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1. fejezet - Előszó
A Pécsi politikai tanulmányok harmadik kötetét adja közre a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék és –
társkiadóként ez évben először – a Pólusok Egyesület. Az egyesület bekapcsolódása nagy nyereség, mivel így a
forgalmazás, terjesztés is lehetővé válik.
A kötetek szerkesztése során a legszembetűnőbb tapasztalat, hogy a tartalom folyamatosan, évről-évre
„izmosodik”. Mind terjedelem, mind tematikai gazdagodás tekintetében a gyarapodás tendenciái jellemzik az
évek termését. Úgy tűnik, hogy a politológiai műhelymunka „színtereinek” (oktatói kutatások, a doktori iskola
hallgatóinak munkái) éves hozadéka mostanra kezdi kinőni az évi egy kötetnyi terjedelmet. Új lehetőségeket,
megoldásokat kell keresnünk.
A kötet tartalmára továbbra is jellemző, hogy követi a politológia hagyományos vizsgálódási témaköreit,
közülük is megkülönböztetett figyelemmel a politikai szociológia területét. Vannak nagy területeket, nemzetközi
politikai folyamatokat, EU-s összefüggéseket vizsgáló írások, az Európai Unió és a hozzá kapcsolódó témák
továbbra is élénk érdeklődésnek örvendenek. Ezúttal kulturális hatásokat vizsgáló, a magyar EU-s parlamenti
képviselők tevékenységét elemző és eszmetörténeti folyamatokat vizsgáló írásokat adunk közre. Változatlanul
kedvelt műfajt képeznek az „ország tanulmányok”, ezek között most máltai és olasz politikai folyamatok
bemutatására kerül sor.
Az eddigieknél bővebb terjedelemben és tematikailag is gazdagabb kínálattal jelennek meg a kötetben az ágazati
politika vagy szakpolitika kérdései. A közigazgatás szabályozásának módja, és a kárpátaljai magyar oktatásügy
kérdései szerepelnek közöttük, meglehetősen kritikus hangvételű értékítéleteket is megfogalmazva. A bátor
kritikai hangvétel örvendetes, hisz a politológia tudománya elsősorban ilyen módon tud a politikai folyamatok
hasznára lenni.
Sajátos aktualitást jelentenek az ágazati politikai kérdések sorában az Európa Kulturális Fővárosa pályázat
kapcsán született írások. Elég nyilvánvaló, hogy egy politológiai tanszék, különösen akkor, amikor a
regionalitás, a helyi politika kérdései kiemelt kutatási területét, doktori iskolája fő profilját képezik, élénk
érdeklődést mutat a pályázat sorsa iránt, és nem mehet el szó nélkül Pécs városának e kiemelkedő sikere mellett.
Ezért külön értéke a kötetnek, hogy a város kulturális ügyeit koordináló alpolgármester – a tanszék előző
vezetője – adja közre benne a pályázat meg formálásával, a szükséges konszenzus megteremtésével kapcsolatos
tapasztalatait. Dokumentum értékű a pályázat kronológiája is, az eseménytörténetet, kommentálva, az
önkormányzat illetékes referense adja közre, aki egyben a tanszék doktori iskolájának is hallgatója.
A tanszék és holdudvara kutatási területei egyre inkább kiterjednek az ország határos területeire is, történeti
folyamatokat és mai jelenségeket egyaránt taglaló elemzések látnak napvilágot ebben a témakörben. Most a
hallatlanul izgalmas Balkán és nem kifejezetten optimista reményeket ébresztő képpel Kárpátalja jelenik meg a
közreadott írásokban.
Örvendetes tendencia, hogy erősödött a reflektáló és önreflektáló szempont jelenléte az összeállításban. Ez a
tendencia a doktori iskola hallgatóinak recenzióiban, illetve a kötet lektorának, A. Gergely Andrásnak a tanszék
előző kötetéről adott értékelésében ölt testet.
Ennyit elöljáróban, bevezetésként, a kötet írásainak és összképének részletesebb elemzése alaposabb elmélyülést
igényel.
Pécs, 2006. február 15.
S. Szabó Péter
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2. fejezet - EURÓPAI KULTÚRA –
NEMZETI KULTÚRÁK –
INTERKULTURÁLIS
KÖLCSÖNHATÁSOK
A.Gergely András
„Nem bizonyos, hogy a nagytól egyenesebb út vezet a még nagyobbhoz, mint a kicsitől; sok jel mutat arra, hogy
a nemzeteknek ahhoz, hogy életképes nemzetek feletti integrációkban egyesüljenek, előbb világosan meg kell
alakulniok, és ahhoz, hogy megalakuljanak, előbb sokszor szét kell vetniük vagy el kall utasítaniok az olyan,
akár régi, akár új, működésképtelen federációkat, amelyek nem képesek számukra a nemzetté alakulás és a
társadalmi haladás együttes távlatát nyújtani”.
(Bibó István 1990 A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai)

1. Bevezető
Az új évezred nemzetközi trendjei mellett (és olykor ellenük is) alapvető történeti kérdés maradt a Jászi Oszkár,
majd negyedszázaddal később Bibó István által fölvetett megoldási alternatíva a kisnemzeti sorsról. Az
életképes nemzetek integrációja, kulturális identitásának jogosultsága még mindig nyitott kérdés, a társadalmi
haladás perspektívája úgyszintén. Napjainkban ezért úgy is fogalmazhatunk: létezik-e még tematizálható
kérdésként a nemzeti keretű állami szerveződésmód, s hogy a nagybirodalmak szétesését követő etno-regionális
konfliktusok és átmenetek miként veszikát a szociokulturális integrációk feszültségeit kezelő technikákat, ha
átveszik egy általán, továbbá miképp alakul újfent az európai léptékű nagybirodalmi szerveződés olyan feltételegyüttessé, amely víz alá szorítja a „kisdemokráciák” még életképesebb példányait is...
Világosabban fogalmazva: miként alakul a „régiók Európájának” küzdőpályáin, az integrálódás „nagy
történetén” belül a kis nemzetek „kis története”, s miképpen lesznek képesek mezőnyben maradni az európai
küzdőtér új aktorai, ha nemcsak a gazdasági, közös- (vagy kül-)politikai szerveződési síkon tekintjük át
mozgásaikat, hanem tételezzük egy közös európai kultúra létét és mindannyiunk számára elérhetőségét?
Ma már korántsem vitatható, hogy a globalizáció trendjei mentén szinte előre szakaszolható változások hatnak
majd kényszerítően a kis államokra, Európa és a világ perifériáira, félperifériáira, nemzeti szerveződési
szintjeire. Ám nemcsak rájuk, együttesük visszahatásként is befolyásolja az európai kultúra egészét, minthogy
ezek szükségképpen kölcsönhatásokban léteznek. Máris megrajzolhatónak tetszenek a felülről (vagy a
tagnemzetek jóváhagyó megfelelés-kényszeressége mentén bármilyen érdekszempontból) térképre róható jelei a
tagállami státusúak és az erre még csak aspirálók közötti határvonalaknak. A jóléti-gondoskodó állam belső
krízisei is hozzájárulnak (már ma is) ahhoz, hogy a centrális szerepkörű államok támogatása szükségképpen
együtt járjon a kisebbek és a periferizálódottak defavorizálásával. Mi több: a kisebbek és gyengék összefogása
(illetve, nemegyszer már megvolt, alkalmi) szolidaritása is megbomlik, a periférián élők egyenesen a kizártak
(exclusions) köré be kerülhetnek a legparányibb elbizonytalanodás nyomán, s magát a megosztottságot is
körülveszi a közösség tagjai által generált „elbírálási folyamat”, amely a bekopogtatók közül kiválogatja az
érdemeseket és az érdemteleneket. Maga a „bebocsáttatás” (avagy antropológiai értelemben vett „beavatási
szertartás”) magán viseli az „értékteremtés” és „értékesítés” szakralizáló funkciójának jeleit. Így ugyanis
megméretődnek és megkülönböztetődnek az átlagosak, a „megérdemelten” tagállammá lettek (vagyis a
„méltók”, „partnerképesek”), meg a „lemaradók”, a „felzárkózni képtelenek”, az „innovációra alkalmatlanok”
egyaránt. E kizárási és befogadási aktussal viszont nemcsak a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének
mechanizmusai konzerválódnak, hanem önálló EU-hatalommá lépnek elő a normák, mértékek, arányok és
egyensúlyok új kezelői, új térszerkezet-átalakító döntések szabályozzák immár a térbeli hovátartozás mintáit stb.
Az európai kultúra sosemvolt „egysége” elkezd immár intézményes egységként, élő falanxként működni, nem
éppen befogadó hangulatban, hanem a kulturális összhang ürügyén megfogalmazódó „önvédelem” formájában.
Vagyis egy új beszédmód alakul ki, egy új intézményiség és identitás-teremtés csinál helyet a döntéshozók és
megértésre aspirálók közötti viszonyban is. Emellett nem(csak) a jóléti és szociális hátrányos helyzetet termeli
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újra a felálló intézményi komplexum, hanem a kulturális-civilizatorikus megosztottságot is. A „konvergenciális”
mozgást a „divergenciák” kiegészítik, adott esetben minden országban külön-külön is, államokon és adaptációs
rutinokon belül pedig a tradicionális kulturális és a posztmodern éppúgy megütközik, ahogyan a gazdasági,
menekültügyi vagy mentális önértékelési időszakokban az már korábban is sok esetben megtörtént. Európa,
amely nemcsak a régiók Európája, hanem a kisebbségeké és különböző kultúráké is, kialakíthatja a „túlélésre”
ítélt és a pusztulásra szánt etnokulturális szférák, a megújulás tartalékokkal rendelkező, és az ezektől immár
megfosztott etnokulturális térségekkét tartományát, amelyek között mint közvetítő intézmény egyáltalán nem
lesz majd köteles és képes összhangot kialakítani (pontosabban: erre rá nem szorítható, legföllebb érdekei
kívánhatják az egyensúly fenntartását önnön fönnmaradása érdekében – ami persze korántsem csekély esély
számunkra...).
A kultúrák között azonban megannyi érintkezési felület, harmonikus viszony, kölcsönösség, konfliktus,
partnerkapcsolat, kiegyezés és más interferenciák hatnak, amelyek hullámait sem az EU, sem a virtuális
közösség intézményei, sem pedig az érintett szubkultúrák reprezentánsai nem próbálják ma még „mederben
tartani”. Emiatt maga a csatlakozási folyamat is interkulturális konfliktusokat tartalmaz, az egyes érdekeltek
történelmei és kulturális örökségei szembekerülhetnek egymással, és csitíthatják vagy épp fölhangosíthatják
azokat a belső (nemzeti határokon belüli) kulturális-civilizatorikus különbség-vitákat, amelyek a biopolitikák
korszakában már korántsem csupán a liberális gazdaságnak és a toleráns kisebbségpolitikának kedveznek.
A „nagyállamok” és „kisállamok” kultúrájának kérdése (tessenek itt a hollandokra, flamandokra, litvánokra
gondolni, s velük átellenben a franciákra, görögökre, németekre!), vagyis e kulturális találkozások
problematikává válása nem titkoltan fölerősödött ez Európai Unió döntéshozatali mechanizmusaiban várható
változástól, a kicsik súlyarány-változtató esélyeitől, a kompromisszum-kötések lehetőségének fölmerülésétől.
Mindez nemcsak várható kihívásként válik meggondolandóvá, de azon a diskurzus-mezőn belül is, amelyen a
nagyállam tételezetten nyerő alkupozícióban volt és kifelé saját (tételezett-formalizált) egységességét hirdethette
történeti idők óta, a kisállamok létéhez pedig hozzátartozott a bevallott félsz és esendőség, védtelenség és
adaptációs kényszer is. A felállás ilyetén alakulása még a nagy kultúrákat sem kötelezi a kooperációk
keresésére, de a maga módján mindkét államtípusnak számolnia kell a lehetséges kollíziókkal és koalíciókkal,
alkukkal és szövetségkeresési kényszerekkel – azonban nem egyenlő és nem egyforma módon. Ráadásul a
nagyok szerepe nemcsak az egykor volt nemzetállami nagyság vagy kultúrállami hübrisz mentén mérhető
immár, hanem a közös célért vállalt áldozathozatal, a „kicsiket meg segíteni köteles” szerepkör morális
kényszerének teljesítése alapján is. Erre azonban a hajlandóságot még megannyi feltétel, s köztük nemzeti
múltigazolás, európai vezető szerepkeresés, amerikai érdekszférához tartozás, territoriális önérvényesítés,
revanspolitika, geopolitikai stratégiai vágyképek és más koloncok is nehezítik... Egység, egysége a másságnak,
formája a különbözőségnek, kerete a sokféleségnek... – ábrándos képzetek ezek olykor, de még korántsem
közösen és együttesen is vállalt érdekazonosság.
Témavállalás szempontjából mindössze egy szűk kérdéskört – és igencsak vázlatosan – kívánok „tesztelni”: a
multikulturális Európa vízióját. Áttekintésemben természetesen inkább a vitapontok, értelmezési felületek,
interpretációk nagy egységeit szeretném felvillantani, mintsem a történeti múltba vezető államiság- és nemzetvita összes leágazását, történeti konnotációját szemlézni, vagy újrafelosztani a mai nézőpontok alapján. Ezt a
munkát elvégezték történészek, szociológusok, kisebbségkutatók vagy uniós szakemberek (külföldön is, és
főként a rendszerváltási pártalakulások idején, majd az uniós csatlakozás képzete körül nálunk is) az elmúlt
években. De ha szabad előzetesen és nehezen indokolható magabiztossággal összegeznem e korszak
szakirodalmát: a nemzet-tematika, s ezen belül a kis népek sorsának kérdése nem lett világosabb, nem lett
megnyugtatóbb, mint volt nemzeti történelmünk során számos fordulóban, de még csak áttekinthetőbb sem lett,
mint volt Bibó István háború utáni rövid áttekintésében.
Miért érdemes mégis kiemelt figyelmet fordítani a „kulturális kisállamiság” kérdésére, s különösen Közép- és
Kelet-Európában, ahol a nagyság sosem lehetett erény valamely birodalom nyomasztó jelenléte nélkül...?
A válasz éppoly árnyalt és látszólag tétova lehet csupán, mint maga a kérdésföltevés. Kézenfekvőnek látszik
persze, hogy a magyar historikus tudat és a történeti szerep mentén legalább a magyarságtudat egyik evidens
válaszát adjuk erre a kérdésre: a kis állam is állam, sőt, a nagy állam is jobbára csak föderáció vagy birodalom,
magába habzsolva kisebb entitásokat, vagyis a kis állam „létjoga” még szükségszerűbb, létének féltése még
indokoltabb, s ha oly kitartó küzdelemben, mint épp a magyar államiság, képes és sikeres volt megőrizni (kvázivagy tényleges) szuverenitását egy évezreden át, miért lenne akkor föltehető kérdés a mérettel és szereppel
kapcsolatos érvényesség...?
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További látszólagos „evidencia” lehet a kisállamiság mai elemzésekor, hogy a nemzetállami (vagy európai
kultúrállami) létföltételek eddig sokkal többször hiányoztak, mint épp a rendszerváltás körüli és utáni
évtizedben, s ha „végre valahára” most meg lehetne valósítanunk egy parlamentáris, többpárti, társadalmi
konszenzuson nyugvó államlétet, miért kellene éppen most arról merengeni, hogy mi végre a kisállami lét... Ez a
kifejezetten politikai pragmatizmust tanúsító választípus a politikai rendszerváltás logikájába ugyancsak a
birodalmi (szovjet) védövezetből kiszabadulás időpontját, a nyugati partnership kialakíthatóságát, a nyugati
minták követésének lehetőségét, illetve a magyar államiság elvitathatatlan céljának pártpolitikai alapállástól
független evidenciáját, alapkonszenzusát helyezi, függetlenül attól, hogy ez államközi alku kérdése vagy
partnerviszony feltétele immár. Itt tehát röviden nemcsak egy államiság és partnerség-viszony kérdéséről van
szól, hanem legalább annyira a történeti státusz, a kulturális szereptudat, az „európai örökség” Bibó Istvánon,
Hanák Péteren, Szűcs Jenőn is túlívelő kihívásairól, másképpen arról, hogy van-e olyan nemzeti kultúra, amely
az európai kultúrával szinkronban vagy konfliktusban, más népek kultúrájával harcban vagy kooperációban
van?
Nem szándékom az államfelfogások, államéletrajzok, nemzetek közti egyezkedési folyamatok elmúlt korszakait
és jelenkori elméleteit teljes körűen sorra venni. Itt csupán kiemelek ezért néhány felfogásmodellt, amelyek
jelenléte a hazai „nagy politikában” eleve külső nyomást gyakorol a politikatudományi válaszadók köreire,
függetlenül attól, hogy pártos vagy pártfüggetlen válaszaik miként igazolják, hagyják jóvá, kérdőjelezik meg,
vagy éppen konstruálják újra a „nemzet-kérdés” megannyi aspektusát, s teszik folytonos vita, alku,
ellenségeskedés tárgyává és ürügyévé a nemzeti identitás mértékét, formáit, esélyeit és veszélyeit. A nemzetre
hangolt és a pragmatikus kérdésfeltevések, illetve válaszok kézenfekvően kifejezik a nemzeti létkérdések iránti
aggódás ezeréves kötelezettségét, meg aztán ennek normáit, szerepeit, mélységeit és közhelyeit is. A két
irányból (mielőtt még továbbiak felé tekintenék) egyként ágazik le a feladatok, esélyek és félelmek,
kötelezettségek és kooperációk széles skáláját kínáló europeizációs folyamat néhány mellékösvénye is,
melyeken a már európai irányból vagy európai irányban vonulók hangosan harsogják a nemzeti kultúrák és
létfeltételek elérvénytelenedési programját, s ezen örvendezve (lásd a pragmatikus vagy szkeptikus EU-eufóriák
köreit) vagy aggódva (lásd a konzervatív-nemzeti világképek kényszerképzeteit és félszeit), mindenesetre
egybehangzóan megállapítják, hogy az európai „nemzetközösség” kialakulási játszmái nem kedveznek immár a
nemzetien hangolt politikai aktoroknak. Ez az alapvetően kritikai attitűd abban segít, hogy az európai
közösséget vélt vagy valódi entitásként tételezők, esetleg konstrukcióját a maguk erejével és hatékonyságával
elősegíteni iparkodók markáns vonalakkal aláhúzzák a programos közösségen belüli nemzetfüggetlen egységgondolatot, vagyis egyetlen elegáns mozdulattal elvágják a nemzeti pányvák révén saját kulturális valósághoz
kötött nemzeti érzületet attól a képzetes európai tértől, amelyben a nemzetközi egységgondolat zordonan
kihasította már a maga közös univerzumát, megnehezítve ezzel a náció-kötötte identitások térnyerését. A
képletszerű összefoglalástól éppen a napi és korszakos irányváltások, hangsúlyeltolódások, reprezentációjátékok megléte és formáló hatása miatt ódzkodom; de a szélsőséges egyszerűsítés vádját vállalva röviden úgy
állítanám összefüggésbe a szereplők köreit, hogy a történeti „előnnyel” és legitimáló funkcióval rendelkező
nemzeti kisállam-felfogás a pragmatikus irányba mozdult el, s mivel ez okvetlenül lineáris folyamat,
időszakonként egyfajta belső hullámzást okoznak a kritikai hatások, euroszkeptikus felfogásokat erősítenek és
megtörik a két hullám erejét (esetenként éppen ezzel hatnak vissza erősítően egyikre vagy másikra). A kisállami
kultúrák rendszerint mélyebben-súlyosabban átélik a maguk vegyességét, multietnikus mivoltát, s ezért sokszor
esélytelennek látják magukat a nagy európai kulturális alakzatokhoz képest. Vagyis elkezdenek saját energiatartalékokat mozgósítani, esetleg ideálképeket gyártani, amelyek viszont nincsenek egzakt mintákhoz kötve. A
föderatív álom- és államkép Svájc éppúgy nem valódi jövőkép számunkra vagy a lettek számára, mint
Luxemburg vagy Dánia, Litvánia vagy Portugália kulturális identitása. A történészek megvilágosító publikációi
és a politológusok időszakos okfejtései sem tudták „ideáltipizálni” a magyar közpolitika számára, milyen
kisállami jövőképpel lehetne vagy kellene rendelkeznünk, s a politikusok igérvényei még kevésbé minősülnek
érvényesnek. Nincs valójában belső meditációs folyamat ekörül, s ha lehet, még kevésbé van külső
mintaszolgáltatás, vagyis európai mintaállam, amelynek idealizálhatósága programos célkövetésre késztetné a
magyar közgondolkodást. A folyamat nemcsak átmeneti jellegét tekintve bizonytalanítja el a politikai mezőben
aktivizálódókat, de mintegy ráadásként azokkal a koloncokkal is megterheli, amelyek például a határon túli
magyarsággal, a migráns tömegek átmeneti vagy állandósult jelenlétével, a makrogazdaság működési trendjeivel
és a geopolitikai vonzáskörök hatásaival pányvázzák le a formáló képzeletet.
A kisállami mintakeresés mindemellett (még – és ez korántsem lényegtelen momentum!) nem égető kérdése az
átmeneti fázisban lévő magyar gazdasági és politikai erőknek. A „liminális fázis” (hogy Victor Turner
szakkifejezését csempésszük ide) nemcsak a határoltságot, nemcsak a szakrifikált célt, nemcsak a változásokat
követően helyreálló, egyfajta „kamaszlétből” egy „felnőttesebb” státuszba átjutó állapotot takarja, hanem
egyúttal azt a legitimációs folyamatot is, amelyet mentális és kulturális köztámogatás nélkül igencsak nehéz
végbevinni. E közös érdekfelismerés nélküli mintakeresés ezért a politikai imagináció sajátos lehetőségére
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koncentrál, figyelembe véve a kínálkozó előképeket is… – nem kívánok itt sem a nemzet iránti aggódás
publicisztikai mezőjébe tévedni, sem az István-i intelmek koráig visszamenni a nézőpontok és viták föltárása
érdekében. De érdemesnek látom figyelembe venni, hogy a tételezett-képzelt európai kultúra és a nemzeti
kultúrák valamiféle „végig nem beszélt” nemzet-képletek mintájára találkoznak, hatnak egymásra és kerülnek
olykor még konfliktusba is. A trendek belátásához legelőször az uniós folyamatban állami és nemzeti szintnek
tekintett entitások létét, vitáját, önképét és diskurzusait kellene fölidézni. Hiszen az államalkotó 19. századi
identitás-játszmák végnapjait éljük, mikor is a nemzeti fejlődéstörténet, a nemzeti múlt mint szimbolikus
örökség megtartásának kérdése merül föl akként: megosztja-e vagy összehangolja az uniós csatlakozási
folyamat szereplőinek elfogadó vagy elutasító magatartását azokéval, akik nagy nemzetként a kulturális
indentifikációt tekintik elsődleges eszközüknek. S ebben a verbális, érzelmi és definíciós küzdelemben
rendkívül erőteljesen van jelen a nemzetféltő magatartások, a modernizációs áldozatvállalás, a pragmatikus és a
kritikai attitűdök széles skálája, mely a nemzet-tematikát veszi körül – éppúgy, ahogy a felvilágosodás és a korai
modernitás korának holland, portugál vagy litván hőskorában is úgy keletkeztek a nemzeti öndefiníciók, hogy
identikus egységüket a kiszorítási vagy bekebelezési stratégiák mentén rendezték el (lásd ehhez Huizinga 2001,
Szilágyi 2000, Gergely 1998, Dumont 1998, Renan 1995, Gellner 1989, Smith 1991).
A nemzet az ország spiritualizált fogalma. Lelke az országnak, melyet a földrajzi értelmű „teste” fölött (vagy
számos esetben azt megjelenítő szimbólumként) hordoz elködösített és/vagy idealizált formában. Mint jelképes
fogalmi tartomány, képes önálló létre „kelni”, vagyis terjeszkedni, kiterjedni és visszahúzódni szintúgy (Gergely
1998). E kiterjesztett hatókör olykor a nagy nemzetekkel szembeni oppozíciós vagy önvédelmi stratégia része,
máskor a nemzeti kisebbségekre is vonatkozhat, megint máskor beleértendők a diaszpórák, az egykori „nemzeti
nagyság” örökségének elemei (szilárd uralom, nagy kiterjedés, hódítások, ősök emlékezete), vagy épp a
„balsorssal terhes múlt”, esetleg a demográfiai veszteségek (menekültek, asszimilálódók, hősi halottak,
Holokauszt). A terjeszkedés kérdése pedig mindig is a szövetségesség/szuverenitás, alárendelődés/kooperáció,
domináció/alattvalóiság vitáját provokálta, részben mintegy válaszul a kisállamok kicsiny voltára vagy
növekedési aspirációra vonatkoztatva, részben a lehetséges szuverenitás reménye mentén vagy rendszerváltó
korszakok önkép-formáló szlogenjeiben – lásd „trianoni” nemzetkép, „béketábor” nemzetkép, antalli külpolitika
15 millió magyarja, vagy a MIÉP nemzetideológiai szótárában megjelenő változatokat.
A nemzet egyúttal a származási közösség képzetének egysége, a térben kiterjedt és az időben kontinuusnak
tekintett univerzum, melynek határait a napi tétek, korszakos ideológiák, hangosbeszélő politikusok és alantas
vagy primer gazdasági érdekszövevények szabják át-meg-át. A határoltság önkéntes vállalása – amennyire ez az
ország alapvető jellemvonása, vagy kollektív múlthoz való viszonyát, legitimitását szolgálja, annyira – nem
jellemző a nemzetképzetekre: a mai magyarságból egyetlen toldalékszóval lehet egyetemes kiterjedésű
„összmagyarságot” csinálni, egyetlen nyelvi csellel lehet másfélszer akkora tömeget kreálni (határoktól
függetlenített vagy „határon túli magyarság”), mint a határok között élők létszáma, s lehet ugyanakkor a
végeláthatatlan sokféleségből „egynemű” konstrukciót is fabrikálni („a belgák”, a „hollandok” vagy az
„amerikai nép” szép stilisztikai példája ennek), vagy lehet szembeállítani az ugyancsak multikulturális jelenségegyüttest a hamis-nemzet kreatúrájával (ilyenek a „gyarmati kultúrák”, pl. az „afro-amerikaiak”, „észak-ír
britek”, „indonézek” képződményei).
Valahogy mégsem tiszta ez így...! Nem mintha bármely reményt érdemes lenne nagyra növeszteni az ügyben,
hogy bármikor is tisztább lesz a nemzetfogalom, mint volt egykoron... (Legföllebb csupán más lesz). Mégsem
lehetetlen talán, hogy egyszer maguk a nemzetfogalmak használói, konstruálói vagy forgalmazói lesznek olyan
merészek, és egyszerre merik majd használni a térhez kötött, a jogilag fundált, a kultúrában gyökerező, az
államszerkezetbe tömörített, a történetileg szavatolt, az identikusan felmutatott és mentálisan is leplezett
nemzet-képzeteket...! Talán ehhez a majdani merész konszenzushoz érdemes keresgélni néhány adalékot,
melyek megfontolásra érdemesek... A kérdésfelvetés nemegyszer csupán gyakorlatias szempontú, mint most is,
az Európai Unió kibővülési korszakában: relativizálható-e egy nemzet kultúrájának kiterjedése, s ha igen,
miképp reagálnak magára a viszonylagossá tett társadalmi és politikai térképzetre a szomszédok, a
versenytársak vagy az ellenségek, a hívek és a leigázottak...? Az Európai Egyesült Államok kialakításának
szükségessége (mint azt elsőként George Washington javasolta egy Lafayette márkihoz írott levelében, s miként
azt a tradicionális monarchiák korának letűntét remélő, a nemzetállamok korát megálmodó 1849-es Párizsi
Békekonferencia elnökeként az író Victor Hugo indítványozta) azon az elven alapult, hogy a polgárok
egyenlőségét meghirdető újkori polgári rend fölváltható, helyettesíthető, bővíthető olyan egyetemes renddé,
amely minden polgár szabadsága helyett minden ember testvériségét hirdeti meg és érvényesíti is (bővebben
lásd Hugo 2002: 135-143).
Kiindulópontunk lehetne a kortárs nemzet-diskurzusok és államszerepek egyik (talán jellegzetesen francia vagy
„franciás”) gondolkodójának, Alain Dieckhoff politikai szociológusnak ama kérdésfölvetése, amely a
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megrögzöttségek túlhaladásának igényét fogalmazza meg, elsődlegesen européer provokációval, vagyis a német
és francia nemzetkategóriák (államnemzet vagy kultúrnemzet?) továbbélésének és elérvénytelenedésének
igényével összefüggésben (lásd Dieckhoff első ízben 1996, majd 2002, 2003). A Dieckhoff kiindulóponjául
szolgáló prediszpozíciók (szabad állampolgárok önkéntes és tudatos közössége, illetve a természetes –
leszármazási? – renden alapuló identitásérzet történeti közössége, amelyek a kultúrnemzet és politikai- vagy
államnemzet-felfogásra utalnak). De lehetséges, hogy ezek csak mesterkélt vagy politikai kommunikációra
alkalmas fikciók. Amennyiben maguk az ekként (így vagy amúgy) definiált népek bárhol és bármikor szót
kérhetnének, vélhetően nem igyekeznének egyik vagy másik besorolásba bekerülni azon az áron, hogy
amennyiben „kulturálisak”, akkor nem lehetnek „politikaiak”, s fordítva: amennyiben államként konstituálják
magukat, rögvest megszűnnek kulturálisak (is) lenni. A szaktudományok, a politikai retorika, a kormányzati
indolencia persze sosem hajol közelebb a „néplélek” kevésbé romantikus, de annál plurálisabb öndefinícióihoz,
megelégszik azzal, hogy fölülről-kívülről minősít, s esze ágában sincs kettősségében, párhuzamosságban,
rétegzettségben, időbeli változásokban, önmegjelenítési célok szerint vagy társas csoportok, néprétegek, köz- és
önérzetek alapján meghatározni azt, amiről utóbb mégis úgy nyilatkozik, mintha a közakarat és a közfelkiáltás
hozta volna létre...
Nehezen tudunk ezzel az oly közvetlennek és praktikusnak tűnő nemzet-fogalommal bánni... Mi a nemzet?
Országnyi térség? Állami-közigazgatási-jogi egység? Népi közösség? Politikai univerzum? Határolt társadalmi
tér? Élményközösségi egység? Érzelemittas jelszó? Megnyugtató, hogy ahány definíciós igény neveli, annyiféle
gyümölcsöt terem... Mégsem lehetünk vele elégedettek – ezért minden körülíró vita legalább annyit erősít rajta,
mint amennyit kétségbe von... Ha kicsi ez a nemzet, akkor is, ha meg hatalmas(nak látszik), akkor mégannyira...
Ennél már csak a kultúra fogalma bizonytalanabb, akár ha Európáéról, akár ha bármely nemzetéről is van szó…!
Ám számos korai felfogásban a nemzeti és a kulturális fogalomközösséget, testvéri séget alkot, s ez nem
lényegtelen momentum.
A Meinecke révén elhíresült nemzetfogalom a nyelv, a vallás és a közös politika (mint az államot alkotó nép
kollektív akarata) nyilvánvalóan romantikus alapú akarat együttest konstruál. Eredetileg a hegeli „világszellem”
adja alapját ennek a germánteuton mentális örökségnek, amely a latin és a szláv kulturális territórium közötti,
közvetítő, balanszírozó szerepet, egyensúlyteremtő „jogosultságot” fogalmazott érvényesnek a vallásháborúk és
territoriális megosztottságok utáni német reformmozgalom számára, kiemelve a „német naprendszerben”
betöltött központi szerep mellett az alárendelhető kisállamok szatellit-szerepét. A német romantikus
államgenerálási kísérlet, amely a még nem létező, de keletkezőfélben lévő germán impérium formálásában öltött
testet, abban a nemzeti feladattudatban leli gyökereit, amely „missziónak” tartja önmaga megformálását és
geográfiai újradefiniálását, számítva a dinasztikus örökség jogán nemcsak az osztráknémet reformeri identitás, a
cárizmus-ellenes lengyel szimpátia és a magyar lojalitás háttérerőire, hanem az „oláh”, a bosnyák, a szerb, a
bolgár, a szlovén, a horvát és a cseh kisállamiság újradefiniálhatóságára is (bővebben lásd Gergely 1998).
A germán vezetésű Dunai birodalom képzete azonban nemcsak a reformkori és negyvennyolcas „Lajtán-túli”
vehemenciákra épül, hanem igen nagy mértékben a polgári társadalomépítési gyakorlat és az ehhez fűződő
vágyképek egalitárius koreszméihez is. A Meinecke és Renan népszerűsítette egységgondolat eredendően a
fichte-i egalitárius tételen nyugszik, amely azonban szigorúan hierarchikus, sőt a patriotizmus építéséből
örömmel kizárja az univerzalizmus vagy kozmopolitizmus minden formáját, sőt a valódi társadalmi egyenlőség
gyakorlatát is (bővebb elemzését lásd Dumont 1998: 107-110). Ez a nőnemű Európa-Anya, aki áldott
egyenlőségtudat nevében arányosan osztozik kicsinyei között, olyan vízió, mely a 18-19. századi társadalmi
tagoltságra, osztályviszonyokra és autark termelési logikára bazírozza az elosztás igazságosságának elvét, ma
már kevesebb, mint egykor volt álomkép, szociológiai, demográfiai, antropológiai és pszichológiai relevanciák
nélkül. A romantikus német nemzetképek a nemzetet mint „kollektív egyént” közvetítik (látszatra mintegy
„belülről” szemlélve) – s ezzel már alapszinten szembekerülnek a franciákkal, akik az „emberiség
fragmentumait” tekintik nemzetnek, vagyis képesek mint egy „rá”tekinteni, dedukció részeként értelmezni az
érdekeltek teljes körét. Ennek a normatív gondolkodási és politikai filozófiai tradíciónak azonban kiegészítő
eleme az etnocentrizmus is, az öntömjénezéssel, felsőbbrendűséggel, a másság nem tűrésével, az „örökölt
sikerképesség” állandó önigazolási vagy önmarcangolási gyakorlatával (lásd Dumont 1998, mellette Fulbook
1999, és mások megközelítéseit, régebbről Carl Schmitt, Karl Marx, vagy akár Bibó István is kellő mennyiségű
adalékot kínálnak e felfogás kritikájaként).
Ha lehet kényszeres definiálgatás helyett mindjárt kritikai álláspontot keresni, úgy vélekednék, hogy a (Benedict
Anderson-féle) „képzelt közösség” romantika-kori elméleti bázisa köztudottan hiányos nemzet-kritériummal
bánik – márcsak ezért is, mert ennyi „nacionális” és racionális (vagy képzelt) kulturális öröksége bizony nem
csak a nyugati társadalmaknak van, hanem bármely őslakos csoportnak, törzsnek, hordának a pigmeusok,
guaranik, fokföldi vagy kaliforniai indiánok, celebeszi toradzsák között is. Ugyanakkor ami a nemzetállami
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vagy kultúrnemzeti kritériumok egyik legfőbb (közös) hiányossága, az éppen a nemzet-alatti és állam-alatti
szinten élő társadalmak (jelzem: ma még mindig a világ nagyobbik hányadának!) feledése, vagy tudatos
kihagyása az emberi univerzum tagolásából. Kétségtelen csúsztatás persze, hogy a nemzetfogalom ürügyén a
nemzetté még nem vált társadalmakat említem, de teszem ezt pusztán azért, mert úgy látom (és a politikai
antropológia mintegy fél évszázados kutatástörténete sokféleképpen igazolja is ezt), hogy azok a formál jogi,
intézményrendszeri, racionalitási vagy épp romantizáló kritériumok, amelyek az (akár kultúr-, akár
nemzet)államiság meghatározásához alkalmasnak látszanak, éppúgy jelen vannak a nemállami szinten
szerveződő társadalmakban is, csak éppen 1) nem öltenek nemzetközi elméleti vitákban forgalmazható hamis
formát, 2) nem kötődik hozzájuk a politikai és történeti csatározásokban eszközzé vált reprezentációs érdek, 3)
másfajta inherens racionalitásnak felelnek meg, mint az európai közgondolkodásban fegyverré vált
érvelésmódok. Épp ez a helyzet – vélem én – a „nagyállamok” és a „kisállamok” viszonyában is: a nagyság mint
mérce, az autonómia mint a létformák kiteljesedő csúcsformája, a dominancia mint mindezeknek uralmi
eszköze, az „egyenlőség” eszméjét kinyilatkoztatni merész hatalmi indolencia mint a sikerképesség garanciája...
– vagyis annak kérdése, ki definiálja a definíciókat, immár a nem állami helyzetű politikai térségek esélyeit
éppoly mértékűre rajzolja át, mint a kisállamok alkupozícióit. Mindez nem jelenti persze azt, hogy a
kisállamiság azonos lenne a nemállamisággal; de annak meghatározása, mekkora a kicsi (s következésül:
mekkora a hatékony, mekkora a sikerképes, milyen az intenzív, ki a partner és az ellenség, kinek van saját
kultúrája, s az ki ellenében keletkezett... stb.) immár azok joga lett, akik kicsiny egységeikből nőttek nagyra, s
ez entitás örökléte számukra sem garantált (lásd a „nagynémet egység” szétesését, az olasz regionalizmust vagy
a brit hatáskör-szűkülést a 20. századi európai diplomáciatörténetben).
Ezenfelül – mint erre az európai unionizálódás kutatói nemegyszer figyelmeztetnek – a nagy és kis államok
közti különbséget időben is, térben is, gyakorlatban is és teoretikus megközelítésekben is kiegészíti vagy
formálja a duális osztottságok több másféle rendszere, így például a régi és az új, a szerves és a mondvacsináltan
vagy erőszakkal konstruált, az „egylelkű” és a multikulturális, az egynyelvű és a soknyelvű, a gazdag és a
szegény, az északi és a déli, a katolikus és a más vallású államok heterogén egysége, sokfélesége. Ezek mind az
államok, mind a politikai rendszerek, mind pedig a külső, kapcsolati zónában a szomszédsággal való viszonyt, a
nemzetekfölötti szerveződésekben a kooperációkat vagy konfliktusokat, az érdek képviseletben a belső
tagoltságot és a külső (reprezentációs) egyféleséget, végül is (adott esetben) civilizációk, kultúrák, nemzeti
állami örökségek széles, de szétszabdalt horizontját alkotják (röviden lást erről Almond – Powell 1996:36-53).
Vagyis az egység szent köteléke, a kicsik és a nagyok függésrendje, a keletkező és a versenyben résztvevő
országok száma (mely Európában az 1796-os 13 ország helyett 1990-ben már harmincnál is többet formál,
miközben a gyarmatbirodalmak még össze is omlottak, s a földrész birodalmai mintegy „redukálódtak” kétszáz
év múltán), s nem különben az államok mérete is nagyot változott, így egy mezőbe került a 80 milliós lakosságú
Németország és a Lichtensteini Hercegség, Svédország és Vatikánváros. A méretkülönbségek azonban nem
merítik ki a partnerviszonyok teljes körét – hisz lehetséges, hogy az európai uniós képviseleti mezőnyben
gyengén pozicionáltak öszszerejükben mégis lehetnek hatékonyak... Sőt, a geostratégiai helyzet sem okvetlenül
jelenthet előnyt vagy hátrányt, így a nemzetközi egymásrautaltság, a hegemónia- és alárendeltségi viszonyok
skálája immár jócskán átszínezi a nemzet- és térségi biztonsági politikákat. A súlyosabb kérdés immár inkább
az, miként találkozik ugyanazon a felületen az ezeréves politikai és diplomáciai kultúrával mindennaposan élő
pápai állam, meg a hasonlóan törpe, de identitását sem könnyen meglelő Lichtenstein…
Jogok és jogosultságok, sértések és revansok, diplomáciai mérkőzések és kapcsolathálózati kultúra,
politizálódott intézményiség és depolitizálódott identitások tömege veszi körül mindmáig a nemzetfogalmak
diskurzusait. A kultúrákat kollektív individuumoknak tekintő herderi képzet már nem keveset tartalmazott abból
a holista megközelítésből, amelyet a társadalomkutatók, s köztük is a kultúrákhoz közelebb hajolni képes
antropológusok előszeretettel használnak. Annak bizonyítása, hogy a holizmus és az individualizmus
szembeállítása komoly kultúra- és tudományközi háború magában véve is, kitermelte legalább azt a lehetséges
„kvázidefiníciót”, hogy a nemzet és nacionalizmus ideológiájának semmi köze a kultúrák interakciójához,
semmi köze a valóban emberléptékű társadalmi létezésmódokhoz, hétköznapi vagy szakrális
kommunikációkhoz, interetnikus közeledéshez és együttéléshez (Dumont 1998: 102). Nem merészelném
vállalni, hogy akár csak részben ismertessem a kulturális, vagy még inkább talán a politikai antropológia
felfogásmódjait erről a nemzetretorikai képződményről, de amit mindenképp meg lehet fogalmazni az
antropológia nézőpontjából, az (Dumont körülírásában) „félúton helyezkedik el egy „értékmentes” tudomány és
ama szükséglet között, hogy az értéket a neki kijáró egyetemes helyére állítsuk vissza...” – ez nem több és nem
kevesebb, mint annak vállalása, hogy „mindegyik ideológia relativizálódott a többihez való viszonyban” (u.o.
218), vagyis nincs „érvényes” és „még érvényesebb” nemzetfogalom, nincs indokoltabb és kevésbé indokolt
nemzeti lét, írásos vagy írás nélküli „civilizációs” rangkülönbség, termelési és elosztási kultúrában kialakult
olyasfajta másság, amely alkalmat, ürügyet kínálhatna, jogot formálhatna politikai-hatalmi dominanciák
birtoklására, fennsőbbségtudatok építésére vagy revansvételre. Csakis uralmi túltengés magyarázza a
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kisnemzetek fölé hömpölygő nagyok gyakorlatát, csakis leplezett és elfedni kívánt érdekek vagy ürügyek
szolgálhatnak alapul az ugyanazon civilizációs körben élő népek közötti rangkülönbségek megfogalmazására,
legyenek ezek bármily finom retorikával tálalt nemzeti sérelmek, testvériségek, ősi ellenségességek vagy
lehetséges barátságok. A nemzeti történelmek kitaláltsága és bizonyító anyaga sok esetben alig több, mint
gyermek lélektanból ismert játék tudományossá formálása a legprimérebb önmeghatározás révén, amely az
„én”-t vagy a „mi”-t a „nem ő”-ben vagy a „nem mások”-ban nevezi meg. Ennek bizonnyal kiterjesztése,
agresszív verziója a saját kultúra (és politika, és jog, és normarend, és nyelv, és hatalom) ráeröltetése bármely
másikra, amely persze ölthet „kultúraelméleti” alakot, bújhat megváltó hitbe, takarózhat nemzeti zászlóba,
használhat antiuniverzalista retorikát is, mindezzel bizonyára azt kívánja üzenni, hogy szűnjön meg, pusztuljon,
hallgasson el a másság, s csak az beszélhessen, akinek majdan senki számára nem lesz már más mondandója,
mint hogy ő mondani akar valami fontosat és kötelezően meghallgatandót..., aki pedig nem figyel oda, az
nemzetgyalázó, idegenbérenc, országáruló, pusztulásra méltó...
Fontos alapkérdése a nemzetvitának, hogy milyen konzekvenciái vannak a különböző nemzetmeghatározásoknak a magyar politikára nézve, vagy általánosságban a nemzet-diskurzusba bekéredzkedő
kisállamok és nagy definiálók viszonyában? Ám a válasz szinte lehetetlen, vagy kötetnyi. Ha a belpolitikai
horizontot veszem, s leszámítom a napi és heti sajtót (meg néhány fölhevült memoárt majd huszonöt év múltán),
akkor szinte semmi. A hétköznapi magyar politikaformálás ugyanis nem kiváncsi a nemzetmeghatározásokra,
minthogy már túl sok is forgalomban van, s hatásuk szinte az egynapélők érintettségét tükrözi csupán...
Illetőleg, vannak korszakok, mikoron nagy haszna vagyon egy praktikus nemzet-képletnek, erről azonban a
társadalomtudományok szemszögéből jobb nem nyilatkozni, a válságkezelő nacionalizmus-ébresztésekről már
nem is beszélve. Ami e téren okvetlenül fontos, az a nemzetfogalom reprezentációja: amit felmutatnak belőle,
ami kicsendül a meghatározásokból, ami megbúvik a zajos beszéd mögött, ami felszakad a sérelmek és sebek
tájáról. Persze épp ily fontosnak vélem a rejtekező, titkon maradó, érvek alján leülepedett érzelmekben dúló,
vagy megcsendesülten és megadóan türelmes nemzet-érzületeket is, ezek azonban visszavezetnek bevezető
soraimhoz: a fogalomkiterjesztéshez és az exklúzióhoz, az egyneműsítéshez és univerzalizáláshoz, a többségre
hivatkozó, de azt meg nem kérdező fennhéjázáshoz, az államosított és a reprivatizált nemzet-érzülethez. Holott
egykönnyen átlátható, hogy kinek, miért és mikor van szüksége arra, hogy nemzetről beszéljen, nemzetről
akarjon valami fontosat megfogalmazni, s egy általán: ne a közvetlen, szűkebb vagy tágabb közösségi
formációkat válassza, ne ezek egyes rétegeiben érezze otthonosnak magát (akár több ilyenben is egyszerre),
hanem maga fölé fogalmazott, egyezkedésre sem méltatottan közösnek tekintett entitást emeljen magasra
ernyőként, amely (maga sem hiheti komolyan) valami ugyancsak nem-definiált félelmesség ellen óvná meg. Ha
megóvná, ha ez megoldás lenne, ha a nemzet-érzület hiánya vagy gyöngülése mindig a Gonosz műve volna... –
akkor talán gyakorlatiasabb legitimitása volna a nemzetdefiniáló szándékoknak, s idővel érvénytelenítenék saját
magukat is. Pedig, a nemzeti entitások leépítésében és új, nációkkal szemben magát alternatívaként felmutató
európai egységesülési folyamatban mindez talán inkább a bennünk meglévő bizonytalan, a társakat kereső
hiányérzet, a meghatározatlan és oktalan félelmek leteperésének programja, semmint biológiai, morális vagy
mentális igény. S könnyen lehet, hogy (az Alain Dieckhoff is említette remény), a „protective niche”
megteremtésének igénye inkább valamiféle projektív hiányérzettünete: a gyakorló toleranciáé, a nyitottságé, a
kommunikativitásé, a felebaráti együttműködésé. Hogy mindezt ki nevezi egybefoglalóan nemzetnek, s ebben
mennyi a mi felhatalmazó gesztusunk felelőssége – ez bizony nemcsak a politikai ügybonyolítók, nemcsak a
tudományos definíciók kreátorai, nemcsak a politikai publicisztika ügynökei által szabott fogalmi és morális
értékrend kérdése, hanem a megismerő kiváncsiságé és belátó értelemé is.
Föllapoztam a hazai használatra közmegállapodás-szerűen idézhető Bogdanor féle Politikatudományi
Kisenciklopédiát (2001:408-409), hogy az államiság rejtekező dimenzióit fölleljem. A politikai és területi illetve
történeti és kulturális struktúra elvének keveredéséből származó nemzetállamot a modernség termékének tartja,
nevesített emberi közösségnek, „amelynek közös származási mítoszai, történelmi emlékezete és egységes
tömegkultúrája van, valamint egy adott területen tagjai munkamegosztást alakítanak ki, és minden tagját jogok
illetik meg” – írja. Kitér arra is, hogy az etnikai kultúra és a modern állampolgárság jellemzői egyként jelen
vannak a kortárs nemzetfogalomban, de „minél inkább dominálnak az etnikai elemek, annál kevésbé valószínű a
harmonikus és szoros kapcsolat az állam és a nemzet között”, s amennyiben ez mégsem látványos konfliktust
eredményez, annak „oka sokkal inkább az önálló államiságra törekvő és etnikailag definiált nemzet etnikai
nacionalizmusában, mint az állami intézmények és az állampolgárság párhuzamos fejlődésében rejlik”. Az
etnikailag heterogén népesség képzete persze igen távol áll a nemzetállami céltól, még akkor is, ha az állami
intézmények szilárdan képviselik azt, de ez nem lehet akadálya annak, hogy a kisállami szerkezetek a maguk
heterogenitását is bevallva helyet keressenek a monolit nagyállamok körében, mely utóbbiakat nyilvánvaló
belső tagoltság és érdekkonfliktusok garmadája bizonytalanítja el. Bogdanor még hozzáteszi: „Ténylegesen a
világ országainak csak körülbelül 10 százaléka nevezhető szigorú értelemben vett nemzetállamnak – vagyis
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olyan egységnek, ahol az állam területét és intézményeit egyetlen, etnikailag körülhatárolható és homogén
kultúrával rendelkező nemzet tagjai foglalják el” (i.m. 409).
Az állam felé közelítéssel azonban még csupán a nemzet alatti szinten állunk, s még messzi innen a kultúra
komplexitása. De a kultúra sincsen előképek, előtörténet, intézményesültség nélkül – így a földrajzi térben
főként, vagy látványosan vagy épp rejtetten, de ezek találkoznak a geopolitikai stratégiák alatti szinten, vagyis a
hétköznapi interakciókban. A közép- és kelet-európai minták, előképek, megoldások és „ajánlások” mezőjében
régóta kiemelt helye van már azoknak a „nagyállamoknak”, amelyek nemcsak terület vagy népesség, hanem a
nemzeti határokon túli meghatározó, koordináló, érdekérvényesítő vagy uralgó szerepköre következetes
politikai befolyás gyakorlását tette lehetővé. „A hagyományos értelemben vett „nagy” jelző olyan hatalomra
utal, melynek nemcsak ahhoz van ereje, hogy megvédje függetlenségét, integritását és nemzeti érdekeit, de arra
is vágyik, illetve képes, hogy beavatkozzék más országok – az adott esetben Európa – ügyeibe, növelje területét
– tengeri hatalom esetén Európán kívül is –, és általában véve uralkodjon más népek felett” – írja Halecki, aki az
ókori birodalmak óta érvényesnek tartja azt a tradíciót, mely levetkőzte „kváziegyetemes, nemzetekfeletti”
értékrendjét, és nemzeti, vagy inkább dinasztikusmezbe öltözött. „Ölthetett bármilyen formát, ez az eszme
lényegénél fogva fenyegette az úgynevezett kis államokat, amelyek most már azzal sem vigasztalhatták
magukat, hogy az őket szabadságuktól megfosztó nemzetközi szervezet Európa javát szolgálja” (Halecki
1993:225-226).
Anélkül, hogy a vitathatatlanul européer Halecki szavait használnám zárszóként, aláhúzom itt, hogy az uralgás
vágya, az integrálás érdeke, az egyetemességre törekvés szándéka mindig és mindenütt azon a hétköznapi
gyakorlaton alapul, hogy aki ehhez a rendhez nem alkalmazkodik, azt elsöpri a fősodor, az ellenfélnek tekintik
társai, ellenségnek a törekvőbbek, s kerékkötőnek azok, akik bármely folyamat első lépéseinél már a végcél
elérésén révedeznek. Európa elvont – de ténylegesen nemzetek, mikrokultúrák, hagyományok, etnikai
identitások, térségi magatartás-modellek sokaságára épülő – kultúrája így szembesül a nemzeti kultúrákkal
ebben a folyamatban. S akár Európa-Anya ereje, akár édes gyermekeinek sokfélesége kínálja a valóban
érvényes modellt, a köztük kialakuló kölcsönhatásoknak kell a hétköznapi harmóniát megteremtenie.
S midőn itt most a kulturális kölcsönhatásokra helyeztük a fő hangsúlyt a régiók, a kooperációk, a hálózatok
Európája után, nem tagadhatjuk, hogy a változások iránya, módja, finomságai még számunkra is komoly
kihívásokat tartalmaznak. Miért, milyeneket, kiknek nevében és kikért érvényesülve? – a lehetséges kérdések
sokfélék, az ezekre adandó válaszok képezik konferenciánk tematikáját…
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3. fejezet - MAGYAROK AZ EURÓPAI
PARLAMENTBEN AZ ELSŐ ÉV
TAPASZTALATAI
Laczkóné Tuka Ágnes

1. Pozíció-keresés
2004 júliusában kezdték meg képviselőink a legsajátosabb parlamentben tevékenységüket. Az Európai
Parlament (EP) az Unió társdöntéshozó 1 intézménye, amely kialakulásától az integráció transznacionális
érdekeinek védelmét és a közösségi intézmények ellenőrzését tekinti feladatának. A hagyományoknak
megfelelően az alakuló időszak feladata az EP tisztségviselőinek megválasztása.
Ez volt az új tagállamok képviselőinek 2 első nagy leckéje, hogyan tudják érvényesíteni számszerű arányaikat
ebben a pozíció-küzdelemben!
A 732 mandátumból a 10 új tagállamra 162, míg hazánkra 24 jutott, amely a helyek 22,1%, illetve 3,28 %-át
jelenti. Az új tagállamok 3 alelnöki és 1 questor-i pozíciót szereztek, amely alapjában megfelel létszámuk
arányának.
A magyar képviselők a bizottsági, és a frakción belüli vezetői helyek megszerzésében „jeleskedtek”. Közismert
az, hogy ezen lehetőségek elosztásában a politikai csoportok játszanak domináns szerepet, megszabva azt, hány
képviselőjük kerül be egy-egy bizottságba, illetve kik lesznek teljes jogú és kik helyettes tagok. Nyilvánvaló,
hogy a bizottságok nem egyenlő presztízsűek és létszámuk is változó. Minden euro-képviselő legalább egy
bizottságban teljes, egy másikban helyettes tagsággal rendelkezik. Jelenleg a 20 állandó bizottság működik,
amelyekben a helyettesekkel együtt összesen 1643 hely van, és ebből 342-t új tagállamok képviselői szereztek
meg, azaz a bizottsági helyek 20,8%-át birtokolják.
Magyar EP-tagok pozíciói a bizottságokban 3
Bizottság

Hely (tag
póttag)

Külügyi

154

1 + 1*

2

Fejlesztési

68

1

1

Nemzetközi
kereskedelmi

66

1

Költségvetési

88

1+1

1

Költségvetésellenőrzési

66

1

1 (elnök) + 1

és 93

1

Gazdasági
pénzügyi

Foglalkoztatási
és szociális

92

Környezetvédel 124
mi,
közegészségügyi

és Magyar
ED

EPP– Magyar PES

ALDE

Magyar
(%)

1

3, 25

arány

2, 94
1

3, 03

1

4, 55
4, 55
1, 08

1

1

2, 17

1+1

1

2, 42

A társdöntéshozói elnevezés azt jelzi, hogy a közösségi jogi aktusok többségének elfogadásánál már nemcsak a Tanács dönt, hanem a
Parlament – vétóval is rendelkezve – befolyásolja azt.
2
Az Európai Unió Tanácsa által 2002-ben elfogadott határozat alapján az Európai Parlamentben ülő politikusok hivatalos elnevezése EP tag,
azonban ma is él az a gyakorlat, hogy képviselőként nevezik meg őket. Ezért szerintem továbbra is használható az euro-képviselő
szóösszetétel is, amely alkalmas a nemzeti szinttől való megkülönböztetésre.
3
A
táblázatot
a
következő
honlapok
alapján
készítettem:
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?country=HU&partNumber=1&language=HU&id=2 8138 (2005. 11. 10)
1
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Bizottság

Hely (tag
póttag)

és Magyar
ED

EPP– Magyar PES

ALDE

Magyar
(%)

arány

és
élelmiszerbizton
sági
Ipari, kutatási és 102
energiaügyi

1+1

1

2, 94

Belső piaci és 77
fogyasztóvédel
mi

1+1

1

3, 9

Közlekedési és 100
idegenforgalmi

1+1

1

3

Regionális
fejlesztési

100

1+1

2

4

Mezőgazdasági
és
vidékfejlesztési

83

1

1+1

3, 61

Halászati

56

1

Kulturális
oktatási

és 70

1, 79

1 (alelnök) + 2

1

1

1 (alelnök)

Állampolgári
101
jogi, bel-, és
igazságügyi

2

1+1

Alkotmányügyi 56

1

Nőjogi
és 60
esélyegyenlőség
i

1

1 (alelnök)

3, 33

Petíciós

34

1

1

5, 89

Összesen

1643

MDF:1+1
Fidesz:14 +14

MSZP: 12 + 9

Jogi

50

5, 71
1

6
3, 96

1, 79

SZDSZ. 2 + 2

3, 35

* A döntött szám a póttagokat jelzi.
Az adatok azt jelzik, hogy az új tagállamok EP tagjainak arányánál jobb pozíciókat sikerült képviselőinknek
elérni. Az adatokat elemezve más-más stratégiát érzékelünk a két nagy frakcióban helyet foglaló magyar
képviselőknél. Az Európai Néppárt és az Európai Demokraták (EPP/ED) Képviselőcsoportjához csatlakozó 12
Fideszes és 1 MDF-es tag minden bizottságban igyekezett valamilyen pozícióra szert tenni. Az Európai
Parlament Szocialista Képviselőcsoportjában (PES) helyet foglaló 9 képviselőnél inkább a szakmai érdeklődés
tűnik dominánsabbnak, akárcsak a két liberális politikus esetében, akik a Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért Képviselőcsoporthoz (ALDE) csatlakoztak. (Természetesen a politikai csoporton belüli háttéralkuk
folyamatának értékelése nem lehet az elemző feladata.) Az új tagállamok képviselői közül csak Fazakas
Szabolcsnak sikerült bizottsági elnöki pozíciót megszerezni. EP tagjaink albizottságokban is kaptak feladatot.
Egyáltalán nem tekinthető véletlennek, hogy a biztonság- és védelempolitika albizottságban hárman, míg az
emberi jogi albizottságban ketten tevékenykednek. A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival
és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottságban két képviselőnk tag, kettő pedig póttag.
A frakciók vezetésében szerepet kaptak Szájer József és Kósáné Kovács Magda, ily módon a 24 képviselő közül
6-an rendelkeznek vezető pozícióval az uniós parlamentben. Valamennyi magyar képviselő szerepet kapott az
Európai Parlamenti Delegációkban is tagként, illetve póttagként. Közismert tény, hogy az Unió sajátos
külpolitikai kapcsolati rendszerében a parlamenti vegyes bizottságok vagy delegációk fontos szerepet játszanak
elsősorban a társult és tagjelölt országok helyzetének értékelésekor. A magyar képviselők törekedtek arra, hogy
Magyarország számára kiemelkedően fontos térségeknél váljanak a delegációk 4 tagjaivá:
A parlamenti delegációk vagy vegyes bizottságok feladata az interparlamentáris kapcsolatok fenntartása. Az elnevezés attól függ milyen
megállapodás köti az adott területet az Európai Közösséghez. Lásd: Horváth-Tar: Az Európai Parlament. Bp., 2004. 110. o. 15
4
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Schmitt Pál az EU-Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség elnöke; Gál Kinga az EURománia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség alelnöke; Hegyi Gyula az EU-Macedónia
Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség alelnöke; öt képviselő tag, vagy póttag az EU-Románia
Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttségben, míg 3–3 magyar EP tag az EU-Macedónia-, az EU
Oroszország Parlamenti Vegyes Bizottságokba delegált, illetve a Svájccal, Izlanddal és Norvégiával folytatott
kapcsolatokért felelős küldöttségben tevékenykedik.
Ezek az adatok akkor értelmezhetőek jobban, ha összehasonlítjuk a cseh EP tagok hasonló mutatóival – hiszen
az új csatlakozók közül ez a két állam hasonló súlyú. Az összevetést nehezíti, hogy a 24 képviselőjükből
tizennégyen a Néppártban foglalnak helyet, ketten a Szocialista Képviselőcsoportban, hatan az Egységes
Európai Baloldalt választották, míg egy képviseljük a Függetlenség/Demokrácia csoport tagja és egy pedig
független. Az Európai Néppártban betöltött számszerű nagyságuk is indokolta, hogy az egyik alelnöki pozíciót
megkapták, míg a baloldali csoportban jelentős erőt képviselnek. Az elfoglalt vezető pozícióik közül
kiemelkedik ez az alelnöki pozíció, a bizottságok esetében két alelnöki megbízást értek el, illetve a vegyes
bizottságoknál két elnöki és két alelnöki tisztséget kaptak.
Pozíció a

Magyarok

Csehek

EP alelnök

-

1

Frakció alelnök

2

-

Bizottsági elnök

1

-

Bizottsági alelnök

4

2

Delegáció elnök

1

2

Delegáció alelnök

3

2

A
táblázatot
a
következő
honlapok
alapján:
Magyarok
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/
search.do;jsessionid=1B0CED4DD22FA9F33AEB8033BCDE46E1.node1?country=HU&language=HU;
Csehek
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/ search.do?country=CZ&language=HU (2005. 11. 10)
a

2. Témák és hozzászólások
Ha a számvetés szándékával vizsgáljuk az első év képviselői tevékenységét, akkor láthatjuk, hogy bár az EP-ben
hihetetlen szigorúsággal szabályozzák a plenáris ülésen a hozzászólások lehetőségét, képviselőink jelentős
arányban kaptak szót. Nyilvánvaló a formai összevetés nem mindig eredményes, hiszen a tartalom jelentőségét
nem lehet megkérdőjelezni, de amíg a cseh képviselők 94-szer emelkedhettek szólásra a plenáris üléseken, a
magyarok 148-szor 5 , amíg az első évben 3 cseh EP-tag nem kapott hozzászólási lehetőséget, addig ilyen
magyar képviselő nem volt. (Természetesen ezek a számok nem tartalmazzák az azonnali kérdéseket, hiszen
ezek elemzése messzi túl mutat e cikk lehetőségein.)
Az EP tevékenységének legjelentősebb eleme, mint erre korábban már utaltam, a 90-es évek elejétől kialakult
társ-döntéshozói kompetencia gyakorlása. A szerződések által meghatározott másodlagos jogi források
elfogadásának esetében az EP-tagok módosíthatják az előterjesztéseket, sőt meg is vétózhatják azokat. Éppen
ezért a képviselők legfontosabb tevékenysége ilyen együttdöntési eljárás alá eső ügy raportőri feladatának
ellátása. Az első évben szinte kizárólag régi tagállamok képviselői válhattak előterjesztővé. Üdítő kivételnek
számított, hogy Hegyi Gyula kipróbálhatta magát e területen. Tudjuk jól, hogy a Parlament határozatának
szövegezése is az előterjesztő feladata, aki a plenáris ülésen ismerteti a vélemény legfontosabb megállapításait,
és reagál a bizottságok, politikai csoportok, illetve egyéni képviselők felvetéseire a végső szavazás előtt. A téma
jelzi azt a sokszínűséget, amit az EP tagoktól az integráció jelenleg megkövetel. Hegyi Gyula, mint a Kulturális
Bizottság póttagja a „Mozgóképörökség és a kapcsolódó ágazati tevékenységek versenyképessége” 6 parlamenti
és tanácsi ajánlás kapcsán a 2005. május 9-i ülésen rámutatott, hogy a film az európai kultúra gyermeke, amely
az európai civilizáció arany korszakában született. Az amerikai filmipar is az európai emigránsok segítségének
köszönhetően vált a filmvilág formálójává. Az európai soknyelvűség előny és hátrány is egyben, hiszen a
filmkultúra sokszínűsége megnehezíti e produktumok marketingjét és piaci helyzetét. Ezért szükséges, hogy
Adatok - a fentebb jelölt honlapokra támaszkodva - saját számítás alapján. A 148 plenáris hozzászólás megoszlása: a FIDESZ tagjai 46szor, az MDF képviselője 9-szer, az MSZP képviselői 81-szer, az SZDSZ 2 tagja 9-szer kapott szót.
6
Az
előterjesztés
megtalálható
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PROG=REPORT&L=HU&SORT_ORDER=D&S_REF_A=%25&LEG_ID=6&AUTHOR_ID=23
806
(2005.
06.
12.)
míg
Hegyi
Gyula
hozzászólása
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=//EP//TEXT+CRE+20050510+ITEM017+DOC+XML+V0//HU&L=HU&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y&MODECRE=SEARCH&DETAIL=2109&LSTDOC=N (2005. 06. 12.)
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nemzeti és európai szintű védelem biztosítsa az értékek megőrzését. A film nemcsak művészet és szórakozás, de
a XIX. század végétől az európai élet, kultúra és történelem különleges lenyomata is. Az előterjesztés a nemzeti
archívumok és filmintézetek európai szintű jogharmonizációjára és az archiválási rendszerek standartizációjára
tesz javaslatot oly módon, hogy az európai filmeket digitalizálják. A vita zárásaként elmondta, hogy jelentős
segítséget kapott részint az EP elnökségétől, részint a bizottság két tagjától, illetve a francia képviselőktől, hogy
az új tagállamok képviselői közül elsőként megbirkózhasson e feladattal.
Az Európai Parlament ülésterme

Az ajánlást 2004 márciusában terjesztették az EP elé, az illetékes bizottságot szeptemberben kérték fel
véleménynyilvánításra, majd hat nap múlva jelölték ki Hegyi Gyulát raportőrnek. A bizottságban az
előterjesztés vizsgálata három hónapig tartott és májusban került első olvasatban a plénum elé. Mivel jelentős
szövegmódosítást javasoltak a képviselők, így az őszi periódusban újra napirendre kell tűzni a témát.
Becsey Zsolt is készíthetett már jelentést, – amely konzultációs eljárás keretében került a képviselők elé – „A
hozzáadottértékadó-kötelezettségek egyszerűsítése végett a 77/388/EGK irányelv megváltoztatásáról szóló
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0728 – C6–0024/2005 – 2004/0261(CNS))” címmel. Ebben
az esetben a képviselők módosításait a Tanács nem köteles figyelembe venni, de az EP véleményét az adott
témában köteles kikérni. Az előterjesztés júniusra készült el, a nyári szünet miatt csak az őszi plenáris ülés
napirendjébe fért be tárgyalása.
Az első év legjelentősebb politikai aktusa az új Bizottság kollégiumának jóváhagyása volt. Az Amszterdami
Szerződés óta a Bizottság elnökéről – programja ismertetése után – szavaznak az EP tagok, majd a
megválasztott elnök egyeztet a kormányokkal a biztosjelöltekről. A biztosi tisztségekre kiválasztott jelölteket
először az adott parlamenti bizottságok meghallgatják, faggatva őket a rájuk váró feladatokról, illetve a korábbi
tevékenységükkel kapcsolatos kérdésekről. 2004 őszén parázs vita robbant ki az EP-ben néhány jelölt politikai
álláspontja, vagy korábbi tevékenysége miatt. Az új összetételű transznacionális szervezet mindenképpen
érzékeltetni akarta megnövekedő politikai befolyását. Ennek egyik eleme volt még 2004 nyarán, hogy az új
elnök személyére vonatkozóan jelezték az Európai Tanácsnak, hogy csak – az euroválasztásokon győztes –
néppárti politikust fognak támogatni. Ez is indokolta Barroso jelölését, bár korábban ő nem tartozott a
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„favoritok” közé. A másik elem pedig, a bizottsági meghallgatások kiéleződő stílusa és hangneme volt. Ennek
következtében 2004 októberében a plenáris szavazás előtt az elnök visszavonta a jelöltek listáját egy
nyilatkozattal. Szájer József az októberi plenáris ülésen hangsúlyozta, hogy bár az alkotmányos szerződés
tervezete szerint a kormányok 3-3 jelöltjéből választhat majd a Bizottság elnöke, 2004-ben „egyetlen egy
kormány sem vette a fáradtságot, vagy inkább a bátorságot, hogy több jelöltet állítson. A mi csoportunk
szerint…. különösen gyenge teljesítményt nyújtott Ingrida Udre, Kovács László vagy Neelie Kroes.” 7 Az újabb
egyeztetések után csak novemberben szavaztak a képviselők a Bizottságról. A biztosjelöltek közül az egyik
erőteljesen támadott politikus a magyar kormány által javasolt korábbi külügyminiszter volt, azonban a kormány
nem módosított javaslatán, és Kovács László – új területet kapva – vált biztossá 8 . A Barroso vezette Bizottság
stratégiai politikai elképzeléseiről 4 frakció által kezdeményezett közös állásfoglalási indítványt 9 nyújtottak be a
decemberi ülésre, a készítői között ott találjuk Szájer Józsefet is. Ebben a dokumentumban a képviselők az új
Bizottság központi célkitűzéseire tettek javaslatot:
1. - a versenyképesség növelésére,
2. - Európa kohéziójának biztosítására,
3. - a szabadságon és biztonságon alapuló térség kialakítására,
4. - az európai polgárok életminőségének javítására,
5. - Európa jobb működésére.
A vitában Szájer József hozzászólásában érzékelhető az eltérő politikai álláspontok megnyilvánulása is, amikor
a szocialista frakcióvezetővel szemben rámutatott, hogy csoportjuk szerint a biztonság kérdésével szorosan
összefügg a bűnözés, az illegális bevándorlás és a terrorizmus is. A biztonság kérdése és a fogalom értelmezése
természetesen folyamatosan az EP napirendjén szerepel, annak ellenére, hogy a közös kül- és biztonságpolitika
pillérének döntéseire a képviselők ma még csak minimális befolyást gyakorolnak. 2005. április 11-én napirendre
került – „A szabadságon, a biztonságon és jog érvényesülésén alapuló térség” – című jelentés, amely
tárgyalásánál a szocialista frakció véleményét Kósáné Kovács Magda tolmácsolta. Felhívta arra a figyelmet,
hogy az EU nem írhatja felül a szabadság és szolidaritás értékeit a terrorizmusra hivatkozva 10 . Véleményem
szerint a két magyar EP-tag diplomatikusan megfogalmazott nézete tükrözi a jelenleg érzékelhető álláspontkülönbségeket a két nagy politikai csoport között, hiszen míg a néppárti koncepcióban a biztonság került első
helyre, addig a szocialista csoportnál a szolidaritás és a szabadságjogok hangsúlyosabbak.
Fazakas Szabolcs, mint bizottsági elnök e sajátos szerepben kaphat szót, azaz elsősorban a költségvetést illető
témákban vállalhat hozzászólást. Előterjesztő volt az Európai Számvevőszék új tagjának a megválasztásakor,
ahol a bizottsága által készített határozati javaslat nemcsak a jelöltre kedvező véleményt tartalmazta, hanem
mellékletként azokat az izgalmas kérdéseket és a jelölt által adott válaszokat is, amelyekkel mérni próbálták a
korrupció-ellenes elkötelezettségét. 11 Fontos kezdeményezésnek kell értékelnünk Gál Kinga által készített
jelentést 12 az alapvető emberi jogok előmozdításáról és védelméről, a nemzeti és európai intézmények ezzel
kapcsolatos szerepéről, valamint a majdani Alapvető Jogok Ügynöksége feladatairól. Ez nem egy teljesen új
intézmény lenne, hiszen az Európai Tanács 2003 decemberében már döntött létrehozásáról, hanem az
ügynökség kiterjesztené a már létező – rasszizmussal és xenofóbiával –foglalkozó monitoring központ
mandátumát, és az emberi jogi politika első számú felelőse lenne. Gál Kinga utalt arra, hogy javaslatához az
illetékes parlamenti bizottságok mintegy 120 észrevételt tettek, ami bizonyítja az előterjesztés időszerűségét,
azt, hogy nélkülözhetetlen egy olyan struktúra, amely az Alapvető Jogok Kartájának betartását ellenőrzi,
különösen a kisebbségi jogok érvényesítése és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. A Parlament
másnap a jelentést nagy többséggel elfogadta.
Világhírű magyarok
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//TEXT+CRE+20041026+ITEM005+DOC+XML+V0//HU&L=HU&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y&MODECRE=SEARCH&DETAIL=2-057&LSTDOC=N (2005.
10. 23.)
8
Mivel a plenáris ülésekre kerülő témákkal tudok csak foglalkozni, így e bizottsági meg hallgatások részletes bemutatására nem
vállalkozom.
9
Közös állásfoglalási indítvány RC/550715HU.doc PE350.958v02-00 14.12.2004.
10
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?L=HU&PUBREF=-//EP//TEXT+CRE+20050411+ITEMS+DOC+
XML+V0//HU&NAV=S&MODE=XML&LSTDOC=N&LEVEL=3&SAME_LEVEL=1(2005.11.13.)
11
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A620040015+O+DOC+WORD+VO//HU&L
(2005.11.13.)
12
A dokumentum száma: 2005/2007(INI) (A6-0144/2005)
7
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Forrás: Youtube
A magyar EP-tagok által is jegyzett jelentések közül érdemes foglalkozni „A társadalmi beilleszkedésről” szóló
jelentéssel, amelynek előadója Őry Csaba néppárti képviselő volt. A június 9-i plenáris ülésen a raportőr
hangsúlyozta: minden képviselő egyetért azzal, hogy nem kíván kétsebességes Európát, egy „olyan Uniót,
amelynek egyik felében a szociális védőrendszer fejlett és magas színvonalú, a másikban azonban egy ementáli
sajthoz hasonlóan lyukakkal van tele, és évről évre foszladozik az államháztartások nehézségei, a költségvetési
problémák, a megszorító intézkedések miatt.” 13 Ezért fontos, hogy a következő időszakban valós, mindenki
számára érzékelhető előrelépést érjen el az EU a társadalmi és gazdasági beilleszkedés területén. A jelentés a
fennálló problémáknak egyfajta leltárát jelenti, s eléggé hű képet ad a jelenleg zajló folyamatokról. A hátrányos
helyzetben lévő rétegeket illetően szinte minden érintett társadalmi csoportra kitér, így kiemelten foglalkozik az
idősek, a nők, a hátrányosan megkülönböztetett kisebbségek – köztük a romák –, továbbá a hajléktalanok, a
szenvedélybetegségben szenvedők, a fogyatékkal élők, a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek és
bevándorlók helyzetével. Az előterjesztő szerint a jövőbeli felzárkózás szempontjából kulcsfontosságú
elsősorban a munkahelyteremtés és az ezt támogató gazdaságpolitika, továbbá a társadalmi beilleszkedés főbb
pilléreit jelentő szociális rendszerek közötti rendkívül szoros kapcsolatot. Másodsorban megoldandó feladat egy
strukturális probléma kezelése: az önkormányzatok szociális feladatainak bővülésével képtelen volt a
finanszírozás lépést tartani. Harmadrészt arra mutatott rá, hogy bár a szociálpolitika a tagállamok nemzeti
hatásköre, a nemzeti kompetenciák gyakorlását egyáltalában nem sérti a jó gyakorlatok cseréje, az információk
megosztása, sőt ez az integráció elemi érdeke.
A hozzászólók között találjuk Lévay Katalint is, – aki mint korábbi esélyegyenlőségi miniszter – arra utalt, hogy
az új tagállamokban a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatás alacsony szintje, az egészségügyi ellátásra fordítható
összegek arányosan ugyan nem csekélyebb, de nominálisan mégis szerény szintje, az oktatási rendszer egyes
speciális hiányosságai, valamint a kisebbségek társadalmi kirekesztése nagy feladatot ró a kevéssé felkészült
helyi közigazgatásra. Rámutatott, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek
integratív, sőt participatív befogadásával összefüggő feladatokra, mivel a fenyegetett társadalmi kohézió és az
óhajtott versenyképesség forrásvidéke lehet e politika. A lisszaboni célok megvalósítása is lehetetlen e
szemléletváltás nélkül, amely keretében a társadalmi beilleszkedés folyamatának felgyorsítása érdekében a
tagállamok, a helyi önkormányzatok, a piaci és a civil szervezetek egyaránt előítélet-mentesen kell, hogy
felelősséget vállaljanak! Az alkotmányos szerződésre nemmel szavazók annak a fájdalmas csalódásnak adtak
kifejezést, hogy vajon képes-e Európa szembenézni a legnagyobb kihívással, a versenyképesség fokozásával és
a szociális Európa-modell megőrzésével egy időben. Ez ma az európai fejlődés legaktuálisabb kérdése. E
kihívásokra is választ adhat a társadalmi beilleszkedés támogatása.
Az EP tagjainak egyik legfontosabb feladata, hogy a plenáris ülésen – a lehetőségekhez képest – hallassák
hangjukat, mint valamelyik bizottság megbízásából társ-jelentéstevő, vagy mint a frakció véleményét
hangoztató, illetve mint „egyszerű képviselő” 14 . Elmondható, hogy az első évben minden képviselőnk
megbízást nyert arra, hogy ne csak, mint „mezei tag” szóljon a napirendekhez, hanem elsősorban a politikai
csoport kialakított álláspontját ismertesse. Nyilvánvaló, hogy minden ilyen megszólalást nem vizsgálhatunk,
hanem csak a témák sokszínűségének felvillantására, illetve a képviselők által hangoztatott nézetek
bemutatására vállalkozhatunk. Gyürk András a PPE/DE csoport nevében a villamosenergia-ellátás biztonságával
és az infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó 15 irányelv kapcsán azt hangsúlyozta, hogy esélyt jelenthet az
egységesülő piac előnyeinek kihasználása, ha az olcsó és garantált ellátás biztosítása érdekében az átvitelhálózat kapacitását bővítik. A direktívára azért is szükség van szerinte, mert Kelet-Közép-Európában elavultak a
termelőblokkok, és a magyar polgárok vásárlóerő-egyenértéken, illetve kereset arányosan számolva kétszer
annyit fizetnek az áramért, mint a régebbi tagállamok polgárai. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy az újabb
szabályozás nem növelheti az adminisztrációt, és nem bonyolíthatja tovább az engedélyeztetési eljárásokat.
Szent-Iványi István az ALDE csoport álláspontját ismertette a viszonossági mechanizmusok módosításáról szóló
jelentés kapcsán. Rámutatott, hogy eddig nem kellett ezt a rendszert alkalmazni, mert érdemi tagállami érdeket
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?L=HU&PUBREF=-//EP//TEXT+CRE+20050411+ITEMS+DOC+
XML+V0//HU&NAV=S&MODE=XML&LSTDOC=N&LEVEL=3&SAME_LEVEL=1#creitem7 (2005.06.13)
14
Minden plenáris ülésnapra megszabják, hogy melyik politikai csoport hány percben szólhat a témákhoz – ez függ a csoport létszámától, de
a függetlenek is kapnak meghatározott percet véleményük ismertetésére. Azt, hogy melyik napirendhez hogyan használják fel a biztosított
időkeretet, a frakció vezetése dönti el.
13

15

http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?L=HU&PUBREF=//EP//TEXT+CRE+20050704+ITEMS+DOC+XML+V0//HU&NAV=S&MOD
E =XML&LSTDOC=N&LEVEL=3&SAME_LEVEL=1 (2005.08.12.)
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idáig ez nem sértett. A helyzet a bővítéssel alaposan megváltozott, hiszen a régi tagállamok polgárai vízum
nélkül utazhatnak, míg az új tagállamokra továbbra is vonatkoznak a korábbi szabályok, azaz a szigorú
vízumkérési procedúra. 19 olyan ország van a világon, melyek esetében nem érvényesül a kölcsönösségi
mechanizmus, pl. az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland. „Egyszerűen elfogadhatatlannak tartjuk
azt, hogy az Unió állampolgárai között diszkrimináljanak. Ennek a mechanizmusnak – mint ahogy az Unió
egészének – az alapja a szolidaritás, de sajnos ez a szolidaritás eddig még nem működött. Mi azt reméljük, hogy
az új rendelkezés elfogadásával a szolidaritás hatékonyan fog működni.” 16 Véleményem szerint érdekes az,
hogy az elmúlt évben volt olyan előterjesztés, amelynél a két nagy politikai csoport álláspontját egy-egy magyar
képviselő ismertette: a Natura 2000 finanszírozása kapcsán beterjesztett dokumentumnál Olajos Péter (MDF) és
Hegyi Gyula (MSZP) volt a felkért hozzászóló. A Néppárt álláspontja szerint felül kell vizsgálni az Európai
Bizottság által javasolt finanszírozási forrást, míg a Szocialisták Pártja szerint ez megakasztaná az elindult
folyamatot, ugyanakkor a környezetvédelmi bizottság javaslatait messzemenően figyelembe kell venni a
következő időszak tervezésénél. Az Európai Bizottság a Natura 2000 finanszírozására vonatkozó tervezetét
végül az EP jóváhagyta. A mezőgazdasági bizottság véleményét Harangozó Gábor 17 ismertette a strukturális és
kohéziós alapokról szóló vitában. A jelentés javaslatai – a hozzáadott érték adó módosítása, a „ppp” 18
alkalmazása – az általa megjelenített álláspont szerint súlyos és negatív következményekkel járna a vidéken élők
számára és különösen az új csatlakozó államok polgárai számára. A terület nem kér több támogatást a bizottság
véleménye szerint, de a szolidaritás elvének fenntartását követeli.

3. Közös előterjesztések
Az első évben jól érzékelhető, melyek azok a területek, amelyek különösen kiváltották képviselőink aktivitását.
Elmondható, hogy e témák felvetésénél markánsan érvényesültek a magyar érdekek, s bármennyire is hihetetlen
– elsősorban a Vajdasággal kapcsolatos határozatnál, illetve pl. a roma kérdéssel kapcsolatban, Románia
csatlakozásának megítélésekor – a politikai törésvonal háttérbe szorult. Ez a tény azt jelzi, hogy az EP
működése és önmeghatározása szerint az európai állampolgárok érdekeit védő és kifejező intézmény, és ezért,
elsősorban az önálló képviselői indítványok esetében, a politikai frakciókon átnyúló kezdeményezéseket
gyakran találunk. Az első évben három olyan közös állásfoglalási indítvány került a plénum elé, amelyben az
előterjesztők között mind a három frakcióból volt magyar képviselő:
1. - A nemzetiségi sokféleség védelméről a Vajdaságban: Becsey Zsolt, Tabajdi Csaba, Szent-Iványi István;
2. - A romák helyzetéről az EU-ban: Járóka Lívia, Lévai Katalin és Mohácsi Viktória;
3. - Az emberi jogok kérdéséről a Mari Elben: Schöpflin György, Tabajdi Csaba, Szent-Iványi István.
A magyar közvélemény elsősorban a vajdasági atrocitások miatti fellépéssel ismerkedett, ismerkedhetett meg.
2004. szeptember 16-án, bár kis létszámú érdeklődő képviselő előtt, de a magyar képviselők egységes kiállása
mellett fogadták el az EP állásfoglalását a kisebbségek vajdasági zaklatásáról. A parlamenti állásfoglalásról
szóló plenáris ülésen Demszky Gábor, Gál Kinga, Hegyi Gyula, Tabajdi Csaba, Szent-Iványi István, Olajos
Péter kapott szót. Rajtuk kívül még öt képviselő kért szót és Verheugen biztos reagált a felvetésekre.
A hozzászólóink 19 rámutattak, hogy az állásfoglalást az indokolta, hogy másfél éve a szerb hatóságok
semmilyen szinten nem lépnek fel a magyarverésekkel szemben, a magyar származású politikusokat inzultálják
és fenyegetik, a magyar nemzeti zászló nyilvános elégetéseiért, a temetőkben elkövetett sírgyalázásokért
Szerbia-Montenegró kormányát terheli a legnagyobb felelősség. A jogsértéseket elkövető személyeket nem
vonták felelősségre, Szerbiában a demokratizálódás folyamata elakadt. Az állásfoglalás részint felhívta a szerb
kormány figyelmét az emberi és kisebbségi jogok betartására, mint a stabilizációs és társulási folyamat egyik
alapelvére, részint felszólította az Elnökök Értekezletét 20 , hogy tényfeltáró missziót küldjön a tartományba,
amely készítsen jelentést a Külügyi Bizottság, illetve az Emberi Jogi Albizottsága számára.

http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?L=HU&PUBREF=-//EP//TEXT+CRE+20050427+ITEMS+DOC+
XML+V0//HU&NAV=S&MODE=XML&LSTDOC=N&LEVEL=3&SAME_LEVEL=1 (2005.10.13.)
17
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?L=HU&PUBREF=-//EP//TEXT+CRE+20050705+ITEMS+DOC+
XML+V0//HU&NAV=S&MODE=XML&LSTDOC=N&LEVEL=3&SAME_LEVEL=1 (2005.10.13.)
18
PPP – privat public partnership - az elfogadott rövidítése az állami és magántulajdon együttműködésén alapuló beruházásoknak
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Tabajdi Csaba november 15-én 21 franciául hívta fel a plenáris plénum figyelmét arra, hogy az incidensek nem
szűntek meg és érthetetlen, miért nincs döntés a vizsgálóbizottság tagjairól. Szerinte az EP presztízse forog
kockán! Felkérte az elnököt vizsgálja meg, miért szabotálja az állásfoglalás végrehajtását az Albániával,
Bosznia és Hercegovinával, valamint Szerbia és Montenegróval folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség oly
módon, hogy nem jelölte ki a tényfeltáró delegáció tagjait. Decemberben újból ebben az ügyben szót kért szót,
rámutatva, hogy az erőszakos cselekmények tovább folytatódnak. Úgy vélte, felül kell vizsgálni a Parlament
által követett eljárást, ha több mint négy hónap alatt sem tud érvényt szerezni saját állásfoglalásának.
Végül az öttagú ad hoc vizsgálóbizottság – Doris Pack, (a küldöttség vezetője, PPE), Becsey Zsolt (PPE), Hegyi
Gyula (PSE), Jelko Kacin (ALDE) és Johannes Swoboda (PSE) – január 28-31 között járt a Vajdaságban és a
jelentésük megszületett március 2-án, megjelent március 31-én. A dokumentumot a szövetségi, tartományi és
helyi vezetőkkel, civil szervezetekkel és a rendőrséggel folytatott tanácskozások alapján állították össze. A
jelentés a Vajdaság történetének rövid áttekintése után, amelyben hangsúlyosan helyet kapott a nemzetiségi
összetétel, felsorolta az incidensek formáit: emlékmű rongálás, grafittik, szóbeli és fizikai támadások, a
kisebbségi vezetők fenyegetése. A levont konklúziókat az a speciális politikai kapcsolat is indokolta, amely az
EU-t Szerbiához fűzi. A megfogalmazások túlzott politikai óvatosságot tükröztek, különösen az a kitétel, hogy
ezek az elszigetelt jelenségek nem tekinthetők atrocitásnak: „A megbocsájthatatlan incidensek nem tekinthetők
atrocitásoknak – nem előre szervezett, a provincia destabilizálását célul kitűző incidensek, hanem nehéz
körülmények között élő frusztrált fiatalok által elkövetettek.” 22 A képviselők a délszláv háború után a lassú
demokratizálódási folyamat megtorpanásától tarthattak, amennyiben a nemzeti ellentétek újra kiéleződnének.
A jelentés leszögezte, hogy a Vajdaságnak multikulturális régiónak kell megmaradnia.
Szerbia, mint jövendő tag számára geostratégiailag fontos ez a régió, hiszen már most számíthat az Interreg III/a
programból támogatásra.
Az inter-etnikai incidensek okai a jelentés szerint:
1. - a kedvezőtlen gazdasági helyzet,
2. - a demográfiai összetétel megváltozása (12,8% a menekültek aránya és közülük 1 % rendelkezik csak
munkahellyel);
3. - a régi viták újjáéledése;
4. - a választási kampányidőszakok hatása (2003 november-december, 2004 szeptember-október).
A vizsgálódók szerint a rendőrség és a bíróság elismerte a gondatlanságát, amellyel indirekt módon bátorította
ezt a viselkedést. A politikai csoportok kihasználták a kialakult indulatokat, és a média is ártalmas szerepet
játszott. Ugyanakkor a jelentés nem utalt e csoportok felfokozott nacionalizmusára. A vizsgálat szerint a
választások után szórványossá váltak az incidensek.
A dokumentum készítői azt javasolták, hogy az inter-etnikai akciók ismétlődésének megelőzése érdekében:
1. - végre kell hajtani az eltervezett decentralizációt;
2. - határozottabban vegyék igénybe a kisebbségvédelem különböző szervezeteit és eszközrendszerét (Nemzeti
Kisebbségi Tanácsot, stb.);
3. - a rendőrségen és a helyi közigazgatásnál tegyenek lépéseket az oktatás és alkalmazás területén;
4. - olyan jogi, eljárási reformot kell életbe léptetni, amely lehetővé teszi a rendőrség hatékonyabb fellépését;
5. - a tolerancia növelése érdekében módosítani szükséges a történelemoktatást és biztosítani kell a
többnyelvűség megőrzését;
6. - garantálni szükséges a média függetlenségét.

A képviselőknek lehetősége van arra, hogy a rendszeres „Egyperces felszólalások jelentős politikai kérdésekben” napirendnél szót
kérjenek. Tabajdi Csaba ezt használta ki mind a két alkalommal.
22
http://hhrf.org.hhrf/en/vojvodinareport-mar-2005-print.htm (2005.05.23.)
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Az EU Delegációja leszögezte, hogy továbbra is nyomon követi az eseményeket az állandó monitoring és a
képviselőkkel tartott kapcsolat segítségével.
A téma júniusban újra a plenáris plénum 23 elé került, ahol az – egy perces felszólalások jelentős politikai
kérdésben – keretében mind Becsey Zsolt, mind Tabajdi Csaba szót kért a nem változó helyzet miatt. A többi
képviselő figyelmének felkeltésére is szolgált, hogy mondandójuk egymást jól kiegészítette. A néppárti
felszólaló rámutatott, hogy lassan fél éve telt el a látogatás óta, ám a vajdasági kisebbségek helyzete nem javult.
Újra többször előfordult, hogy a Vajdaságba települt szerbek véresre vertek őshonos magyarokat, pusztán azért,
mert anyanyelvükön – amely egyébként európai uniós hivatalos nyelv – beszéltek. Ez sürgetően indokolná az
Európai Parlament szerbiai monitoring tevékenységét, nemcsak a délszláv delegációban, hanem – ami február
óta elmaradt – a Külügyi Bizottságban is.
Emellett az utóbbi hetek tisztázatlan feljelentései a vajdasági magyar vezetők ellen összehangolt politikai
támadás benyomását keltik. Ezt támasztja alá az a kizárólag magyar fiatalokat sújtó, − egyoldalú túlzása miatt
hírhedtté vált − szigorú ítélet is, amelyet Temerinben róttak ki. Háborús bűnösökkel sem bánt el még ennyire a
szerbiai igazságszolgáltatás. Mindennek oka – amint arra az EP vizsgálóbizottsága is rámutatott –, hogy a
szerbiai igazságszolgáltatásban és a rendőrségben, de az állami szférában sincsenek a kisebbségek arányosan
képviselve. Emellett a belgrádi vezetés a kisebbségoktatásra tett ígéretei végrehajtását is halogatja. Mindez az
Európai Parlament és az uniós intézmények felelősségét is felveti, mert például az Interreg CBC tervekben sem
kap a Vajdaság önálló státuszt – holott ez a tartomány 1989-ig önálló volt –, pedig mindenben kielégíti a
„NUTS 2” régió követelményeit.
Tabajdi Csaba szerint nyugtalanító, hogy az új szabadkai szerb ügyész vádat emelt Kasza József – a vajdasági
magyarság legfontosabb szervezete, a VMSZ elnöke – ellen, hogy újra kivizsgáltassa a kilenc évvel ezelőtti
visszaéléseket, amelyeket polgármesterként követett el. Bár Kasza Józsefet már több alkalommal is
feljelentették Kasza József ellen, az ellene felhozott vádakat nem sikerült bizonyítani. A mostani időzítés nem
véletlen. Kasza volt az, aki a leghangosabban szót emelt a vajdasági magyarokat érő erőszakos cselekmények
ellen, és szorosan együttműködött az EP tényfeltáró küldöttségével. Véleménye szerint, ha az EP nem gyakorol
nyomást a szerb kormányra Kasza József, a VMSZ elnöke könnyen egy koncepciós per politikai áldozata lehet.
A „Romák helyzetéről az EU-ban” – előterjesztés előadója, Járóka Lívia egyben a PPE szószólója is volt. A
vitában 24 kiemelte, hogy az Európai Parlament ötpárti határozati javaslata, ugyanúgy, mint ahogy az Európai
Bizottság, Vladimir Spidla biztos által beterjesztett állásfoglalása is, mérföldkőnek számít. Ez a határozat a
különböző politikai erők közös elkötelezettségéről tanúskodik: egységes fellépést követel az eluralkodó
romaellenesség és strukturális diszkrimináció ellen, esély egyenlőséget sürget a munka, az oktatás, a lakhatás, az
egészségügy és a politikai életben való részvétel tekintetében. Kiemelt szerepet kell kapnia a romák munka
erőpiacra való visszaintegrálásának, ezért rövid távú, helyzetbe hozó intézkedésekkel kell gyorsítani a romák
foglalkoztatását. A kibővített EU lakosságának 15%-át érinti az elszegényedés, és 9 % tartós
mélyszegénységben él, az újonnan csatlakozott országok tekintetében ezek a mutatók sokkal súlyosabb
helyzetről tanúskodnak. Az is nyilvánvaló, hogy a tartós mélyszegénységben élők között a romák száma nagyon
jelentős, a munkanélküliség aránya a roma lakosság körében eléri, és sok esetben meghaladja a 80 %-ot. Az
Európai Bizottság részéről tapasztalható erősödő politikai elkötelezettségnek szakmaiságra épülő valós
cselekedeteket, az európai romák beilleszkedését minden területen elősegítő, összefüggő kisebbségi védelmi
rendszer megalkotását kell eredményeznie. Ebben a folyamatban az Európai Parlament legyen a leginkább
kisebbségorientált intézmény, és váljon a civil szervezetekkel, a tagállamok kormányaival együtt a Bizottság
első számú szövetségesévé! Mohácsi Viktória, az ALDE képviselője az ALDE képvisel felhívta a figyelmet
arra, hogy Európában ez az első határozat, amely az EU határain belül kritizálja az emberi jogok érvényesülését
a romákkal kapcsolatban. Azért is tekintette történelminek ezt a pillanatot, mert ettől kezdve a romákkal
szembeni diszkrimináció megállapítása már nem tabutéma. Különösen súlyosnak értékelte azt a helyzetet, hogy
az összes fogyatékossá nyilvánított gyermeknek átlagosan 60%-a roma gyermek, és ezzel gyakorlatilag már 7
éves korukban megpecsételték a sorsukat. A határozati tervezet is felsorolja és az emberi jogok megsértésének
tartja a megoldhatatlan lakhatási problémákat, a kényszeres kilakoltatásokat, a kényszer-sterilizációt, a roma nők
számára a külön szülőszobák kialakítását. Rámutatott arra, hogy bár az Európai Unióban közel 7–8 millió roma
él, de őket a Parlamentben csak két magyar képviseli származási alapon. Ugyanakkor egyetlenegy politikai
képviselője sincsen a romáknak sem más országból, sem a Bizottságnál, sem bármelyik uniós intézménynél. A
közvélemény-kutatások szerint Európában a romák érzik magukat legjobban európainak. Nem meglepő ez az
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?L=HU&PUBREF=-//EP//TEXT+CRE+20050607+ITEMS+DOC+
XML+V0//HU&NAV=S&MODE=XML&LSTDOC=N&LEVEL=3&SAME_LEVEL=1 (2005.06.15.)
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11.26.)
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állítás, mivel a romák – főként a közép-kelet-európai országokban – már nem hiszik, hogy saját kormányzatuk
képes csökkenteni a diszkriminációt. Egyedüli remény számukra az Európai Unió és az Európai Parlament,
amely állásfoglalásaival utat mutathat a romák számára is betartandó emberi jogi standardok kialakításával. A
szocialisták társ-előterjesztője, Lévay Katalin elmondta, hogy az előző nap az EP roma fórumát hívták össze,
amelyen részt vettek olyan romák, akiket rendszeresen hátrány, diszkrimináció ér, szögesdrót mögé zárva élnek,
illetve nincsen víz, gáz, villany a lakásaikban, és a gyerekeiket nem tudják taníttatni. Ennek a rendhagyó európai
roma fórumnak résztvevője volt jó néhány európai parlamenti képviselő és tisztviselő, akik úgy gondolják, hogy
együttesen kell megoldani ezt a sorozatos diszkriminációs helyzetet. Itt elhatározás született arról, hogy egy
európai diszkriminációfigyelő- és követő rendszert és adatbázist kell létrehozni a Bizottság segítségével, amely
összegyűjti azokat az eseteket, amelyek arról szólnak, hogy milyen hátrány éri a romákat. E tények feltárása
segítheti a megfelelő közvélemény-formálást is.
A harmadik határozati javaslat a „Jogsértések az emberi jogok és demokrácia terén az orosz föderációbeli Mari
El Köztársaságban” címet viselte. Hegyi Gyula, mint az előterjesztés egyik szerzője elsőként – angolul –
indokolta állásfoglalásukat 25 . Bár Oroszország nem tagja a Közösségnek, de a mintegy 700000 mari helyzetét
szerinte nem lehet szó nélkül hagyni: elvileg a kisebbségi jogok biztosítottak, de a marik nem használhatják
szabadon anyanyelvüket, a választásokon a kisebbségi jelöltek hátrányos helyzetben vannak, az ellenzéki
értelmiségieket rendszeresen zaklatják. A magyarok számára különösen fontos, hogy fennmaradjon az ugor,
rokon nyelvcsaládhoz tartozó, közösség és az EU akkor léphet fel joggal az Orosz Föderáció határain kívül élő
orosz kisebbségek érdekében, ha nem huny szemet az orosz határokon belül zajló incidensek felett. Szent-Iványi
István (ALDE) a közigazgatásban folyó etnikai tisztogatásokról, a mari iskolák ellehetetlenítéséről, az orosz
nyelv kötelező használatáról beszélt. Szerinte azért sem szabad szó nélkül hagyni e folyamatokat, mivel május
10-én született megállapodás az EU és Oroszország között un. útiterv formájában, amely a kapcsolatok jelentős
bővítését szolgálja. Schöpflin György, mint szerző egyben a PPE-DE véleményének interpretálója az orosz
homogenizáló politika ellen emelte fel szavát, sérelmezve, hogy a mari kisebbség, amely nagy nehézségek árán
megőrizte nyelvi és kulturális identitását a diktatúrában, a demokráciának tartott korszakban kerül veszélybe. A
mari anyanyelvű személyeket kiüldözik a közszférából, a médiából és az oktatásból. A központi hatóságoknál is
a mari-ellenes kampány hallgatólagos elfogadása uralkodik. Ezért kell a figyelmet felhívni erre a problémára
még az EP fórumán is.

4. Érdekességek az első évből
A stabilitási és növekedési paktum szeptemberi tárgyalásánál ugyanúgy, mint a lisszaboni stratégia félidős
beszámolójánál mind a három frakció magyar képviselői azt hangsúlyozták, hogy ne gyöngítsék a stabilitási
paktumot, illetve az egységes belsőpiac viharos továbbfejlesztése lehet csak a jövő útja, azonban arra is utaltak,
hogy ország-specifikus feltételrendszerrel szükséges vizsgálni az uniós térségeket.
Minden képviselőnk megszavazta Románia és Bulgária csatlakozási szerződését – az EP támogatása nélkül ma
már nem lehet tag új állam –, ám rámutattak, hogy a kisebbségi jogok biztosításánál, a korrupció elleni harcban,
a környezetvédelem területén, az egyházi és közösségi javak visszaszolgáltatásának folytatásában és a magyar
nyelvű egyetemi képzés megszilárdításában még sok feladat hárul a román kormányra.
A kiválasztott részletek is tükrözik, hogy a politikai törésvonalak sajátosan alakulnak az EP-ben, mivel a négy
legnagyobb frakció alapjában integráció-párti álláspontot hirdet. Ennek következtében az előterjesztések nagy
hányadánál a néppárti, szocialista és liberális képviselők gyakran szavaznak ugyanúgy, míg ellenezni az adott
javaslatot vagy a függetlenek, vagy a kis politikai csoportok tagjai szokták. Így a magyar képviselők is a hazai
közéletben szokatlan módon sokkal gyakrabban lépnek fel egységesen nemcsak olyan témákban, amelyek
markánsan tükröznek magyar érdekeket, hanem az EP mindennapi szakpolitikai döntéseinél is.
Természetesen a humor sem hiányzik az EP tagok érdeklődést felkeltő arzenáljából. Álljon itt példaként
Herczog Edit felszólalásának részlete a lisszaboni stratégia felülvizsgálatával kapcsolatban: „Egy húsz évvel
ezelőtti kérdéssel szeretném kezdeni: mi a KGST címere? (A KGST a kelet-európai országok gazdasági
koordinációs szervezete volt.) A válasz így hangzott: zöld mezőben tíz sovány tehén feji egymást.
Meggyőződésem, hogy amennyiben az Európai Unió nem hoz 1-2 éven belül sorsfordító határozatokat –

http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?L=HU&PUBREF=//EP//TEXT+CRE+20050512+ITEM+DOC+XML+V0//HU&NAV=S&MODE=XML&LSTDOC=N&LEVEL=3&SAMELEVEL=1#creite
m25 (05.11.25.)
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amelyeket a tagállamok végre is hajtanak –, akkor húsz év múlva ez lehet majd az EU címere is, azzal a
különbséggel, hogy több lesz a tehén, és lehet, hogy még soványabbak lesznek.” 26
Az EP tevékenysége azért is izgalmas, mert tükrözi a sokszínű Uniót. A plenáris ülések internetes
jegyzőkönyvei ma még a hozzászólók szövegeit az elmondás nyelvén tartalmazzák. Az EP tagjaink többsége
magyarul szól a képviselőtársaihoz, bár találkoztam olyan előterjesztéssel is, amely egy részét magyarul, másik
részét angolul mondta el az előadó. Angolul többször szólt a plenáris ülésen Hegyi Gyula, Szájer József, Tabajdi
Csaba, aki a francia nyelvet is szívesen választotta, akárcsak Kósáné Kovács Magda. Nyilvánvaló, hogy a
tolmácsolás részbeni kiküszöbölése könnyebben eljuttatja a mondanivalót a képviselők többségéhez,
ugyanakkor a magyar nyelv hivatalos státuszát is erősíti a magyarul elhangzó beszéd.
Az első év a tapasztalatok gyűjtésének éve volt. Remélem ez a kis betekintés a plenáris üléseken folytatott
munkába, igazolhatja Tabajdi Csaba véleményét, hogy a magyaroknak nagyon komoly presztízsük van az új
tagállamok képviselői között. 27

http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//TEXT+CRE+20050309+ITEM005+DOC+XML+V0//HU&L=HU&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y&MODE-CRE=SEARCH&DETAIL=3-059&LSTDOC=N (2005.
06. 13.)
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4. fejezet - IMMIGRATION POLICY IN
THE EU
Koller Inez
A fundamental tension characterizes immigration policies in the member states of the European Union. Labourimporting states (mostly Western European states) face falling transportation costs, increasing economic
integration, path-dependent migration linkages, structural demand for labour and global demographics which all
point to continuing increases in immigration flows. Besides, these processes generate public resistance to
immigration in host states. Thus immigration policy has turned the focus on the gaps between popular demands
for tighter immigration control and limited state responses.

1. Proactors and reactors of immigration policy
Immigration policy is influenced by several actors. On the economic side owners benefit from the falling wages
associated with migration inflows. So business and labour groups show aggressive lobbying on immigration
issues. Although labour unions have traditionally opposed new waves of immigrants some major unions
recently have chosen to organise immigrants as new members rather than to block their entry into the labour
market. Non-economic interest groups also care about immigration. Historically these groups have included
recently arrived immigrants or ethnic groups as well as nativist or patriotic organisations. Contemporary anti
immigration groups emphasize ecological capacity and national-identity concerns. Many civil liberty
organisations join the debate in support of immigrants and pro immigration policies. Finally, more parties have
included immigration debate in their election campaigns.
Often asserted argument is that benefits of immigration are concentrated to privileged groups who have
powerful peak associations whereas the costs of immigration are diffuse and its opponents are divided. Thus
immigration policy can be called “client” policy as policy makers are bound to immigration group interests
(Cornelius and Rosenblum, 2004). Even if it was true some decades ago, today‟s immigration policies are much
more sensitive to citizens‟ claims which more often are against immigration. Sensitiveness derives from a new
situation that the issue of immigration is more often subject of election campaigns as more people feel their lives
are affected by immigration. Problems coming from the drawbacks of immigration outgrew influencing the life
of a marginal number of citizens, so now is the time for provisions to dissolve these problems on national level.
Until recently liberal European judicial systems set states back to enforce strong immigration control laws so
national courts as the European Court of Human Rights to overrule deportations in several European states.
National judicial decisions, however, seem to evade international human rights constrains. Two years ago the
Milano Judicial Court prevented the banish of fifteen Romas from Italy citing the Convention of European
Human Rights. One year later the same court realised that they can evade the Convention if they find proper
reasons one by one to banish the Romas. Similar case is under way on banishing roma refugees from Germany
and repatriating them in Kosovo.
Another challenge immigration policy makers have to face is globalisation. International migration now occurs
within a more generalised process of global economic and political integration. The globalisation of capital and
the creation of global metropoles have empowered multinational corporations to demand generous immigration
policies from host states.
Further international factors are population movements challenging national security. Many migration flows are
results of international conflicts. This was the case in the former Republic of Yugoslavia and North Africa that
generated huge migration flows to Western Europe in the 1990s. The end of international conflict can also
excite migration as we saw it with the fall dead of the Cold War. On the other hand, migration flows can also be
source of international conflict. The whole Balkans region have been destabilised by mass migration flows into
weak states that are poorly equipped to handle them. International migration have important economic and
socio-political implications for countries on both ends of the exchange. Therefore international relations may
also influence immigration policy at the diplomatic level. Several bilateral relations have come into being but
these are weak measures in the influence process. Nevertheless diplomatic level can shape immigration policy:
the removal of internal barriers to enable migration within Western European countries according to the
Schengen agreement has been accompanied by the harmonisation of external visa policies and co-operation on
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asylum adjudication. Diplomacy may influence immigration control policies in addition to admissions.
Examples of negotiated control agreements include Germany‟s readmission treaties with its eastern neighbours
and multilateral agreements between the Schengen countries and Poland.

2. Negative attitudes to immigrants
Formerly, Western belief drew three main problems concerning immigrants: they cost too much to social
security, take jobs away from natives and bring crime and epidemic into the country. Receiving countries
recognised there is something wrong with migrants when they began arriving not for work in labour-short
sectors but in others as well or not for work at all. But this was the period of family reunification and refugee
flows which calmed down till the end of the 90s. Today‟s situation can be symbolised by the process beginning
with the terror attack wave started in New York and Washington and continued in Madrid and London
threatening other Western countries as well and closing up with the Mohamed-caricatures, today‟s example that
there is a huge distinction between believers of liberal principals and Islamic believers. That is important
concerning immigration because great part of immigrants living in Western civilised countries are Muslims. So,
receiving countries have to face not just not appropriate proportion of immigrant workers in the working sectors,
unemployed immigrants, criminals with immigrant background but the lack of integration of immigrants of
whom the greatest part is Muslim. Meanwhile, several examples show that Muslims want to remain distinct
from the society in their new countries, the uneasy integration of Muslim minorities is one main cause of
tensions. However, many Muslims believe that radical Islam poses a threat, although there are widely differing
opinions as to its causes.

3. Parties, Election Campaigns and Immigration
Immigration is subject to growing parts of societies so it acts more often ultimate factor in election campaigns.
Exaggarated attention towards immigration dates back to the 11th of September 2001 which has been elevated
to the symbol of the opposition between Western and Arabic worlds. Tensions, however, formerly began, the
tragedy threw new light upon the long run of cultural and social integration crisis. Consequence for receiving
states has been to solve this problem in the sake of the Western civilisation. Anti-immigration had been
characteristic for radical European parties (FPÖ, Republikaner, Front Nationale, Vlaams Blok) for some
decades. Their voters also show strong anti-immigrant attitudes, but backgrounds of disapprovals consist of
different elements. In Germany vote on economic base is stronger while in France ideological basis is typical.
Many think that immigrants take their jobs and generate unemployment among natives. Further xenophobic
factor is the presence of immigrants which is appreciated as aggression against cultural homogeneity of natives.
Moreover, radical right wing parties (in Germany, France and Austria) pointed out relationship between
immigration and economic instability during their campaigns in the 1990s. That addressed mostly blue-collar
male workers who felt to be losers of modernisation. In fact, the rise of radical right wings was due to the
change of approach toward economic system, former Keynesianism was changed by most parties to
neoliberalism but radical right wings eliminated it soon and exchanged to “national economy” under the
influence of socio-economic changes. With protectionism they aimed at voters feeling economically unstable
who were threatened by globalisation and questioned the benefits of Maastricht and the EU as such. So antiimmigration attitude has been only a contributor in right wing campaigns main issues have been the effect of
globalisation and modernisation on opportunities in the work market and on wages.
Furthermore, recently modest parties also have joined the immigration debate. Immigrants as external means has
been considered as elements of social strain and insecureness, while their economic and demographic
significance has been played down. Political parties use and further excite this disapproval against immigrants
and bring even stronger immigration restrictions, in election campaigns issue of immigration often shape the
election discurse, more parties have opinion about immigration and prepare programs for solving the problem of
immigration. Recently Switzerland, the United Kingdom and Denmark enacted restricted immigration laws and
France will introduce similar steps (including a labour-based quota system) soon before the presidential election.
In reports on events of car-burnings and clashes between immigrants and police in France during the fall of
2005 there have been a few about the relationship between Nicolas Sarkozy, Inferior Minister of France and
incendiaries most of whom have immigrant origins. In fact, rebels pressed for the resignation of the Inferior
Minister not only because Sarkozy threatened to handle their case with tighter measures to stop commotions, the
Inferior Minister symbols tight future immigration policy with the flip that it does not fit to traditional
immigration motives into the country. Moreover, Sarkozy seems to ride immigration issue as a political
campaign to popularize himself for the 2006 Presidential elections.
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4. Positive considerations on immigration
On the other hand there is economic migration. Dispite the slowing down of economic growth in EU members
states European economies need structural labour-force. Third-country nationals (around five million) who work
in one of the member states contribute considerably to the EU economy. Difficulties occur only about managing
approaches, how to regulate the entry and residence of third-country nationals coming to work in the EU.
However, rules for admitting economic migrants differ significantly across the member states. Since 1999
efforts have been under way to formulate common EU rules, the first meaningful directive in 2001 layed down
common criteria for admission and provide a single national application procedure.
For 2003 it was officially accepted that EU population is ageing due to decreased fertility rates and longer life
expectancy which means that significant fall is expected in the working population by 2020. Smaller labour
force will lead to less economic growth if economic migration will not bring it up. Labour shortages appeared in
particular sectors in recent years, information technology, health services and construction. In turn, employing
economic migrants in other sectors may raise unemployment rata among citizens. This undermines the
horizontal approach which would introduce common rules for all entry. The sectoral or fast-track approach
allows only short-term entry for workers to cope with shortages.
Illegal immigration also contributes to bring up labour forces while it is neither in the interest of the employer
nor in the employee to break off their contract after a short period of time, the employee will not go back home
but take on illegal job. Therefore states have to constitute conditions the way it will fix economic migrants as
well. This approach is emphasised in accepted EU level measures. In the Commission‟s latest Green Paper on
immigration it is asserted that EU respects national level immigration policies with the need for harmonised set
of procedures and criteria for admission which would leave member states discretion on the number of migrants
to admit.
Furthermore, entry permissions are to be granted at EU level, and introduce a US style „green card” which
would give right to work for immigrants throughout the EU. However, this has not got a lot of chance. A couple
of objections set back a general kind of green card: different preferences of states, not to receive too much same
type labour force, how to determine quota for third county nationals? Further questions are what kind of legal
status have to be guaranteed, which certain economic and social rights for immigrants have to be involved?
Whether different rights should be granted according to length of stay? How to integrate them into the society?
Some immigration policies don‟t cover integration, but others, especially Scandinavian states introduced well
structured linguistic and social trainings. Best example is Finland where integration of immigrants consists of
three years, in the first year they are granted to learn Finnish and in the second two years they learn skills
together with natives in integrated schools. According to the position of the Commission common harmonised
rules are needed across member states but only at a minimum level at present. Till the end of 2005 it has been
planned to pushing for a universal legal framework giving minimum standards for the protection of the rights of
migrant workers. But agreement has not been taken yet.
To understand why EU member states have to face tensions on national and transnational levels on the issue of
immigration it‟s better to go back in time some decades.

5. History
Conscious immigration policy in Europe dates back after the second world war when resettlement and
decolonisation took place. In this period (1945-1960) twenty million deportee arrived to Germany from all over
Europe. The United Kingdom, France, Belgium and the Netherlands received return migrants and economic
migrants from their former colonies. Deficit in workforce, derived from the heavy economic conjuncture in the
second half of the 1950s and in the 1960s, led more Western European states to recruit immigrants to bring up
their work markets. In Germany a guestworker program had been introduced applying bilateral agreements with
Italy, Spain, Greece, Turkey, Morocco, Portugal, Tunisia and Yugoslavia. Similar to Germany, other
economically increasing states (Austria, Netherlands, Sweden) also started to recruit unskilled workers from
South-Europe. Migration net between the North and South parts of Europe created five million migrants from
1955 to 1973. As these states faced social tensions and the threat of recession by the time of the first oil crisis
active recruitment of immigrant workers were ended in whole Europe.
After 1973 immigration policies in former recruiting countries became tighter. Despite guestworker programs
had been designed for a temporary period the excitation of return migration failed. Moreover, origin countries
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continued giving visa for family members of migrant workers. So, the period between 1974 and 1988 was
characterised by family reunification.
Since 1988, immigration to Western Europe has changed its direction to east-west migration and characterised
mostly by refugee flows. Bigger portion of east-west migration were German nationals and their destination
country was Germany. In 1987 190000 refugees and asylum seekers were recorded by the UN Commission on
Refugees in Europe that grew to 700000 till 1992. While asylum seekers came mostly from Africa and Asia in
the 1970s and in the 1980s the number and proportion of refugees and asylum seekers from European countries
creased in the 1990s. This tendency can be explained with political disorder in the former socialist block, the fall
of the iron curtain, the break out of the Yugoslavian war and Turkish-Kurdish clashes in South-East Turkey.
Around 1992 some European states has clamped down on their immigration policies. The German parliament
changed the referring article of their constitution to hold up refugee flows. This change permitted to send back
those refugees who came from one of the member states of the European Union or from another safe third
countries. Due to tighter immigration policies refugee flows decreased significantly in many European countries
after 1992. In 1995 300000 refugees altogether came to Europe. The end of the Yugoslavian war also
contributed in the decrease of the number of refugees. In the United Kingdom refugee flows also decreased due
to the restriction of welfare benefits for these people. Most European states hadn‟t made more stricter steps, so
Sweden, Denmark, the Netherlands, the United Kingdom and Switzerland continued to receive large number of
refugees. A decade later, in the wake of the 21. century these formerly liberal states have the tightest
immigration policies, Denmark introduced restrictions in 2002, furthermore, the United Kingdom and
Switzerland accepted tight measures in 2005 which all led to general debates over immigration both on national
and international levels.
Destination countries can be ranked into three categories: states belonging to the first group are traditional
immigration states which have colonial ties: the United Kingdom, France, the Netherlands, Belgium; states from
the second group started to build on mass economic immigrants after the second world war: Germany,
Switzerland, Austria and the Scandinavian states; members of the third group of whom mention has not been
made yet are called new immigration states (Bauer, Lofstrom, Zimmermann, 2001) like Ireland, Italy and Spain,
had been traditional emigration countries. They faced the first immigration wave when recruitment in NorthEuropean countries ended in the first half of the 1970s. In Italy and Spain immigration meant mostly return
migration from the North. But in Ireland this process was the consequence of pull factors like heavy economic
growth in the country. Since the end of the 1970s these countries have had to face new kind of immigration
which constituted of not nationals, in Italy and Spain large amount of immigrants came from outside the EU
(Central-East Europe, Africa, Latin-America). In Ireland foreign population originated from the UK, India,
Pakistan, Oceania Pacific and South Africa.
As immigration of not-nationals was formerly inexperienced in these countries institutional mechanisms for
controlling and monitoring immigration are incomplete. Immigration policy is imported and applied by the
influence of other EU member states to control immigration especially refugee flows. Generally, immigration
policies in Italy and Spain led to legal entries, interfering further illegal immigration and legalisation of formerly
settled illegal workers. Recent political changes indicate these strategies will be continued. In 2005 Spain
announced amnesty for a three mounths period for approximately 700000 illegal immigrants mostly of Latin
American and North African origin. Those who had fulfilled minimum criteria (minimum six months residence
and work permission in the country) gained legal status (with the possibility to reunify their families), others had
to leave the country. In Ireland immigration policy has been concentrated on controlling refugee flows and
creating a transparent system for asylum seeking applications.

6. Recent immigration policies in EU countries
Now we go on with the discussion of how it is possible for European Union member states to control their
immigration inflows in the twenty-first century, or whether their provisions are only symbolic? Negative
examples of some European states to control immigration successfully or as successfully as other member states
throw light upon the problem of interdependency among immigration policies of the member states. Since the
end of the 1980s the number of asylum seekers and refugees migrated to EU member states increased over
200000 per year which evolved the constrain of change in immigration policies.
Beside external effects (Yugoslavian war, the break down of the Eastern Block) other, internal effects began to
be perceptible. Geographic accessibility and reactions in time also affected the number of asylum seekers and
refugees into other countries. Quick steps in Germany, Sweden and France caused decrease in the number of
asylum seekers and refugees while a relative increase began in the United Kingdom, the Netherlands and
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Belgium. Former states made a number of tight provisions between 1990 and 1994, but latters began with
parallel (not as tight) measures later so their immigration policies were not as effective as of the former states.
Germany introduced large scale of pre-entry procedures (visa control, carrier sanction, pre flight check in
country of origin or transit) and signed readmission agreements with Romania and Bulgaria which facilitated the
return of asylum seekers. These measures and political changes in countries of origin caused significant
decrease in the number of asylum seekers and refugees. Immigration inflows to the Netherlands were also
influenced by wars in the Former Republic of Yugoslavia, Iraq and Iran, furthermore, tight provisions in
Germany. It is a good example of the failure of unilateral asylum measures that the amendment of the
constitution in Germany in 1992 resulted asylum flow direction to other states with more liberal asylum policies.
The amendment of the constitution in Germany could produce effect on the inflows to the Netherlands because
of the Dutch government‟s compliant policy implications on asylum seekers from Somalia, Sri Lanka and Iran,
and the peculiar civilian getting up of asylum and registration centres. Similar consequences took place between
Scandinavian states in 1993 when Denmark and Sweden introduced visa requirements for nationals of BosniaHercegovina led to a marked increase in the number of refugees in Norway. The United Kingdom due to its
separated geographical location and political opt outs from multilateral agreements deriving from its isolation
politics faced different immigration problems as other states but couldn„t avoid the effects of immigration
policies of other European states. Moreover, although the first significant measure, the Asylum and Immigration
Appeals Act was put in place in 1993, it included appeal possibilities as well, which enabled for asylum
applicants to reside in the country for up to five years. This legislation did not reduce the number of asylum
seekers as it was more liberal compared to legislations in other European states.
Generally, pre-entry provisions are the most effective negative, deterrent measures and most attractives are
higher welfare benefits and more working possibilities. In the first half of the 1990s asylum seekers had options
to choose the most close-fitting country to apply for asylum in so the number of all asylum seekers into EU
member states did not change but the rates among states and involved a side-effect, the increase of illegal
immigrants. Unfortunately, there is a little relationship between governmental provisions and the change in the
number of immigrants because of the strong influence on immigrants‟ choices among countries on the ground of
historical ties, large number of nationals living in colonies in the host country (Park-model) as well as linguistic
and cultural similarities. So similar provisions do not cause similar results in two countries as their historical,
cultural and geographic situations to immigrants are more determinant. In fact, immigrants always adapt
themselves to changed conditions. That‟s why there is a strong need on harmonised immigrant and asylum
policies, although factors on national level, particular political and historical conditions, judicial regulation and
diverse attitudes to humanity make differences between countries.

7. Common immigration policy
The first gradual step from unilateral policy measures to multilateralism was taken in 1976 to combat together
international terrorism, illegal immigration and crime. Then in the 1980s and 1990s a range of
intergovernmental bodies and multilateral regulations came into existence: in 1985 the formation of the
Schengen Group countries to implement external border controls, although the convention was applied only in
1995; in 1986 the Single European Act introduced a single market for free movement of people, capital, services
and goods. In the same year the Ad Hoc Group of Ministers was formed of the Ministers of Interior of European
Community member states to handle immigration and asylum issues. In 1990 the Dublin Convention established
a system in the EU to avoid the possibility of multiple asylum claims by one individual, although it was ratified
only in 1997. In 1992 the European Council recognised that restrictions alone are not effective and urged
provisions to dissolve reasons for migration as peace reserve, eliminate armed conflicts, respect of human rights,
enable competent conditions for set up of democracies, etc. Also in 1992 resolutions on manifestly unfounded
applications and host third countries were passed. In the Treaty of European Union the third pillar contained
immigration and asylum issues (free move of individuals, visa requirements) in 1993 and was moved to the first
pillar in 1997 by the Treaty of Amsterdam. Transnational co-operation began in 1999 by the Tampere Summit
where EU member states agreed on constructing an area of freedom, security and justice across the Union and
create effective migration flow management, common asylum system, partnership with countries of origin and
fair treatment on third-country nationals. This process has been continued by the Haga-program with the focus
on setting up common immigration and asylum policies and harmonised border control strategies for the 25
member states since 2005. Now member states share a common toolkit: legal permanent admissions, guest
worker admissions, humanitarian refugee and asylum policies, border and worksite enforcement. This
emphasizes emerging interregional similarities, in contempt of UK‟s opt out over immigration and asylum.
Moreover, EU member states moved not only toward common refugee and asylum policy (which includes visa
policy, border management, human trafficking, the shaping of long-term resident status of refugees and the
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development of return and readmissions policy) but they make steps to converging nationality laws. Most
European states have liberalised their immigrant integration into the political body.
Opposers of common immigration system call for attention on consequences of restricted and harmonised
immigration and asylum policy and claim for keeping to share responsibilities with the developing countries to
solve the problem of refugees. Moreover, there is an other side of the stressed protection of fundamental rights
(freedom, security and justice) that it includes not only the fundamental rights of EU citizens but also the
fundamental rights of refugees which was forgotten in the new common policy and made one-sided emphasis on
freedom, security and justice with provisions on counter-terrorism and the fight against illegal immigration.
Some of these provisions are exaggerated and question humanitarian and liberal principals of decision makers:
ministers of inferior from Britain, France, Germany, Italy and Spain met in 2005 to discuss the introduction of
regular flights which will pick up illegal immigrants in these five countries and take them in the countries they
are to be deported to not caring about the consequences that will happen to returned individuals. In 2005 a few
hundred Zimbabwean asylum seekers were removed from Britain and they had to face serious abuse from
President Robert Mugabe‟s secret policy. Furthermore Sarkozy, the minister of inferior of France announced
plans for joint naval patrols in the Mediterranean Sea in order to curb illegal immigration from North Africa and
proposed to limit immigration every year to a certain number of immigrants with fingerprinting of all visa
applicants. Spain, Italy and the United Kingdom use detain centres for asylum seekers and refugees as one
measure of their immigration policies which by itself questioning humanity and asylum seekers sometimes are
being detained unnecessarily and illegally for long periods. This leads to an abrogation of the right to asylum
and a „fortress Europe‟ mentality. In more countries, especially in the United Kingdom detention of individuals
seeking entry is essential part of immigration policy.

8. Conclusion
Nevertheless, alternative intergovernmental peak summits show the weakness of common EU level
provisions.The G5 have been holding informal meetings since 2003. Although it is informal and non-binding,
discussions set the tone to be taken by Europe‟s most influential powers in other international and European
forums. That questions the EU as the forum for top decisions and raises the question why do some states need
alternative forum to handle special issues. Behind developments appear to be disagreements at the highest level
in Europe. Immigration is one of the issues top decision makers don‟t agree on, moreover, oppositions were
always attendant phenomena to immigration issue on EU level. There has been a joint agreement on declaring
unified policy since 1992 but in truth little has been done to control immigration on EU level. Formerly,
disagreement derived from the economic, social, security and human rights differences between Northern and
Southern states of the European Union. Today immigration influences more dimensions of societies and
countries react differently as economic ties, cultural behaviour and social tensions differ among countries but
main differences are in the political dimension. Tight measures pronounced by France and Spain is incompatible
with immigration policy of some other EU member states but geographical fraction which had been
characterised by economic discrepancy between North and South now turned to be multidimensionally
fragmentalised. Negative incomes of immigrants, cultural diversity, growing share in social benefits, rising
number of committed crime by immigrants and their descendants, finally the recognition by majority of the
society and the state, that immigrants had not integrated into the society deepened disapproval against them.
Furthermore, immigrants, mostly second and third generation descendants also recognised that they are not
kindly welcomed by the majority led to growing tensions between immigrants and natives. Only radical right
wing parties could make capital of tensions before 2001. But the threat of terror and the intensifying voice of
Muslim opposition has traced political motives over immigration since then. Former liberal attitudes lost ground
against nationalism and anti-immigration attitudes which has been turned up and generalised by the threat of
international terror. The rise of nationalism had begun being the counter-effect of EU integration, perceptible by
growing positions of EU-sceptic nationalist parties in European parliaments and in the European Parliament.
Further intensification of nationalism has been on the way through immigration restrictions by the radical right
in Switzerland, by the modest right in Denmark or by the modest left in the United Kingdom. Moreover,
offering tight actions concerning immigration, parties can win on national elections (Switzerland, Denmark).
Anyway, this tendency seems to become distinct. Whether it will be continued or not presidential elections in
France will tell. By all means, pro-immigration measures lost ground both on national and EU level.
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5. fejezet - A
KERESZTÉNYSZOCIALIZMUS MAI
MEGÍTÉLÉSÉHEZ
S. Szabó Péter
Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy némileg új megvilágításba helyezve rajzoljon képet a
keresztényszocializmusnak nevezett eszmei és politikai irányzat lényegéről, és az Európában létrejött szellemi
áramlat magyarországi recepciója természetéről, főbb képviselői munkásságának jellemzőiről, és jelenlegi
helyzetéről.
A vállalkozás anakronisztikusnak tűnhet. Hisz az általában az irányzat indításának tekintett pápai enciklika –
XIII. Leo Rerum novaruma - kiadásának már 100. évfordulóját is megérte, csaknem tizenöt évvel ezelőtt.
Nyilvánvaló, hogy az azóta eltelt időszak irodalma – magyar és nemzetközi vonatkozásban egyaránt –
bőségesen és sokrétűen tárgyalta, elemezte, értékelte a szóban forgó eszmei, politikai irányzatot, úgyszólván
minden lényegest elmondott róla.
Mi indokolja hát, hogy ma, 2005-ben újra napirendre tűzzük ezt az irányzatot, hogy úgy véljük, érdemes
vizsgálat tárgyává tenni?
Többféle ok említhető itt. Természetes is bizonyos fokig, hogy a reflektáló emberi tudat vissza-visszatér
története bizonyos korszakaihoz, időről-időre felmerülhetnek tényezők, amelyek a legkülönfélébb, már nagyon
porosnak tűnő kérdéseket újra aktuálisakká tehetik, új megvilágításba helyezhetik, reflektorfénybe állíthatják.
Korábbi, biztosnak tűnő sommás értékelésekről derülhet ki, hogy egyoldalúak, túlzóak, tendenciózusan
szelektálnak, elnagyoltan, felületesen tárgyalnak kérdéseket, túl hamar dobják őket a feledés lomtárába.
Nem tudni, hogy a jelenlegi vizsgálódás eredményéről kiderül-e valami ilyesmi, képes lesz-e megvilágítani
olyan szempontokat és összefüggéseket, amelyek eddig nem voltak nyilvánvalóak. Az indító szándékok közt
mindenesetre él ilyen természetű törekvés.
Vajon mi adhatja a keresztényszocializmus e „diszkrét báját”, melyek azok a jegyek, amelyek eddig nem
tárultak fel az igazán sokrétű kutatás nyomán, és indokolttá teszik az újbóli vizsgálódást?
Nos ezek a jegyek egyelőre csak halványan, tétova ecsetvonásokkal és főleg hipotetikusan vázolhatók fel. Mégis
élőnek, kibonthatónak, feltárhatónak tűnnek. Azzá teszi őket mindenekelőtt az az egyedülálló eszmetörténeti
csomópont, amelyben a keresztényszocializmus gondolatköre megszületett. Az „aurea mediocritas”, az arany
középút, a „mezotesz” eszmetörténeti és politikatörténeti összefüggésben talán soha nem jelent meg ilyen
egyedülálló magától értetődőséggel és ilyen nagy jelentőségű horderővel.
Hatalmas horderejű eszmeáramlatok uralták azt a kort, amelyben a keresztény szocializmus megszületett.
Egyrészt a mindmáig virágzó liberalizmus, mely akkor még „tiszta” formájában, korrekciós célzatú
megfontolásoktól érintetlenül élt és nyomában, útmutatását követve megszületett a kapitalista társadalmi rend.
És megjelent, ellenében a szociáldemokrácia, mely a nyers vadkapitalizmus által tönkretett és nyomorba
taszított proletariátus érdekeiért szállt síkra, gyökeres társadalmi átalakulást, forradalmat, a termelőeszközök
kollektív tulajdonba vételét, a magántulajdon eltörlését tűzte zászlajára, és eszméit követve megszületett a
szocialista társadalmi rend.
Nagyjelentőségű, hatalmas horderejű, világot formáló eszmerendszerek voltak tehát, törekvéseikben tiszták,
plasztikusan világosak és egyértelműek, de – tán épp ezért – magukon hordták egyfajta egyoldalúság jegyeit is.
Az individuum jogainak kizárólagosságát, a piac, a szabad verseny mindenhatóságát hirdető liberalizmusról és
az elvei nyomán felépülő, éles társadalmi ellentéteket hordozó kapitalista társadalomról kiderült, hogy úgy,
ahogy van nem tartható, változtatásra, reformálásra szorul. A szocializmus eszmevilága, és a jegyében felépült
társadalmi formáció életképtelensége is nyilvánvalóvá vált, később, a XX. század végén, de az önpusztítást
magában hordó jegyei már születésének kortársai előtt is feltárultak.
És ebben a helyzetben, a két világot formáló eszmerendszer összeütközésében született meg egy harmadik, a
keresztényszocializmus, amely hangsúlyozottan a kettő közötti középutat kereste, jellemezte, írta le, fejtette ki,
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tárta a világ közvéleménye elé. Látta mindkettő erényeit és egyoldalúságait, kiemelte mindkettőből a jót, az
egyikből az eredményes gazdaságot biztosító elveket, elsősorban a magántulajdon sérthetetlenségét, a másikból
a társadalmi igazságosságra való elszánt törekvést, ezeket saját legfontosabb alapjából, Krisztus evangéliumából
is kikövetkeztette – más elvekkel együtt – , elvetette szélsőségeiket, az egyiknél a gátlástalan önző
individualizmust, a másiknál az emberi személy fontosságát alábecsülő, az egyéni munka gyümölcseit meg nem
becsülő kollektivizmust, és kidolgozott egy kompromisszumokra épített, az erkölcsre, a humánumra, a szeretetre
alapozott társadalom elméleti koncepciót, mely alapvető jó szándéka, humánus, emberbarát jellege mellett még
a kereszténység áldást hordozó jegyeit is magán viselte.
Meg lehetett fogalmazni a keresztényszocializmus itt említett jegyeit természetesen már az 1890-es években is,
majd az azt követő évtizedekben. Mégis úgy érzem, hogy talán épp most, a XXI. század elején van meg az a
történelmi távlat, amely módot ad az egyoldalú vélekedéseket mellőzni tudó, objektív ítéletalkotásra.

1. A keresztényszocializmus értékelésének árnyalatai
A keresztényszocializmus alapvető jellegének felismerését több dolog is nehezítette. Először is az, hogy a
történelem menete mégis lehetőséget adott egy időre, hogy a marxi szocializmus eszméi konkrét társadalmi
formációban öltsenek testet. A szocialista világrendszer létrejötte, fejlődése, egyáltalán léte és működése
súlytalanná tette azt a kritikát, amellyel a keresztényszocializmus a marxi szocializmust, a szociáldemokráciát
illette. Maga a rendszer léte adott argumentációt a keresztényszocializmus bírálóinak, hisz az objektíve létező
társadalmi formáció volt döntő érvük. Nagyon sokáig kellet arra várni, hogy a szocialista elveken alapuló
gazdasági és társadalmi építkezés életképtelensége nyilvánvalóvá váljon. És most, miután ez a fő „érv”
megsemmisült, nyílik lehetőség más hangsúlyú értékelésre.
Ezért írhatta le nyugodt lekiismerettel például Jurij A. Levada 1961-ben, a Rerum novarum megjelenésének 70.
évfordulója évében, hogy „a vallási alapokon nyugvó szociális koncepciók korunkban semmiféle új vagy eredeti
vonással nem gazdagítják a szociológiát.” (Levada: 5.) A marxi társadalomértelmezés némileg mechanikus
interpretációjának tipikus alkalmazása részéről, hogy „Az egyház szociális doktrínái valójában mindig
meghatározott korszakok és osztályok koncepciói, melyeket vallásos formába burkolnak, mintegy a vallásos
világnézetnek a társadalmi életre való kivetítéseként.” (u. o.)
Levada érvanyagában a fő vízválasztó a magántulajdon kérdése, ami „antagonisztikusan” eltérő megítélést kap a
marxi szocializmus és a keresztényszocializmus koncepciójában, és Levada úgy látja, a keresztényszocializmus
célja „olyan illúziókat kelteni, mintha a javakat igazságosan is el lehetne osztani a magántulajdonon alapuló
rendben.” ((Levada: 8.) Ez a mondat ma már, mindössze tizenöt évvel a rendszerváltás után is
anakronisztikusnak tűnik, de azt kell látni, hogy annak idején, a létező szocializmus országaiban a
társadalomelmélettel foglalkozók körében evidenciának számított, hogy a társadalmi igazságosság teljes
mértékben csak a magántulajdon felszámolásával érhető el.
Íly módon hiteltelennek tűnt a keresztényszocializmus lényegi vállalkozása, a liberalizmus és a szocializmus
közötti harmadik út keresése is. „A keresztény szociális teoretikusok szerint szociális programjuk egyfajta
„harmadik” (a protestánsok nyelvén „középső”) utat mutat az emberiségnek s ez az út eltér a szocializmustól is
és a kapitalizmustól is.” (Levada: 9.) „Korunkban – folytatja Levada – a szociális kereszténység lépésről-lépésre
hanyatlik.” Ennek két oka van szerinte, egyik oka, hogy „csődöt mondanak a társadalom keresztény átépítésének
tervezetei”, de a másik ok – ami szerinte az igazi – „a tudományos szocializmus sikerei, amelyek mágnesként
vonzzák a progresszív rétegeket.” (Levada: 11.) Nos, ezt az igazi okot már nem kell cáfolnunk. De kétségtelen,
hogy a keresztényszocializmus nem tudta gyökeresen, látványosan átformálni Európa társadalmait.
Kérdés persze, hogy ez volt-e az igazi cél. Hisz az organikus társadalomfelfogás, ami az eszmerendszer egyik fő
jellemzője eleve nem radikális, főleg nem forradalmi változtatásokat akar. Ha pedig elkezdenénk számbavenni
azokat a változásokat, amelyek a keresztényszociális eszmék nyomán keletkeztek Európa társadalmaiban,
hosszú listánk lehetne, ezeket a Rerum novarum kezdetű enciklika kiadása 40. évfordulóján megjelent
Qadragesimo anno kezdetű enciklika összegzi. Hisz a szociálpolitika, a szociális háló, a kiépült érdekvédelem, a
szociális feladatokat ellátó állam tevékenysége elég karakterisztikus jellemzője a mai kor társadalmainak. Persze
ezeket a több mint egy évszázadot átfogó folyamatokat bonyolultságuk miatt nehéz lenne konkrét eszmei
gyökerekhez kötni, így nem lehet biztosan állítani, hogy a kersztényszocializmus eszméit és a nyomukban
születő reformelképzeléseket őrzik genezisükben. De nem lehet kizárni sem.
Előadás a Rerum Novarumról
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Igaz, hogy a keresztényszocializmus eszméi alapvetően az evangéliumból vett, alapvetően erkölcsi természetű
útmutatások. Ez gyengeségnek számít kritikusaik körében „A végeredményben szánalmas keresztény követelés
(a kapitalizmust „etikailag korlátozni kell”) mélyén az rejlik, hogy a keresztény szociális doktrína képviselői a
vallásos világnézet történeti idealizmusa miatt nem képesek s a tőkétől való függés miatt nem hajlandók
meglátni a kapitalista „szellem” gyökereit.” (Levada: 8.) Általában is jellemző volt ez a „végső okokat feltáró”,
„leleplező” reflex a kor marxista alapú véleményalkotásában. Emiatt az alapvetően etikai karakter miatt kapják a
lesújtó bírálatot a keresztényszocializmusnak a marxi szociáldemokrácia felé tájékozódó, közös eszmei alapot
kereső képviselői is: „A szociális kereszténység hirdetői, akik rendszerint „keresztényieknek” tartják a
szocializmus és a kommunizmus egyes elveit, arra törekednek, hogy az evangéliumi tanítás jámbor óhajainak
színvonalára süllyesszék azokat.” (Levada: 6.) Nos, ezek a mondatok még negyven év távlatából is elég
megrázóan hatnak. Nem csoda ha az irányzatról kialakult vélemény összegzése is csak ilyen végkicsengésű
lehet: „A szociális kereszténység ideológiája, az irányzat ideológiája feltétlenül egészében véve reakciós,
szocialistaellenes.” (Levada: 10.)
Az elmúlt negyven év eszmetörténeti irodalmából találomra kiragadott Levada cikk talán alkalmas az erre az
időszakra és ebben a világrendszerben uralkodó nézetek felvillantására. De mi van most, hogyan vélekedünk ma
a keresztényszocializmusról, mit mond róla a nálunk már a rendszerváltás után létrejött tudományág, a mai
politológia? Az egyik legelfogadottab tankönyv (Enyedi Zsolt–Körösényi András: Pártok és pártrendszerek,
Budapest, Osiris, 2001.) így foglalja össze tömören az irányzat lényegi jellemzőit: „A keresztényszocializmus a
19. századi korporatív-paternalista gondolkodás szülötte. E paternalizmus szerint a tehetőseknek, illetve az
államnak kötelessége a gyengék, elesettek védelme és támogatása. Ez a szociális állam koncepciója. A szociális
gondoskodással azonban nem járnak együtt a demokratikus politikai jogok (például választójog). Összefér vele
viszont a régi uralkodó rétegek, de legfőképpen a katolikus egyház privilégiumainak védelme.
A keresztényszocializmus a társadalmi és politikai korporativizmus híve: a társadalom horizontális
osztálytagoltsága helyett a vertikális hivatásrendi tagoltságot tekintette elsődlegesnek. A második világháborúig
a keresztény politika nem a liberális demokrácia, hanem az erős központi hatalommal bíró, de a természetes
közösségeket (régió, szakma, család) is tiszteletben tartó, a pártversengést kiküszöbölő rendszerek híve volt.
A keresztényszociális, vagy keresztényszocialista pártok 1914-ig, illetve 1945-ig játszottak fontos politikai
szerepet. Ezt követően eltűntek a politikai palettáról vagy átadták helyüket a kereszténydemokrata pártoknak.
A kereszténydemokrácia a keresztényszocializmusnál modernebb és demokratikusabb irányzat.” (Enyedi –
Körösényi: 87-88.)
Ennyi a sommás összegzés. Tömör, rövid, tárgyilagos, hisz a könyv koncepciójától a kézikönyv funkciónak való
megfelelés sem idegen. De épp e tömörség miatt nem lehet kellőképp árnyalt. Figyelembe kell venni azt is, hogy
elsősorban a pártok tevékenységére, szerepére vonatkozóan tesz észrevételeket, amelyek korrektek, helytállóak.
Mégis támaszt kételyeket. Nehéz lenne annak eldöntése, hogy őriz e valamit az előző kor attitűdjéből. A „régi
uralkodó rétegek” és a „de legfőképp a katolikus egyház privilégiumainak védelme” kifejezések mintha valami
ilyen hangulatot idéznének. Hisz elég nyilvánvaló, hogy a meghatározó hangsúlyokat tartalmazó enciklikák nem
ilyen szándékúak. Az sem biztos, hogy nem modern és demokratikus az irányzat teljes egészében, hisz 1991ben, a Rerum novarum megjelenésének 100. évfordulóján írta Surján László, a KDNP akkori elnöke egy az
enciklikát tartalmazó kiadvány előszavában, hogy „mi kereszténydemokraták szociális szemléletünk
megalapozásának tekintjük, amelyről nem elég beszélni, hanem amelyet ismerni is kell, hiszen másként nem
tudjuk eszméit megvalósítani.” (KDNP: 5.) Az az állítás, hogy a kereszténydemokrácia modernebb és
demokratikusabb mint a keresztényszocializmus furcsa fogadtatásra találhatna például ma Németországban a
CDU és a CSU összehasonlítása során, főleg akkor, ha koalícióban kormányoznak. Azt is kétkedve olvassa az
ember ebben a sommás formában, hogy a „demokratikus politikai jogok (például a választójog)” nem szerepelt
a keresztényszocializmus programjában. Különösen akkor, ha beletekint például az Országos
Keresztényszocialista Párt 1923. május 20-21-én, Budapesten tartott újjáalakuló kongresszusán elfogadott
programjába: a párt „ 5. A szociális béke megteremtése. az egyenlő elbánás biztosítása, a dolgozók igényeinek
érvényesítése érdekében követeli az általános, egyenlő, közvetlen és titkos, nőkre is kiterjedő választójogot
mind az országgyűlési mind a törvényhatósági és községi választásoknál. A lajstromos szavazást és a
kisebbségek képviseletének bevezetését, valamint a választás szabadságának törvényes biztosítását.” (Gergely:
1993: 235. ) De idézhető itt Giesswein Sándor, a magyar keresztényszocializmus egyik megalapítója is, aki
1910-ben ezt írja az Országos Keresztény Szocialista Párt lapja A Nép január 1-i vezércikkében:
„Visszatarthatatlanul előtérbe lépett a demokratikus választási reformnak, az általános, titkos választójognak a
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kérdése. Nekem mindig az volt a meggyőződésem, hogy a keresztény eszmének, mint a nemzeti eszmének
diadalát demokratikus alapon lehet biztosítani.” (Gergely: 1974.: 630.).
A paternalista jellegű tevékenység, a korporatista közelítés valóban jellemző jegyek, de nem biztos, hogy teljes
egészében kimerítik a lényegi jellemzők körét. Ugyanis – és talán ez a legfőbb észrevétel az egyébként
tárgyilagos, korrekt jellemzéssel kapcsolatban – az nem derül ki belőle – és ezt nagyrészt a végbement
történelmi folyamatok okozzák – hogy valóban egy „harmadik út” felvázolására vállalkozott, a kapitalizmushoz
és a szocializmushoz képest egy „javított” társadalom építési utat jelzett az evangéliumi elvek mentén, még
akkor is, ha a történelmi fejlődés ezt időlegesen nem igazolta, vagy később – a két világrendszer szembenállása
idején – felfüggesztette, majd pedig azzá tette, ami lényegét tekintve ma is érvényes; a „keresztény ihletettségű”
politizálás – ma így is nevezik a keresztény elvek által vezérelt politizálást amely megnevezésben már nem a
keresztényszocializmus , illetve kereszténydemokrácia fogalmak fontosak elsősorban – alapjára, az egyház
társadalmi tanítására; a társadalompolitikai cselekvés állandó lelkiismeretévé.

2. A keresztényszocialista eszmék hazai
recepciójának árnyalatai
A keresztényszocialista koncepció, társadalomfilozófiai irányzat jegyeinek – terjedelmi okok miatt csak igen
rövidre fogott – felvázolásánál a gondolati anyag hazai képviselőinek munkáit, gondolatait, érveit idézem. Talán
így, ez az áttételes forma is előtárja, az áttétel révén fel is erősíti a társadalomépítésre kínált út tulajdonképpeni,
eredeti hangsúlyait.
A keresztényszocializmus fogalmának szabatos definíciója a mozgalom egyik hazai meghonosítója, a fentebb
már idézett Giesswein Sándor nevéhez fűződik. Így fogalmaz: „A keresztényszocializmus szó elnevezése ama
társadalompolitikai iránynak, mely a keresztény etika alapján akarja útját állni a hatalmaskodó individualizmus
által előidézett társadalmi igazságosságoknak, s az egészséges társadalmi fejlődést íly természetű társadalmi
reformok életbeléptetésével óhajtja biztosítani. A keresztényszocializmust tehát abban az értelemben kell
vennünk, hogy az egy keresztény szociális reformnak összefoglalatja, rendszere, mintegy a keresztény
igazságoknak a társadalmi és gyakorlati életben való gyakorlati alkalmazása.” (Gergely: 1974: 628.).
Giesswein Sándor emléktáblája Pécsett

Forrás: http://commons.wikimedia.org
A keresztényszocialista eszmék hazai recepciójának másik fontos alakja Prohászka Ottokár. Érdekes, ahogy a
marxi szociáldemokrácia és a keresztényszocializmus viszonyát értelmezi, rokonnak érzi eszméiket: „a mai
szociális mozgalom ideális rokonságban van az evangéliummal” s ezért a kereszténydemokrácia rokonszenvezik
a szociális törekvésekkel, „melyeket a hitetlen szociáldemokráciából kisajátít és lefoglal az evangélium
számára”. (Prohászka: 1928: 250) A szociális érzékenység, a munkásság ügye iránt fogékonyság mellett a
demokrácia iránti igény is megjelenik gondolataiban: „A munka kezdi érezni, hogy hiszen mindezt a
gazdagságot, pompát, kényelmet ő szolgáltatja, érzi, hogy mindezt az ész és a szív teremti, azért aztán követeli
is, hogy az általa teremtett világban ő maga s ne a kiváltság, ne a tunyaság, vagy a pénzcsinálás henye
mestersége érvényesüljön. Ekkép a társadalmi alakulás egén a munka csillaga kel föl s emelkedik vezető
szerepre s a munkának befolyása és súlya szerint alakul át a társadalom.” (Prohászka: 1928: 242.) Az általános
társadalomelméleti áttekintés után az ország jövőjére vonatkozó következtetése így hangzik: „Nálunk is az a
társadalom, mely ki fog fejleni, ha fog egyáltalán valami kifejleni, nem lehet más, mint az, amelyben a
főszerepet a munkásság játssza, amelyben a demokrácia a vezető elem.” (u.o.)
Prohászka azt is elemzi, hogy az evangélium és az egyház szociális tanítása hogyan viszonylik a szociális kérdés
konkrét, politikai megoldásához: „Éppen olyan fölületes nagy szó az is, hogy az evangélium, vagy az egyház
egymagában képes lesz megoldani a szociális kérdést; arra ugyan nem képes, hanem igen, az evangélium fogja

34
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A KERESZTÉNYSZOCIALIZMUS
MAI MEGÍTÉLÉSÉHEZ
szolgáltatni az erkölcsi ideális elemeket, melyeket a szociális kérdés időnkénti megoldásában érvényesíteni
kell.” (Prohászka: 1928: 242 ).
A harmadik út kérdése - a kapitalizmus és a szocializmus, a liberalizmus és a szociáldemokrácia között – élénk
visszhangra talált Magyarországon, még a sajátos „magyar gironde” kifejezés is életre kelt hatására. Mihelics
Vid jellemzi és argumentálja meggyőzően, 1933-ban a keresztényszocializmusnak ezt a valóban jelentős
horderejű vállalkozását: „Így merült fel azután a világnak ma szinte legnagyobb problémája: vajjon a
liberalizmus és a marxizmus között ne lehessen közbenső út is, amelyen haladhatnánk? Amíg a liberalizmus
csak az elszigetelt egyént, a marxizmus pedig csak az embert, mint a társadalmi szervezetnek egyenlő jogú és
kijelölt helyű sejtjét veszi figyelembe, ne lehessen egy olyan megoldás, amely biztosítja az ember létigényének
kielégítését, de ezzel együtt az egyéniség kifejlesztését is? Nos, nekünk katolikusoknak hitünk és
meggyőződésünk, hogy ezt a harmadik megoldást, amely az individualizmus és a szocializmus előnyeit azok
hátrányai nélkül egyesíti magában: a közel kétezer éves keresztény szociális tanítás nyújtja. Krisztus egyháza,
mint a történetnek már annyi fordulópontján, ismét előlép, hogy megmentse az emberiséget a lelki és kulturális
összeomlástól.” (Mihelics: 8.)
Mihelics XIII. Leo Rerum novarum kezdetű enciklikájában ismeri fel – nagyon sok máshoz hasonlóan – a
keresztény társadalmi tanítás alapvetését. Ebben a komplex, összefüggő tanításban az egyik leglényegesebb
elemnek az állam, a szociális állam koncepciójának felvázolását tartja. Az állam szerepe mind a klasszikus
liberalizmusban, mind pedig a szocializmus koncepciójában úgy szerepel, mint amit vissza kell szorítani. A
klasszikus kapitalizmus az „éjjeli őr” szerepét tartja megfelelőnek annak a funkciónak az illusztrálására, amit az
államnak szán, csak annyit belőle, ami feltétlenül kell, lehetőleg nagyon keveset, inkább semmit. A szocialista
tanok szerint az állam elsősorban erőszakszerv az elnyomó osztályok kezében, ”különleges bunkó”, aminek
természetes sorsa, hogy a társadalmi fejlődés fejlettebb szakaszában feleslegessé válik, el fog halni. Ezzel
szemben a keresztényszociális tanítás koncepciójában fontos, szinte egyedüli szerepkör hárul az államra, ő a
közjó őre, a társadalmi igazságosság, a szolidaritás, és a szeretet jegyében működik. „Leo ezzel viszszaadta az
állameszmének erkölcsi normatív tartalmát, amit nem tudott megtenni az állambölcseleti darwinizmus,
liberalizmus és szocializmus. A nagy pápa megmutatta az államot, mint ethikai szükségszerűséget, mint igazi
erkölcsi organizmust, amely több, mint polgárainak összessége, amely magasabb síkban fekszik, mint az
egyének s azért azokat a közjó érdekében szolgáltatásra kötelezi. (Mihelics: 19.)
Az állam szerepének fontossága mellett Mihelics Vid is kiemeli a szociálpolitika megalapozását a gondolati
rendszerben, ami a a Rerum novarumban is megjelenik; „a szociális igazságosság érvényesítésének
szükségessége s e végből a szociálpolitika intézményesítése, ami mostanában már közkeletű, egyetemesen
elfogadott politikai és társadalmi programpont.” (Mihelics: 19.) Itt a mondat a szociálpolitika fontossága miatt
arra is utal, hogy a pápa javaslata széleskörű alkalmazásra talált Európában.
A keresztényszocializmus hatásrendszerének is tulajdonítható többek közt a szociálpolitikának, mint a „szociális
kérdés” megoldására irányuló komplex törekvésnek a megjelenése. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a klasszikus
liberalizmus ezt a fogalmat nem ismeri, az filozófiájától idegen, a szocializmus viszont radikális, forradalmi
megoldást tartalmaz a szociális kérdésre. Magyarországon Czettler Jenő munkáiban tanulmányozható talán a
legpregnánsabban a szociálpolitika fogalmának megjelenése, ennek továbbgondolása, valóra váltásának
végiggondolása.
Czettler a szociálpolitikát tudománynak tekinti. Ez annak köszönhető, hogy ő – mint maga is egyetemi tanár –
német professzorok, a katedra szocializmus, a történelemetikai iskola képviselői munkáit használta forrásként,
és miután az egyetemi tanárok tudományt művelnek, az így létrejött elméleti konstrukció is ezt a megnevezést
kapja, de azért a politika is erősen ott van gondolataiban. A másik jellemzője Czettler elgondolásainak, hogy –
agrárszakember lévén – elsősorban az agrárium és az abban dolgozók életére vonatkozóan dolgozza ki azokat,
itt keres szociálpolitikai eszközöket a mezőgazdasági munkásság helyzetének javítására.
„A mezőgazdasági szociálpolitika mint tudomány az általános társadalomi politika azon ágát képezi, amely a
mezőgazdaságból élő osztályok anyagi és kultúrhelyzetének szerves javításával foglalkozik. Mint gyakorlati,
tehát nem spekulatív, de aktív politika, a szervezett társadalom által a fönti cél érdekében létesített jogi,
gazdasági, kulturális, stb. intézmények összességét jelenti.” (Czettler: 89. )
Czettler forrásait gyakran „történelemetikai iskolának” nevezi. Valószínű, hogy a pápai enciklika által felvetett
eszmék nagyon sokféle gondolkodási irányt, iskolát indítottak el, például ezt is. Czettler úgy véli, hogy először
ez az irányzat tisztázta, hogy „a gazdasági életben nemcsak a piaci mechanizmus értékítéletei, de emberi
célkitűzések, a történelmileg fejlődött társadalmi osztályoknak a kultúrnívóért, életlehetőségekért folytatott
küzdelmei is érvényesülnek, tehát a liberális gazdaság mechanikus szemlélete és berendezése által előidézett
35
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A KERESZTÉNYSZOCIALIZMUS
MAI MEGÍTÉLÉSÉHEZ
társadalmi igazságtalanságokat, éppígy a szocialisták által hirdetett osztályharcot is megfelelő etikai felfogástól
vezetett állami vagy társadalmi beavatkozással ki lehet küszöbölni anélkül, hogy a magántulajdonra és az egyéni
kezdeményezésre épített gazdasági rendszert fel kellene áldozni.” (Czettler: 108.)
A keresztényszocializmus lényegében – mint láthattuk – társadalomszervezési elvek foglalata, egyfajta stratégia
-ajánlat arra vonatkozóan, hogy milyen módon kell - keresztény elvek szerint - a jól működő társadalmat
megszervezni. Döntő sajátossága, hogy alapvetően erkölcsi természetűek az elvek is, amelyek lényegét alkotják
és erkölcsi természetűek azok a hatóerők is, amelyektől az általa javasolt stratégia megvalósítását várja.
Természetesen a politika eszközei is bekapcsolódnak az eszmék megvalósításába, akár tömegmozgalmak,
szervezetek is, de mégis fontos jellemző az etikai alapozás, mint azt az eddigiek is alátámasztják. Tehát nem
elsősorban forradalmak, tömegek fegyveres fellépése, kényszerítés, hanem belátás, szolidaritás, szeretet, amire
alapoz. A kinyilatkoztatásban, az evangéliumban foglalt erkölcsi természetű útmutatás megvalósítása a cél.
Az eszmerendszernek ezt a jellemzőjét, mint láthattuk sokan kifejtették. Köztük idézhető Kecskés Pál, tudós
filozófia professzor is, aki két könyvet is írt a keresztény társadalomelmélet átfogó bemutatása céljából. Így
fogalmaz: „Emberi hivatásunk méltó betöltéséhez nem nélkülözhetjük azokat a magasabbrendű erőket, melyeket
a krisztusi kinyilatkoztatás forrásaiból merít a keresztény lelkiség. A természetes életnek természetfölöttiséggel
átitatása, kiegészülése, magasabbszintű kiteljesedése a keresztény kultúra és a keresztény társadalmi rend
lényege.” (Kecskés: 11. )
Ez az alapvetően az erkölcsre hagyatkozás abból fakad, hogy a keresztény társadalomelmélet, ami ilyen módon
felépül, a kinyilatkoztatásból, az evangéliumból építkezik. De ez a társadalom természetes rendjére, a világi
társadalom berendezésére vonatkozóan nem ad konkrét recepteket, de nem is marad meg az általánosság
szintjén. Az eszmekör iránymutatásai tehát erkölcsi megalapozottságúak, valós erkölcsi értékekre
támaszkodnak, s ezért – ahogy Kecskés Pál fogalmaz – „az értékrealizmus a keresztény etika hagyományos
álláspontja.” (Kecskés: 40. )

3. A keresztény ihletettségű politizálás mai
lehetőségei
Mire használható, mire jó ma a keresztény ihletettségű, a magát nevében is kereszténynek mondó politizálás?
Több-e mint a többi? Tudja-e hozni azt a pluszt, amit például egy keresztény hívő, egy mélyen vallásos
állampolgár elvár tőle? Hogyan jelennek meg a politikai mezőben azok a pszichés mechanizmusok, amelyek
általában a keresztény dogmákhoz, a hitre alapozott, az értelem számára felfoghatatlan tartalmakra, hittitkokra,
vagy a pápai csalhatatlanság tételére alapozottak? Így jelennek-e meg egyáltalán, vagy ezeknek semmi közük a
politikai szférához? Ott a hűvös mérlegelés, az ésszerű belátás, a politikai racionalitás érvei lépnek érvénybe
automatikusan? És akkor a keresztény szó pusztán a tábor megjelölést szolgálja? Melyek a jelenlegi kapcsolat
gyakorlati jellemzői? Vannak-e itt elvileg tisztázandó kérdések, vagy csak az empirikus mutatók, a politikai
eredményesség jelzői a mérvadók? Biztosít-e védettséget a keresztény jelzet a benne tevékenykedő politikusok
számára, képes-e garantálni az emberi gyarlóságokon – kicsinyesség, korrupció, anyagiasság, egyéni előnyök
keresése, stb. – való felülemelkedést? A fenti mondatok talán jelzik azt a problémahalmazt, mely a témáról való
jelen töprengés középpontjában áll, s melyek plasztikusabb leírását szolgálják az alábbiak.
A jelzett problémák közül elsőként talán azzal kellene foglalkozni, hogy a kereszténydemokrácia, vagy
szinonimái, minden a keresztény jelzőt nevében hordó politikai párt természeténél fogva, akaratlanul is
világnézeti - politikai dilemma elé állítja az őt választani akaró állampolgárt. Mert másfajtaképpen épül fel
annak a döntésnek a logikája, ami az embert a politikum szférája felé orientálja, az abban való részvételre
motiválja, és másfajtaképpen argumentálódik az a döntés, amely az egyént, a személyiséget a kereszténység
Istene elfogadása melletti döntésre inspirálja. Ezért támadhatnak zavarok, elnagyoltan megalapozott áthallások a
keresztény ihletettségű politizálás motivációs rendszerében. A veszély lényege, hogy a profán területek, a
társadalom élete formálásának politikai szegmentumai „kölcsön veszik” a vallási tartalmak hitre alapozott
evidenciáját.
Ebben a tekintetben majdnem mindegy, hogy a szóban forgó politikai mozgalom, irányzat vagy párt elitje „vár
el” ilyen pszichés alapú magatartást, vagy pedig a politikai mozgalom „atomja”, az egyén épít ki magában ilyen
természetű mechanizmusokat. Mert nyilvánvaló, hogy döntő különbség van a „hitre hagyatkozás” lényegében
csekély intellektuális erőt aktivizáló automatizmusa és a belátó megértésen alapuló, racionális megfontolásokra
épített tudatos magatartás között. Az egyik nem helyettesíthető a másikkal, és félő, vagy inkább elképzelhető,
hogy a kereszténységnek „hívószó” - ként való használata a politika szférájában megteremtheti ennek a
„helyettesítésnek” a lehetőségét.
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A töprengés során felvethető az a kérdés is, hogy miért nem lehetett, vagy nem lehet igazából, egyértelműen
hiteles nálunk egy kereszténydemokrata párt. Miért van az, hogy sehogy sem sikerült nemhogy áttörést, de
egyáltalán a pártpalettán feltűnő kuriózumnál valamelyest nagyobb hatást, egy a keresztények jelentős hányadát
integráló nagyságrendet elérnie. Lehetséges, hogy az emberek egy részében van egy olyan attitűd, ami eleve
„gyanút fog” a „keresztény” címszóval ellátott politizálás láttán?
Lehetne ezt az attitűdöt történelmi példákkal is illusztrálni. Prohászka Ottokár, aki a keresztényszocializmus
eszmevilága hazai megalapozói közé tartozott csalódottan fordult el a „keresztény kurzus” címen meghirdetett
politikától, mondván „keresztény kurzus keresztények nélkül?” A hangsúlyozottan a keresztény érdekek
érvényesítésére szerveződött Néppárt – 1895-ben, Zichy Nándor és Esterházy Miklós vezetésével –
megalakulását Szabó Miklós értékelésében „a püspöki kar…a rokonszenv minden különösebb jele nélkül vette
tudomásul.” (Szabó: 123. )
Valahogy sehogy sem jön ez össze nálunk. Barankovics Istvánnak igen! Neki el lehetett hinni, hogy lehet
hitelesen politizálni „keresztény színekben”. De másnak alig. Kiben ne ébresztene kételyt a magyarországi
KDNP eddigi ténykedése? Surján László, Harrach Péter „átfideszesedése”? Giczy György katasztrofális
önmegsemmisítő politizálása? Szegény Varga László teátrálisan tragikus halála mintha jelzés értékűen tükrözné
ennek a vállalkozásnak a szinte kódolt sikertelenségét.
Nagyon nehéz a „keresztény” megnevezés alatt politizálni. Valami olyasmi kell az ilyen természetű hiteles
politizáláshoz, ami már a kezdeteknél jelen van, az indulás szituációjának egyediségében. Valami természetes,
evidensen keresztény alapú közösség, valami olyan helyzet, amit nagyon erőteljes emberi tartalom alapoz meg.
Ilyen lehetett a második világháború utáni elementáris békevágy, az ember ellenes struktúrák (fasizmus,
bolsevizmus) elemi erejű elutasítása, a békét akaró túlélők összefogási igénye, Istenhez fordulása, a háború vége
feletti hálaadás öröme. Ez alapozhatta meg Európában a széles társadalmi összefogás bázisára épülő
kereszténydemokrata gyűjtőpártok hitelét, erejét, hatását, ami egészen máig érvényes.
De ma Magyarországon, a nagyon sok embert viszolygással eltöltő pártcivakodások, párton belüli, a
kereszténynek nevezett párton belüli torzsalkodások légkörében ezt nehéz felidézni. A kereszténységet nevében
tartalmazó, külsőségeket, szimbólumokat, a keresztet, egy-egy idős papot enigmaszerűen előretoló hatásvadász
törekvések önmagukban nem túl meggyőzőek. Még abban az esetben sem, ha maguk, az e keretben megszólaló
politikusok őszintének tűnnek. Hisz sok visszaélés történt már e téren.
De ennek ellenére mindez nem ad okot arra, hogy eleve kilátástalannak gondoljuk a keresztény ihletettségű
politizálás hazai esélyeit. A jelenlegi, nem túl biztató helyzet okai másban keresendők. Olyasmiben, ami
megfigyelhető minden sikeres eszmerendszer – liberalizmus, konzervativizmus – politikai karrierjében. Az
irányzat domináns eszméi egy adott történelmi szituációban, markáns eszmeiségű gondolkodók munkáiban
karakterisztikusan, koherensen és nagy meggyőzőerővel jelentkeznek, igazságtartalmukat, aktualitásukat, az
emberi nem fejlődése döntő sodrával való harmonizálásukat nem lehet kétségbe vonni. Ilyen hatású volt például
a fentebb sokat emlegetett Rerum novarum kezdetű enciklika 1891-ben. De épp ezeknek az eszmerendszereknek
a sikeressége vezetett oda, hogy egy idő után egyszerűen nem fordultak elő „vegytiszta” formában. Elveiknek
nyilvánvalósága, magától értetődősége azt eredményezi, hogy minden politikai törekvés, párt, ideológia felveszi
elemeiket programjába, „építkezik” belőlük, hasonul hozzájuk. A kezdetben markánsan elkülönülő ideológiai
rendszerek elkezdik áthatni egymást, korrigálják egymást, mérséklik, kiegyenlítik az „egyöntetűség”
merevségéből eredő egyoldalúságokat, keresik a kompromisszumokat, még abban az esetben is, amikor a
felszínen még az éles szembenállás szólamai a domináns hangzatok.
A keresztény értékekkel is ez történt. Sajátos színtere ez az evangéliumi tartalmaknak, azok sajátos
hatásmechanizmusaként is értelmezhetők.
A keresztény programok hívószavai - személyközpontúság, szolidaritás, szubszidiaritás - nem azért nem hatnak
ma a reveláció erejével, mert tartalmaik nem az emberi együttélés szabályozásának legfontosabb pontjait
ragadják meg. Hanem azért, mert épp hatásuk révén ma már nem nagyon léphet fel eredményes politikai
mozgalom, amely nem építi be ezeket programjába. Harrach Péter, Surján László semmiképp sem tekinthető
„hitehagyottnak” azért, mert olyan pártban politizál, amely nem hordja nevében a keresztény szót. Egyszerűen
arról van szó, hogy azok az eszmények, amelyek a keresztény ihletettségű politizálás lényegét jelentik,
eredményesen képviselhetők más pártban is, netán eredményesebben, mint egy nevében a keresztény szót
hordóban, amely esetleg épp a deklaratív névválasztás miatti torzsalkodás áldozata lett.
Lehetne tovább folytatni az eddigiek során felvetett gondolatkörök cizellálását, elemzését, argumentálását. Lesz
is ennek folytatása, hisz az itt jelzés szerűen, vázlatosan felvetett szempontok, a szerző tervei szerint egy most
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formálódó monográfiában nyernek majd bővebb, megalapozottabb, részletesebb, meggyőző kifejtést. Az ott
rajzolt kép talán képes lesz választ adni arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen milyen szerepet töltött be és tölt be
ma a keresztényszocializmus, egyáltalán a keresztény ihletettségű politizálás, és annak eszmei alapja, az egyház
társadalmi tanítása.
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6. fejezet - AZ EL NEM
KÖTELEZETTEK MOZGALMA 1955 2005. A „HARMADIK ÚT” A
VILÁGPOLITIKA RENDSZERÉBEN 1
Tarrósy István

1. Bevezető
Tanulmányom első részében a mozgalom létrejöttének körülményeit, majd a mozgalomnak a hidegháború
évtizedei alatti, változó sikerekkel járó tevékenységét mutatom be, külön elemezve a Dél országai 2 által az
1970-es években megfogalmazott Új Gazdasági Világrend (New International Economic Order – NIEO)
elképzelését. Az írás második részében az el nem kötelezettek mozgalma szervezetének létjogosultságát, a
globális rendszerben betöltött szerepét és a XXI. században valószínűsíthető lehetőségeit vázolom fel.
Részletesen kitérek az afrikai országoknak a NAM-hoz (Non-Aligned Movement – El nem kötelezettek
mozgalma) fűződő kapcsolataira, és áttekintem az 1998 és 2003 között tevékenykedő dél-afrikai soros elnökség
által elért eredményeket. Az elemzésnek különös aktualitást biztosít, hogy a szervezet 2005-ben ünnepelte
fennállásának 50. évfordulóját, és 2006-tól a kommunista Kuba veszi át az elnökséget.
A mozgalmat a második világháború utáni dekolonizációs folyamat és a hidegháború hívták életre, ugyanis
azáltal, hogy a két szuperhatalom ideológiai szembenállása, majd a kettejük közötti stratégiai verseny és
fegyverkezési hajsza kiteljesedett, az amerikai vezetésű Nyugat és a szovjet dominanciájú Kelet között vákuum
keletkezett. „A nagyhatalmak világsakktábláján a volt gyarmati országok egy része a szuperhatalmak gyalogjává
vált” (Fischer, 2005: 86). Az 1950-es évekre azonban, éppen a nagyhatalmak játéka ellenében, a légüres teret
egy harmadik, „tömbön kívüli” erő kezdte megtölteni. „A tömbön kívüliség … elutasította a Kelet–Nyugat
ellentétekben való részvétel gondolatát” (Benkes, 1999: 156). Az első és második világon kívüli harmadik világ,
amely a gazdaságilag, iparilag, technológiailag fejletlenebb, elsősorban afrikai, ázsiai, latin-amerikai térségek
államainak vált összefoglaló elnevezésévé, természetesen eredményesen akart bekapcsolódni a világ
kereskedelmi, gazdasági folyamataiba, azok alakításába. Követve a kínai Csou En-laj és az indiai Nehru
miniszterelnökök által 1954 júniusában elfogadott közös nyilatkozatot, az Öt Elvet (Pancsa Sila), egyfajta
„harmadik utas politizálást” fogalmaztak meg, Az öt vezérelv szerint India és Kína számára egymás területi
integritásának és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása, egymás kölcsönös meg nem támadása, az
egymás belügyeibe való be nem avatkozás, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök szemelőtt tartása, valamint a
békés együttélés olyan keretet jelöltek ki, amely a későbbiek során a nemzetközi közösségre is komoly hatással
volt. 3 „Idővel az [alapelvek] … az el nem kötelezettek mozgalmának elvi fundamentumává is váltak” (Fischer,
2005: 86).
A bandungi konferencia résztvevői

A tanulmány megírását elősegítette a Magyar Ösztöndíj Bizottság által 2005 során biztosított egyhónapos kutatási ösztöndíj (MÖB 2-13-229-1925/2004), amelynek keretében a Zágrábi Egyetem Politikatudományi Karán gyűjthettem anyagokat és folytathattam megbeszéléseket
többek, között Prof. Dr. Rado van Vukadinović-csal, a nemzetközi kapcsolatok és a biztonságpolitika nemzetközi hírű szakértőjével.
2
Politikai kontextusban elsőként a független India első miniszterelnöke, Dzsavaharlal Nehru használta a fogalmat, „eredetileg arra, hogy
megkülönböztesse azokat a nemzeteket, amelyek se a Nyugattal, se a Keleti tömbbel nem léptek szövetségre a hidegháború alatt, és amelyek
közül sokan az el nem kötelezettek mozgalmának voltak tagjai.” (Forrás: en.wikipedia.org/wiki/Third_World) A The Columbia
Encyclopedia 2001-es 6. kiadása szerint a terminus a technológiailag kevésbé fejlett, vagy inkább fejlődő ázsiai, afrikai és latin-amerikai
országokat takarja, azokat, amelyek „általánosságban szegényként jellemezhetők, tekintettel gazdaságukra, amely arra lett kényszerítve,
hogy
nyersanyagait
a
fejlett
országokba
exportálja
cserébe
az
onnan
érkező
késztermékekért.”
(Forrás:
www.bartleby.com/65/th/ThirdWor.html) A Willy Brandt egykori német kancellár nevével fémjelzett Brandt-jelentések (1980, 1983) a déli
országok csoportjának fő jellemzőiként az északiakhoz képest kimutatható népességbeli, gazdagsági és az egészségügyi ellátás terén létező
különbségeket nevezik meg. Az Észak–Dél reláció pontos megértéséhez az első jelentés hangsúlyozza az északi nemzetek és az általuk
létrehozott nemzetközi pénzügyi intézmények dominanciáját, valamint a gazdag országok alkotta, a délieknek kereskedelmileg és
gazdaságilag egyaránt kedvezőtlen szabályrendszer fennhatóságát. Az Észak–Dél relációról részletesen ld. Tarrósy István (2006): „Az
Észak−Dél reláció és a globális világ rend alakulása a XXI. század elején”. p. 19. (kézirat) (www.tarrosy.hu).
3
A Pancsa Siláról és a bandungi Tíz Elvről, továbbá a függetlenné váló harmadik világbeli országoknak a nemzetközi politikai folyamatok
megváltoztatása érdekében tett erőfeszítéseiről Fischer Ferenc (1996): A megosztott világ című könyvében olvashatunk részletesen. Az Öt
Elv szövegét megtaláljuk: Halmosy Dénes (1985): Nemzetközi szerződések 1945–1982. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1
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Forrás: www.voyagesphotosmanu.com

2. Bandung, 1955
A hidegháború alatti nemzetközi rendszerben a szuperhatalmi érdekek által dominált világpolitika a kisebb
nemzetek érdekei számára nagyon szűk keresztmetszetet biztosított, valójában egy alacsonyabb rendű kategóriát
kijelölve számukra. „A nukleáris technológiai egyezmények, a dekolonizáció folyamata, valamint a volt
gyarmatoknak a két nagy táboron belüli függetlenedési áramlatai hozzájárultak ahhoz, hogy főként afrikai és
ázsiai országok a szigorúan megosztott világban új megoldásokat azonosítsanak és fogadjanak el.”
(Vukadinović, 1971: 101). A Tito és Nehru által 1954-ben megfogalmazott „pozitív semlegesség”, az ebből és
az afroázsiai szolidaritásból táplálkozó építkezés sem a Nyugat, sem a Kelet által ajánlott megoldásokat nem
részesítette előnyben. A jugoszláv-indiai tengely kinyilvánította, hogy „«… aktív, pozitív és konstruktív
politik[át akar megvalósítani], amely a kollektív béke előmozdítását segíti, amely pedig nélkülözhetetlen
alapköve a kollektív biztonságnak.»” (Vukadinović, 1971: 101).
Érdekeik hathatósabb és globálisabb képviselete érdekében a függetlenné vált volt gyarmati országok 4 közül
huszonkilenc afrikai és ázsiai nemzet 1955. április 18. és 24. között az indonéziai Bandungban konferenciára
gyűlt össze, hogy megalkossa a békés egymás mellett élés tíz alapelvét (Dasza Sila Bandung). 5 „Mivel egyik
tömbbe («karámba») sem kívántak belépni, inkább … az el nem kötelezettséget vállalták.” (Fischer, 1996: 180).
A mozgalom elindulásának többek között a dekolonizációs folyamat felgyorsításában is fontos funkciója volt,
főleg Fekete Afrikára vonatkozóan, ahonnan 1960 őszén például 15 függetlenségét kivívott országot vettek fel
az Egyesült Nemzetek Szervezetébe („Afrika Éve”). Bandung szellemének kiteljesedése 1961 ben
következhetett be, amikor is először Kairóban (1961. június 5-12.), majd Belgrádban (1961. szeptember 1-6.)

A gyarmati rendszerről bővebben: Balogh András és Salgó László (1980): A gyarmati rendszer története 1870 – 1955. Budapest, Kossuth
Kiadó
5
Részletesebben: Kende István (1976): Fejlődő országok – haladó eszmék. Budapest, Kossuth Kiadó
4
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külügyminiszteri szintű, valamint állam- és kormányfői csúcsértekezletet tartottak. 6 A belgrádi
csúcsértekezleten India miniszterelnöke, Dzsavaharlal Nehru, Ghána miniszterelnöke, Kwame Nkrumah,
Egyiptom elnöke, Gamal Abdel Nasszer, Indonézia elnöke, Ahmed Szukarno és Jugoszlávia elnöke Joszip Broz
Tito együttes javaslatára elfogadták a szervezet hivatalos kereteit, és létrehozták az El nem kötelezettek
mozgalmát (NAM). A későbbiekben a „csúcsértekezletek váltak a mozgalom legfelső fórumává, és az ott
elfogadott dokumentumokat követve tevékenykedtek a résztvevők (a tagországok véleményeit
kompromisszumos egyeztetés útján emelték határozattá).” (Benkes, 1999: 157).

3. A hidegháború és egy Új Gazdasági Világrend
lehetősége
A totális szembenállással (ideológiai, geopolitikai, gazdasági, stb. értelemben vett) jellemezhető hidegháború
alatt – nem részletezve mindazt az egyéb kapcsolódó problémát és jelenséget, így például a fegyverkezési
hajszát, amely a korszakot egyebek között jellemezte – a Kelet–Nyugat kapcsolatokban egy másik polarizációs
vonal is kiteljesedett: az Észak–Dél közötti összefüggések rendszere. Különösen az 1950-es és 1960-as években,
amikor „az egykori gyarmatok sorra vívták ki függetlenségüket, a legtöbben úgy vélték, hogy az új államok
vagy a keleti, vagy a nyugati ideológiai modellt követik majd.” (Freedman, 2002: 202). Az alternatív,
„harmadikutas” politizálást és fejlődés lehetőségét megtestesítő el nem kötelezettek azonban igyekezték átszabni
a szuperhatalmak által addig felrajzolt „játéktér” határait, és „hasznot húzni a bipoláris rivalizálásból” (Fischer,
2005: 86). Az Észak vezető hatalma, a kapitalista Nyugat első számú erejének számító USA tartott attól, hogy a
függetlenné vált volt gyarmatok esetleg más ideológiához húznak majd, netán nem a demokratikus és
piacgazdaságon nyugvó államberendezkedést választják új államaik meghatározó alapköveinek. Az általa nyitott
új ideológiai front biztonsági tényezőnek tüntette fel a Dél országainak csoportját. A keleti tábort vezető
hruscsovi Szovjetunió viszont igyekezett kihasználni a kialakulóban lévő „Harmadik Világ” új erővonalát, és
markánsan szakítva a sztálini „két tábor” elmélettel, a „három világ” felfogást részesítette előnyben. A hruscsovi
doktrína megalkotásában „a bandungi törekvések, [a NAM] lehetőséget kínált az «aki nincs ellenünk, az velünk
van» tétel érvényesítésére, … [visszanyúlva egészen] Lenin imperializmus teóriájához is, mely szerint
támogatni kell a gyarmatok imperialista ellenes gyarmati mozgalmát.” (Fischer, 1996: 179).
Az 1970-es években a szovjetek tettek is arról, hogy az USA által hangoztatott biztonsági kockázat valóságos
félelmet generáljon az amerikai közvéleményben. Az angolai és etiópiai katonai akciók után „a szovjet lépések
okozta nyugtalanság akkor tetőzött, mikor 1979 decemberében a szovjet csapatok tömegesen behatoltak
Afganisztánba … [és] nyugaton …[a hadműveletet] sokan úgy értelmezték, hogy a Szovjetunió szemet vetett a
Perzsa-öbölre.” (Freedman, 2002: 204). Az újabb olajárrobbanástól való félelmet tetézte, hogy 1973-ra az erős
dollárra épülő bretton woods-i monetáris rendszer összeomlott. Az egyre több problémával küzdő USA (többek
között tehát ideológiai harc és fegyverkezési verseny a Szovjetunióval, továbbá háború Vietnamban, a
Watergate-botrány) végül nem tudott hathatós akadályt gördíteni a délieknek egy ún. Új Gazdasági Világrend
(NIEO) megalkotására irányuló törekvései útjába.
Az új gazdasági világrend a NAM 1973-as algíri konferenciáján került megfogalmazásra 7 . A hangsúly a saját
gazdasági erőbe vetett hitre és ennek kollektív kiaknázására tevődött, mindvégig annak a célkitűzésnek
megfelelve, miszerint csökkenteni kell a gazdag és szegény országok közötti szakadékot. Luis Echeverria
mexikói elnök felvetésére a Római Klub „felkérte Jan Tinbergent, a Nobel-díjas holland közgazdászt, hozzon
létre egy szakértői csoportot az új gazdasági világrend céljainak tanulmányozására. A megválaszolandó kérdés a
következő volt: milyen új világrendet kellene javasolni a világ államférfiainak és társadalmi csoportjainak,
amely a gyakorlatilag lehetséges legnagyobb mértékben kielégítené napjaink emberiségének legsürgetőbb,
valamint az eljövendő generációk várható szükségleteit?” (László, 1985). A jelentés A nemzetközi rend
átalakítása (RIO: Reshaping the International Order, 1976) címmel látott napvilágot és az Észak–Dél relációban
kialakult különbségeket figyelembe véve egyfajta gazdasági egyensúly megteremtését szorgalmazta.

Sajátos időszakban került megrendezésre a két konferencia ugyanis csupán pár nap választotta el őket a Berlini Fal megépítésétől, valamint
pár hónapra a kubai Disznó-öbölben kirobbant válságtól. Ekkortájt indult meg a legnagyobb mértékű „kötélhúzás” a szuperhatalmak között.
Az el nem kötelezettek pedig nem véletlenül jutottak arra a felismerésre, hogy szervezettebb formát kellene öltenie mozgalmuknak.
7
Az algíri dokumentum létrejöttét megelőzi az 1970-es lusakai (Zambia fővárosa) csúcsértekezleten elfogadott gazdasági nyilatkozat,
„amely részletesen elemezte a harmadik világ gazdasági helyzetét, első alkalommal használta a «gazdag és szegény» országok
szembeállítását, és kiemelte a «gazdasági emancipálódás» jelentőségét a függetlenség erősítése érdekében. Lusakában hirdették meg az
«önerőre támaszkodás» (self-reliance) elvét, amely a harmadik világ államainak saját erőforrásaira való támaszkodását és az egymással való
együttműködést irányozta elő.” (Horváth, 2005: 176-177)
6
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A később az ENSZ által is tárgyalt Új Gazdasági Világrend alapelvei 8 között szerepelt egy olyan
világkereskedelmi rendszer felállítása, amelynek alapját képezi egy stabil és méltányos árképzés a déli országok
nyersanyagaival való kereskedés során, továbbá a déli országok számára biztosított technológia-transzfer
fontossága, valamint a fejlődő térségeknek garantált azon jogosítvány, amely szabályozza és ellenőrzi az adott
fejlődő ország területén működő multinacionális vállalatok tevékenységét. Az 1980-as évekre azonban a Dél
országainak az új világrend megalkotására irányuló kezdeményezése kifulladt, elsődlegesen a közös politikai
platform megvalósulásának hiányában. A sikertelenség ellenére a NIEO kapcsán megfogalmazott javaslatok
„ráirányították a figyelmet azokra a súlyos gazdasági problémákra, melyekkel a világnak szembe kell néznie.”
(László, 1985). A mai napig a világ továbbra is „egyik legmélyebb törésvonal[át jelentő]” (Rostoványi, 2002:
75) Észak–Dél megosztottság fő problémája egy olyan életszínvonal-szakadék, amely egyelőre nemhogy
szűkülne, hanem egyre tágul és mélyül, ezáltal a fejlettségben elmaradottakat még távolabbra juttatva a fejlett,
gazdag országok köreitől.
Csou En-Laj a bandungi konferencián

Forrás: Youtube

4. Afrika mélyülő bajai
A többségüket tekintve az 1960-as években függetlenséget kivívott afrikai államok ambíciókkal és
önbizalommal telve léptek fel a nemzetközi kapcsolatok színterén. „Evidenciának számított, hogy
elmaradottságuk egyedül a gyarmati alávetésből következik, s a felszabadulás záros határidőn belül a fejlett
országok színvonalára katapultálja őket.” (Búr, 2005: 1). Ezt az elképzelést csak nagyon kevesen tudták valóra
váltani a déli államok közül, sőt, az tapasztalható, hogy a várakozások irreálisnak tűnnek abban a poszt-bipoláris
hatalmi térben, amelyben nemcsak a Dél egyes országai, országcsoportjai között, hanem az Észak társadalmain
belül is óriási fejlettségbeli különbségek tátongnak.
A fejlődés érdekében a déliek olyan fejlesztési stratégiákat alkottak meg, amelyek a piacok – belső és külső
egyaránt – növelésével, erősítésével igyekeztek lendületet indukálni a gazdaságban. Már az 1960-as években
regionális szövetségeket hoztak létre egyes országok a kontinens különböző részein, így például Kenya, Uganda
és Tanzánia Kelet-Afrikában. A Kelet-afrikai Közösség azonban – hasonlóan a legtöbb esethez – az indulás
évétől számított egy évtizeden belül kudarcba fulladt, leszámítva a volt tanganyikai területek és a zanzibári
szigetcsoport 1964-es egyesülését, amely a mai napig Egyesült Tanzániai Köztársaság néven fennmaradt és
működőképesnek bizonyul – még az időről-időre jelentkező fél-autonóm Zanzibár ellenzéki csoportosulásai
felől a hatalmon lévő politikai vezetés felé irányuló, akár véres és időnként halálos áldozatokkal járó ellenállást
is beleszámítva. Ahogyan Fage és Tordoff rámutat, „az iparosítás folyamatának … nyilvánvaló korlátai voltak
…, mivel alig néhány állam rendelkezett akkora lakossággal, amely elegendően nagy belső piacot tudott volna
biztosítani. A legtöbb országban ez a piac csak néhány kisebb, másodrendű iparág működtetéséhez volt
elegendő.” (Fage és Tordoff, 2004: 426). A gyarmatosító hatalmak pontosan jól tudták, hogy az általuk
meghódított területeket szövetségekbe, nagyobb politikai és gazdasági egységekbe szükséges vonniuk annak
érdekében, hogy a piacok hozzák az elvárt hasznot számukra. Azáltal, hogy a függetlenséget kivívott területek
kiszakadtak e szövetségekből, rohamosan megcsappant a működőképes, a kereskedelem szempontjából
megfelelő volumenű piacok száma. Az 1970-es évek olajárrobbanása pedig nagyon súlyos további gondokkal
tetézte az afrikai bajokat, ugyanis „az afrikai államoknak sokkal többet kellett fizetniük a fejlettebb országoknak
azokért a beruházási javakért és késztermékekért, amelyekre saját fejlődésük érdekében szükségük volt. …
[ezzel párhuzamosan,] a világméretű gazdasági válság miatt a fejlett országok kevesebb nyersanyagot vásároltak
a harmadik világtól” (Fage és Tordoff, 2004: 427). Mindez odáig vezetett, hogy beindult egy olyan, egyre
sebesebben örvénylő adósságspirál, amely romba döntötte szinte az összes fejlődő államot – kivéve
természetesen az éppen az olajból meggazdagodott arab országokat. Az 1980-as, 1990-es évekre „egyértelművé
vált a … szinte minden fontos mutató terén a visszaesés még Afrika egykori önmagához képest is.” (Búr, 2005:
2).
A várt kilábalás érdekében – ugyan csupán a retorika szintjén – az el nem kötelezettek egységes platformot
alakítottak ki az ENSZ-ben, és a háromévenként megrendezett csúcsértekezleten elfogadott
záródokumentumokban többek között azt hangsúlyozták, hogy „a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank
8

Az alapelvekről részletesebben a http://en.wikipedia.org/wiki/New_International_Economic_Order honlapon olvashatunk
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megreformálása jelentős szerepet töltene be a fejlődő országok felzárkóztatásában.” (Horváth, 2005: 178). Pont
e két intézmény tekintélye azonban komoly csorbát szenvedett „a nyolcvanas évek végétől az afrikai országokra
erőltetett «strukturális alkalmazkodási program» [SAP – Structural Adjustment Policy] teljes kudarca [okán], …
[magát a] programot, s a mögötte álló szervezeteket sokan Afrika gondjainak egyik fő felelősévé teszik.” (Búr,
2005: 2).

5. A dél-afrikai soros elnökség (1998–2003)
A hivatalos alakuló közgyűlés óta szervezett csúcstalálkozók sorában 9 a XII. fő eseménynek adott otthont az
afrikai kontinens egyik vezető hatalma, a Dél-afrikai Köztársaság. A leköszönő soros elnöki tisztet betöltő
Thabo Mbeki beszámolójában elmondta, hogy a szervezet számos, általában az egész világot, de szűkebben a
fejlődő térségeket érintő kérdésben képes volt az ENSZ támogatását elnyerni. Például, a leszerelés kérdéseivel
foglalkozó NAM munkabizottság által előkészített határozati javaslatokat tárgyalta az ENSZ 53. és 54.
közgyűlése. Az ENSZ békefenntartó miszszióit vizsgáló Brahimi Jelentés elkészítésében úgyszintén mérvadó
szerepet vállalt a NAM. Az emberi jogokkal foglalkozó munkabizottság pedig mind a fejlődéshez való jogot,
mind a nemzetközi együttműködés rendszerének további kiterjesztését a világszervezet napirendjére tűzette.
Mindezekből kitűnik, hogy a New Yorkban, az ENSZ mellett működő állandó NAM-képviselet folyamatosan
„bombázza” a világ országait tömörítő szövetséget, illetve elsősorban a fejlett ipari hatalmakat, hogy tartsák
napirenden a szegény országoknak az egész globális rendszerre kiterjedő problémáit.
A dél-afrikai elnökség külön hangsúllyal szólt a Dél–Dél kapcsolatok erősítésének szükségességéről. A
kérdésfelvetés valóban máig alapvető fontosságú – legalábbis elméletben – a Dél országai felemelkedése
szempontjából, a beszámolóból azonban nem derül ki más, mint a különböző NAM-tanácskozások sora, vagy a
NAM képviselőinek részvétele az aktuális, a témával foglalkozó nemzetközi szimpóziumokon, konferenciákon.
A folyamatos jelenlét fontossága nem vitatott, az esetlegesen a találkozókon elért eredmények (elsősorban
szólamok és hangzatos záródokumentumok) üdvözölendőek, a tényleges tettek viszont hiányoznak az igazi,
ugrásszerű fejlődés érdekében.
A 2004. augusztus 19-én Durban-ban ülésező NAM miniszteri értekezlet – amely már a XIII. malajziai soros
elnökség alatti félidős beszámolót is áttekintette – aláhúzta, hogy az el nem kötelezettek mozgalmának
létjogosultsága olyan etikai, politikai és morális erővel párosul, amely a világ szegény országai számára a „fő
fórumot testesíti meg, képviselve a fejlődő nemzetek és térségek érdekeit és aspirációit” 10 (2004: 6). Az Észak–
Dél dialógus tekintetében annak újraindítását szorgalmazták a szervezet jelenlegi 116 tagországa nevében,
utalva arra, hogy szükség van egy dinamikusabb és együttműködőbb keretre az északiakkal. A miniszterek
megfogalmazták, hogy a NAM, együttműködésben a G77-ek 11 csoportjával és Kínával vizsgálja meg egy
megújult párbeszéd lehetőségeit.
A miniszterek növekvő aggodalmuknak is hangot adtak a fejlődő országokra háruló alkalmazkodási kényszer
miatt, amelyet súlyosbít a világgazdaság gyors és folyamatos átalakulása. Különösen a nemzetközi pénzügyi
szervezeteket, közülük elsősorban a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot szólították meg, hogy
léptessenek életbe olyan, új, innovatív pénzügyi mechanizmusokat, amelyek a déliek hoszszú távú fejlődési
programjainak sikeres megvalósulását támogatják. Hangsúlyozták továbbá egy Új Globális Humán Rend
(NGHO) szükségességét, amelynek célja, hogy visszafordítsa a gazdagok és szegények között egyre súlyosbodó
egyenlőtlenségeket, mind országok között és egyes országokon belül, eltörölve a szegénységet és szorgalmazva
a fenntartható gazdasági fejlődést. Mindehhez pedig egy megerősített globális szolidaritási keretet is kijelöltek.
Végezetül, a fejlődés legnagyobb gátjának tartott adósságok eltörlésének globális értelemben vett felgyorsítását,
ezzel párhuzamosan pedig a befektetések ösztönzését húzták alá a politikusok. Elengedhetetlennek bizonyul a

A formális megalakulás óta időrendben a következő találkozókra került sor: 1961: Belgrád, 1964: Kairó, 1970: Lusaka, 1973: Algír, 1976:
Colombo, 1979: Havanna, 1983: Új-Delhi, 1986: Harare, 1989: Belgrád, 1992: Dzsakarta, 1995: Cartagena, 1998: Durban, 2003: Kuala
Lumpur, 2004: Durban, 2006: Havanna (hamarosan).
10
A félidős beszámoló teljes szövege a http://www.nam.gov.za internetes címen a „XIV. Ministerial Conference of the Non-Aligned
Movement (Midterm Review). Durban, South Africa, 17-19 August 2004. Final Document” címszó alatt található.
11
Az 1964- június 15-én megalakult 77-ek Csoportja (G77) 132 tagjával az ENSZ legnagyobb fejlődő világbeli tömörülésévé nőtt. A G77
olyan eszköz a Dél országai számára, amely segíti a kollektív gazdasági érdekek megfogalmazását és promócióját, valamint a világot érintő
pénzügyi-gazdasági kérdések megvitatása során erősíti ezen országok ENSZ-en belüli tárgyalási pozícióját. A szervezetet a www.g77.org
honlap mutatja be részletesen.
9
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súlyosan eladósodott szegény országok (HIPCs – Heavily Indebted Poor Countries) adósságeltörlésére irányuló
kezdeményezés kibővítése és szélesebb körben történő rugalmasabb alkalmazása. 12

6. Hogyan tovább? – A NAM létjogosultsága és
lehetséges szerepe a posztbipoláris nemzetközi
rendszerben
Kétségtelen, hogy több mint ötven évvel ezelőtt, 1955 áprilisában Bandung egy hétre, Nehru szavaival élve,
„Ázsia és Afrika fővárosává vált”. A konferencia diplomáciailag lehetőséget kínált arra, hogy a világ közel
harminc országának vezetői találkozzanak és tárgyaljanak egymással – mégpedig súlyos, a kontinensek egészét
érintő kérdésekről, olyan szemüvegen keresztül vizsgálódva, amely azt megelőzően nem volt jellemző a
nemzetközi közösségben. Maga az esemény hozzájárult az ázsiai és afrikai országok diplomáciai értelemben
vett jelentőségének felértékelődéséhez és az általuk képviselt politizálás világpolitikai tényezővé válásához.
Ahogyan gazdasági-technológiai-ipari értelemben nagyon heterogén képet mutat a Dél országainak „csoportja”,
úgy a NAM különböző fejlettségi szinten lévő 116 tagja számára komoly kihívást jelent a konszenzus-keresés.
Számos tagállam, így például India és Pakisztán között, a NAM által vallott békés egymás mellett éléssel
szemben a hosszú évekre visszanyúló folyamatos konfliktus, valamint a fegyveres támadás fenyegetettsége a
kétoldalú kapcsolatok meghatározói. Az erős központi szervező erő vagy menedzsment hiányában – a NAM
csupán egy koordinációs irodát tart fenn New Yorkban – még nehezebbnek bizonyult a szervezet egységes
fellépésének kialakítása. A bipoláris világ egyik vagy másik táborában való feloldódás kiküszöbölhetetlen
problémaként jelentkezett, és már az 1978-as belgrádi külügyminiszteri értekezleten „küszöbön állt a mozgalom
kettészakadása … A nyugatbarát vonal hívei (Szomália, Egyiptom, Szudán, Zaire, Tunézia, Kuvait, Gabon és
Togo) a szovjetizáltak ellen támadtak (Kuba, Etiópai, Vietnam). A két véglet közötti egyensúlyozást kísérelte
meg Jugoszlávia, India, remélve, hogy egy középutas politikai gyakorlatot tudnak kialakítani az egység
megőrzése érdekében. Távlatokban azonban az el nem kötelezettek mozgalma nem tudta feloldani a … belső
ellentéteket.” (Benkes, 1999: 159).
A bajokat tetézte, hogy a klasszikus gyarmati birodalmak megszűnésével nem hogy megszűnni látszanának a
világ különböző térségei közötti különbségek, hanem a sokak szerint neo-kolonalista globális rendetlenséggel
jellemezhető XXI. század elején az egyenlőtlenségek megmaradtak, mitöbb, tovább mélyültek. Az ázsiai
térségek gazdasági felemelkedésével szemben az afrikai országok többsége a korrupció és a szegénység
mocsarában látszik egyre mélyebbre süllyedni. „Hová tűnt mára az afro ázsiai szolidaritás?”, kérdezi joggal
Claude Arpi egy 2005 áprilisában közzétett írásában. 13 Létezett-e egyáltalán az elnemkötelezettség filozófiája?
Matthew Quest szerint nem, hanem, mint taktika jelentkezett az ügyes diplomáciai manővereket megkívánó
hidegháború idején. 14 Thabo Mbeki dél-afrikai elnök 2003-ban arra figyelmeztetett, hogy „a mozgalom jövője
azon múlik, milyen válaszokat képes adni a globális kihívásokra,” továbbá felszólította a NAM-ot, hogy „az
aggodalomra okot adó kérdések tekintetében [az eddigiekhez képest] határozottabb álláspontot alakítson ki.” 15
Szinte ugyanezt fogalmazza meg Josef Purnama Widyatmadja a The Jakarta Post 2005. április 6-i számában, a
„Bandung szelleme” (The Spirit of Bandung) című írásában: „A bandungi konferencia után 50 évvel úgy tűnik,
hogy az ázsiai és afrikai vezetők elvesztették lelkesedésüket, hogy törekvéseik megvalósulásáért harcoljanak. …
Ázsia és Afrika szövetségének az igazságos[abb] nemzetközi rend előmozdításában van szerepe … ez pedig
főként saját belső erejétől, egységétől és kohéziójától függ.” 16
A harmadikutas politizálás az elmúlt öt évtizedben rohamosan változó és átalakulóban lévő nemzetközi rendszer
napirendjét hatékonyan volt képes tematizálni. Mára az Észak–Dél reláció a globalizálódó világ egyik fő
viszonyítási rendszerét jelenti, és a globális méretű problémákra adandó válaszok megfogalmazásakor
kikerülhetetlen a többek között az El nem kötelezettek mozgalma által is képviselt fejlődő világ igényeinek,
elvárásainak és elképzeléseinek figyelembe vétele. A nemzetközi rendszerben az újabb politikus-generációk
Az adósságok eltörlése két tucat ország esetén 2005 során bekövetkezett
Az írás „Was Bandung in vain?” címmel teljes terjedelmében a http://www.rediff.com oldalon olvasható. A publikálás pontos dátuma:
2005. április 22
14
Quest írása „The Lessons of the Bandung Conference. Reviewing Richard Wright‟s The Color Curtain 40 Years Later” címmel a
http://www.spunk.org/library/pubs/lr/sp001716/bandung.html internetes oldalon található meg
15
A Mbeki gondolatait is megemlítő, de általában a NAM profilját összegző rövid írást a BBC tette közzé a http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr//2/hi/in_depth/2798187.stm weboldalon.
16
A cikk YaleGlobal Online-on olvasható. Forrás: http://yaleglobal.yale.edu.
12
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által képzett „új szelek” pedig arra utalnak, hogy a fejlődő térségek „a segélyek passzív befogadóiból saját
fejlődésük generátorai [lehetnek].” (Búr, 2005: 3). Ahhoz, hogy a „harmadik út” alternatíva maradhasson,
mindenképpen következetes, fegyelmezett reformokat kell végrehajtania az érintett országoknak. Ahhoz, hogy
amit sokan várnak, hogy „a 21. század … Afrika évszázada lehessen, azaz ne nőjön, hanem csökkenjen a világ
többi részéhez viszonyított elmaradás, még sok dolognak kell a kontinensen megváltoznia. …[ezek közül]
meszsze a legfontosabb a jó kormányzás (good governance) elvének érvényesülése.” (Búr, 2005: 5). Bandung
szelleme ezt erősíteni tudja.
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7. fejezet - AZ EURO-MEDITERRÁN
PARTNERSÉG ÉS MÁLTA AZ
AKTUÁLPOLITIKAI KIHÍVÁSOK
TÜKRÉBEN
Glied Viktor

1. Barcelona +10
Éppen tíz éve, 1995. november 28-án írta alá tizenkét mediterrán ország 1 és az Európai Unió az Euromediterrán Partnerség elnevezésű együttműködési tervezetet, melyet sokan Barcelonai Folyamatként ismernek.
A megállapodás lényege az volt, hogy szorosabbra fűzzék és formalizálják az európai, észak-afrikai és közelkeleti mediterrán országok közötti gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatokat. A 2004-ben tartott Euromediterrán külügyminiszteri konferencián 2005-öt a Mediterrán Évének nyilvánították annak érdekében, hogy
az év során megrendezésre kerülő konferenciák, programok segítségével ismertessék meg a közvéleményt az
együttműködés céljaival. A tíz éves évforduló megünneplésének hivatalos központja Barcelona volt, ahová
november 25. és 27. között a Partnerségben részt vevő államok legfelsőbb vezetőit várták (Barcelona +10
konferencia). A spanyol és francia külügyminiszter 2005. november közepén marokkói látogatásán szerette
volna előkészíteni a terepet a várhatóan kínos kérdésektől sem mentes barcelonai találkozóra, azonban rossz
előjelnek bizonyult, hogy Rabat hűvösen fogadta az illegális bevándorlás okozta problémák megoldására tett
európai javaslatokat. Az előzetes megbeszéléseket az utóbbi évek európai fővárosokban elkövetett terrorista
akciói, a szudáni és szomáliai helyzet, a továbbra is megoldatlan izraeli-palesztin, valamint az EU következő
hétéves pénzügyi ciklusára vonatkozó brit javaslat körüli vita terhelte. Az észak-afrikai arab országok vezetői
többször kifejtették, hogy keveslik az Európai Unió támogatásait. Ezt az is alátámasztja, hogy a Földközi-tenger
két partja között a különbség csak növekszik: az első barcelonai csúcs idején, 1995-ben 10:1, ma 15:1 az arány a
jövedelmeket illetően. Ennek fő oka az, hogy a maghreb országok csupán 1,3 százalékban részesednek abból a
pénzből, amelyet az EU a fejlődő államoknak juttat, másrészt a segélyezés több szinten akadozik: mind a
korrupt és autoriter rendszerek miatt, mind azért, mert a pénzek folyósítását ahhoz a feltételhez kötik, hogy az
arab államoknak fokozottabb erőfeszítéseket kell tenniük a demokratikus kibontakozás elérésének érdekében. 2
A partnerség fennállásának tíz éve alatt összesen mintegy 11, csupán 2005-ben 2,85 milliárd euro támogatást és
kölcsönt nyújtott az unió a dél-mediterrán országoknak.
Bevándorláspolitika Máltán

Forrás: Youtube
A csúcstalálkozó előtt az Európai Unió vezető politikusai többször is kincstári optimizmusukról adtak
tanúbizonyságot, amikor kijelentették, hogy áttörést vártak azokban a kérdésekben, amelyek foglalkoztatják a
mediterrán térség és egész Európa közvéleményét. Ezek közül is kiemelkedett a terrorizmus elleni közös
fellépés, az illegális bevándorlás és a bevándorlók integrációjának kérdésköre, valamint a közel keleti
békefolyamat jelenlegi helyzete. Sokaknak csalódniuk kellett: a tíz nem uniós tagállam közül csak Törökország
és a Palesztin Hatóság vezető politikusai vettek részt a konferencián, az unión kívüli államok többségét nem az
első számú vezető képviselte. 3 José Luis Rodríguez Zapatero spanyol és Tony Blair brit miniszterelnök kissé
ironikus hangvételű nyilatkozatban adtak hangot véleményüknek: „Annak ellenére, hogy több vezető ilyenolyan okok miatt nem tudott eljönni, biztosak vagyunk benne, hogy mi jól érezzük majd magunkat”. 4 Mubarak
Algéria, Ciprus, Egyiptom, Jordánia, Izrael, Málta, Libanon, Marokkó, Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Törökország és Tunézia;
jelenleg Líbia megfigyelőként vesz részt; hazánk 2003 óta tagja a szervezetnek
2
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=99175&archiv=1&next=0
3
Szíria és Libanon elnöke a volt libanoni miniszterelnök, Rafik al Hariri elleni merénylettel kapcsolatos vizsgálat miatt nem írhatta alá a
nyilatkozatot (az ENSZ nyomozása bebizonyította, hogy magas rangú szíriai és libanoni hivatalnokok is részt vettek a 2005. február 14-i
bombamerénylet kitervelésében és végrehajtásában
4
http://today.reuters.co.uk/news/newsArticle.aspx?type=worldNews&storyID=2005-11-27T232123Z_01_MOL746677_RTRUKOC_0_UK-EU-MEDITERRANEAN.xml
1
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az egyiptomi parlamenti választásokra és az ellenzéki pártok előretörésének megakadályozására koncentrált,
Saron izraeli miniszterelnököt lekötötték a Likudból való kilépés és új pártjának létrehozása körüli teendői,
Bouteflika algériai elnök hirtelen jött emésztőrendszeri problémái miatt Párizsba repült kezelésre, egy tuniszi
diplomata szerint Zine al-Abidine Ben Ali tunéziai elnök pedig azért maradt távol, mert elege volt az európai
politikusok kioktató stílusából. 5 A találkozó végén közös nyilatkozat híján csak erősen kompromisszumos
megállapodást fogadtak el a résztvevők. Hosszas vita után sem sikerült megfogalmazni, hogy a felek mit értenek
terrorizmus alatt, ezért végül a terrorizmus minden formáját elítélő határozat született. Ebben nem szerepel az
EU és Izrael által szorgalmazott kitétel, miszerint „az önrendelkezéshez való jog nem igazolhatja a terrorizmust”
és kimaradt az iszlám országok által óhajtott „a külföldi megszállással szembeni ellenállás joga” megfogalmazás
is. Az összegző nyilatkozat újra megerősíti továbbá azt az 1995-ben megfogalmazott célt, hogy 2010-re létre
kell hozni az úgynevezett Euro-mediterrán Szabad Kereskedelmi Zónát (EMFTA), amelynek tagjai vámmentes
kereskedelmet folytathatnak egymással. Több politikus, kihasználva a konferencia adta lehetőségeket, olyan
megbeszéléseket iktatott be napirendjébe, amelyek nem szerepeltek a Barcelona +10 hivatalos programjában:
Angela Merkel kancellárként első külföldi útján négyszemközt folytatott megbeszéléseket Erdogan török
miniszterelnökkel, Tony Blair és Ehud Olmert izraeli miniszterelnök helyettes pedig Mahmoud Abbász
palesztin elnököt sürgette a Hamasz demilitarizálásának ügyében.
A katalán főváros utcáin több ezer aktivista, a háttérben pedig számos politikai csoport, érdekszervezet
követelte, hogy a támogatások folyósításáért cserébe az EU fokozottabban felügyelje az emberi jogok
tiszteletben tartását és a politikai-közigazgatási reformok megvalósítását a dél mediterrán arab államok
vonatkozásában. A 2005. novemberi franciaországi zavargások csattanós választ adtak azon politikusoknak,
akik tudatosan, rövidtávú politikai ambícióikat előtérbe helyezve azt hangoztatták, hogy a szegénység, a
strukturális munkanélküliség, a gettósodás és a mindezeket kihasználó iszlám fundamentalizmus problémája
csak bizonyos térségeket és társadalmi csoportokat sújtó jelenség és nincs hatással a társadalom egészére.
Bebizonyosodott hogy az imént említett tünetek már nemcsak az afrikai országok sajátjai, hanem elemi erővel
érkeznek meg Nyugat-Európába is. Az Euro-mediterrán Partnerség feladatainak új dimenziót adhat, hogy
folyamatos párbeszéd révén próbáljon meg átfogó válaszokat találni az újonnan felmerült kihívásokra.
A jó hangulatú konferenciákon készült beállított felvételekkel, a támogatások volumenének felsorolásával és az
unió eddigi történetére jellemző hangzatos akció tervek ismertetésével Nyugat-Európa mintha csak saját
lelkiismeretét próbálná meg nyugtatni. Azok az országok, amelyek a 18-19. században élen jártak a
kolonizációban és a hatalmas területek mellett csillagászati összegekhez jutottak gyarmatbirodalmuk
„kizsákmányolásával”, most azon az állásponton vannak, hogy a demográfiai lejtő miatt Európának ugyan
szüksége van bevándorlókra, de nem mindegyikőjükre. Csak az egyetemet végzett, nyelveket jól beszélő
afrikaiak jöhetnek, a többieket nem látják szívesen. Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország és
Nagy-Britania belügyminiszterei az illegális bevándorlás korlátozásának jegyében 2005 májusa óta
folyamatosan konzultálnak egymással jogi eszközeik összehangolásáról, határaik megerősítéséről és technikai
lehetőségeik továbbfejlesztéséről.

2. Az Euro-mediterrán Partnerség
A Földközi-tenger medencéjében található országok együttműködése évezredekre visszanyúló történelmi
hagyományokra épül. A térség stabilitásának megteremtése az Európai Közösség (a későbbi Európai Unió)
elsődleges érdekei között szerepel. A kétirányú kereskedelem és a beruházások ösztönzése segíthet az északafrikai és közel-keleti arab országok gazdasági felzárkóztatásában, amely előfeltétele lehet a biztonsági
kockázatok (terrorizmus, illegális bevándorlás, fegyver- és kábítószerkereskedelem) csökkentésének. Főként
Franciaország, Spanyolország és Olaszország a kezdeményezés fő motorjai, de mellettük olyan kisebb államok
is szerepet kapnak, mint Málta, Ciprus vagy Portugália. A képletet némiképp bonyolítja az arab (és izraeli)
politikai gondolkodást erőteljesen meghatározó Európával szembeni gyanakvás, amelyet a gyarmatrendszer
fenntartásával és felbomlásával kapcsolatos, sok áldozattal járó konfliktusok mélyítettek el. 6 Ugyan a gyarmati
struktúra megszűnését követően többé-kevésbé fennmaradt a hagyományos kapcsolati háló (Líbia, Olaszország
és Franciaország, valamint Algéria, Tunézia, Marokkó és Franciaország között), de az Európai Unió is
felismerte, hogy szükség van olyan új közvetítő csatornák kialakítására, amelyeken keresztül folyamatos
párbeszédet lehet folytatni Észak-Afrika, a Közel-Kelet és Európa között. Az Európai Parlament – amennyire
kompetenciái engedték – részt vett a kezdeményezésben, és mint politikai testület támogatta a párbeszédet,

http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=207202
A 2004. márciusi ESDP (European Security and Defense Policy)-Dél-Mediterrán országok találkozóját például azért kellett elnapolni, mert
az arab tárgyalófelek az EU részéről egyoldalúnak minősítették a párbeszédet.
5
6

48
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

AZ EURO-MEDITERRÁN
PARTNERSÉG ÉS MÁLTA AZ
AKTUÁLPOLITIKAI KIHÍVÁSOK
TÜKRÉBEN
valamint figyelemmel kísérte az EU közös értékeinek – egyebek mellett az emberi jogok és a demokratikus
intézmények működésének védelme – tiszteletben tartását. Az EP a Tanáccsal együtt állapította meg azt az
összeget, amelyet a közös költségvetésből az Euro-mediterrán együttműködés, illetve a mediterrán régióban
működő más alapok számára elkülönítettek. 7 A nyolcvanas évek végén kezdődő előzetes egyeztetéseket az
észak-afrikai arab államokat is sújtó népességrobbanás negatív hatásainak megjelenése gyorsította fel. Marokkó,
Algéria, Tunézia, Líbia és Egyiptom lakóinak száma száz év alatt az ötszörösére növekedett és az előrejelzések
alapján az elkövetkező húsz évben megduplázódik. 8 A magas születésszámmal magyarázható az, hogy a
népesség negyven százaléka tizenöt évnél fiatalabb. Mivel a gazdasági és társadalmi reformok nem képesek
rugalmasan igazodni a munkaerőpiaci követelményekhez, számos régióban több, mint ötven százalékos
munkanélküliséggel találkozunk. Nem meglepő tehát, hogy sokan az Európai Unióba való áttelepedésben látják
életük jobbra fordulásának lehetőségét. A franciaországi események azt mutatják, hogy az Afrikából érkezők –
akár a bevándorlók másod-harmadgenerációs leszármazottai – egyre kevésbé képesek beilleszkedni az európai
társadalmakba és a szegénység továbbra is mindennapjaik része marad. Ez természetesen kedvez az iszlám
szélsőséges csoportoknak, melyek ideológiájukban egyesítik a nélkülözés elleni harcot a nyugati civilizáció
elleni harccal.
Az illegális bevándorlás okozta problémák a kilencvenes évek végére olyan súlyossá váltak, hogy a dél-európai
országok mindegyike radikális bevándorlást korlátozó rendelkezéseket vezet/vezetett be. Ennek egyik,
számunkra is érzékelhető elemeként öt éves munkavállalási moratóriumot határoztak meg a 2004-ben Európai
Unióhoz csatlakozott kelet-közép-európai állampolgárok számára. Az eredmény leginkább Spanyolországban
érzékelhető, ahol a hatóságok 2005 tavaszán úgynevezett „kifehérítő” akciókat tartottak, amelyek során
felajánlották az országban illegálisan tartózkodóknak, hogy rendezett lakhatási és munkavállalási viszony
mellett ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphatnak. A felhívás hatására az illegális munkavállalók közel fele,
690 ezer fő jelentkezett, hogy legalizálja tartózkodását. Érdekesség, hogy 2005 tavaszán a jelentkezők többsége
ecuadori, román és marokkói állampolgár volt és csak a nyár folyamán növekedett ugrásszerűen az Afrikából
érkezők száma. Spanyolországban 3,5 millióra becsülik a külföldiek számát, közülük csupán 2,1 millióan
rendelkeznek hivatalos papírokkal. 9
A mediterrán térség kapcsolatrendszerének hivatalossá tételére elsőként 1990-ben Rómában került sor, ahol
francia kezdeményezésre szubregionális együttműködés alakult, ez a kooperáció azonban a megromlott líbiaifrancia kapcsolatok és az algériai belső helyzet miatt megszakadt. Az Európai Tanács Lisszabonban (1992.
június), Korfun (1994. június) és Essenben (1994. december) felvázolt útmutatásai, valamint a Bizottság
javaslatai alapján az Európai Unió úgy döntött, hogy partnerségi kapcsolat kialakításának reményében új keretbe
foglalja kapcsolatait a Mediterrán-medence országaival. 10 A tervezett együttműködés a folyamatos párbeszéd
biztosítása mellett a térség országainak biztonsági igényeit hivatott összehangolni. A Barcelonában 1995.
november 27- 28-án tartott konferenciával indult folyamat egy teljesen új kapcsolatrendszer alapjait fektette le.
A mediterrán medence országai által aláírt nyilatkozat hangsúlyozza a térség stratégiai fontosságát és a közös
történelmen alapuló együttműködés jelentőségét. 11 A szervezet többek között feladatának tekinti az olyan
létező, de nem, vagy nem hatékonyan működő fórumok szerepének átvételét, mint az Arab Maghreb Unió,
illetve a MENA (Middle East and North Africa Conference). A politikai partnerség keretében a tagországok
megállapodtak, hogy az intenzív eszmecsere céljából külügyi intézeti hálózatot hoznak létre (EuroMeSCo),
amely a közös tudományos kutatások generálása mellett kommunikációs tevékenységet lát el. A gazdasági
együttműködés koordinálását a FEMISE (Gazdasági Intézetek Euro-mediterrán Fóruma) végzi. A partnerség
három egymást kiegészítő pillérre épül:
1. politikai és biztonsági partnerség: terrorizmus elleni küzdelem, alapvető emberi, politikai jogok és a
demokrácia védelme, közvetítő szerep a közel-keleti békefolyamatban
2. gazdasági és pénzügyi partnerség: euro-mediterrán közös gazdasági térség kiépítése 2010-re, a foglakoztatás
és a munkaviszonyok javítása, valamint korszerű gazdasági modell kiépítése az észak-afrikai országokban. A
célok elérését a MEDA-program hivatott szolgálni. Az EP a Tanáccsal együtt állapítja meg azt az összeget,
melyet a költségvetésből a MEDA, illetve a mediterrán régió javára működő más alapok számára
elkülönítenek. A MEDA I. 1995 és 1999 között 3,435 millió euró összeget folyósított olyan regionális és
nemzetközi programokra, mint az oktatás, egészségügy, környezetvédelem. A MEDA II. 2000-2006-ig 5,350
millió euróval rendelkezik, a közösségi költségvetés ezen juttatásain felül az Európai Befektetési Bank 2000http://www.epp-ed.org/Policies/pkeynotes/04euromed_hu.asp
Schilling 1996. 56.
9
HVG 2005. május 11.
10
http://www.epp-ed.org/Policies/pkeynotes/04euromed_hu.asp
11
N. Rózsa 1999. 61.
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2007-ig jelentős kölcsönt ad: az EBB Euro-Med II kölcsönének összege 6,400 millió euró. 12 Saját forrásaiból
és saját kockázatára a bank további egymilliárd eurós hozzájárulás nyújtására kötelezte el magát a
transznacionális projektek számára ugyanezen időszakra. A MEDA-program második szakasza négy fő
támogatási területet érint: 1. Euro-mediterrán Szabad Kereskedelmi Övezet megvalósítása 2. infrastrukturális
beruházások 3. a kormányzati hatékonyság elősegítése 4. az Euro-mediterrán Partnerség megismertetése a
közvéleménnyel
3. szociális, kulturális és humán partnerségi viszony: közös ifjúságpolitika, civil kapcsolatok erősítése,
kulturális örökség védelme
A Partnerséget létrehozó országok 1995-ben

Az elmúlt években kiépültek a partnerség multilaterális fórumai. A legfontosabb döntéshozatali szerepet a
másfél évente megrendezett külügyminiszteri konferenciáknak, valamint a Vezetői tisztviselői találkozóknak
szánták. Tulajdonképpen ezek a fórumok készítik elő az Euro-mediterrán Bizottság és a szakminiszterek
megbeszéléseit. Az évente hatszor ülésező Bizottság az együttműködés legfőbb operatív irányító szerve,
amely az átfogó fejlesztésekért felelős. 1997 márciusában az Európai Parlament és a nem uniós mediterrán
országok Strasbourgban megállapították, hogy szükségszerű a szervezeten belül egy egységes parlamenti
fórum létrehozása. Ennek értelmében az addigi három szervezetből álló struktúra 2004-ben, a nápolyi
külügyminiszteri konferencia döntését követően alakult át egységes Parlamenti Közgyűléssé. 13
Az Európai Tanács 2002-es koppenhágai ülésén merült fel a Tágabb Európa koncepció, amely 2003-ban
Európai Szomszédságpolitika néven vált ismertté és amelynek elsődleges célja, hogy a bővítések
következtében átalakuló geopolitikai helyzetben határozza meg az EU viszonyát a déli és keleti határain
elhelyezkedő országokkal. A koncepció keretén belül olyan akcióterveket dolgoztak ki, amelyek az
együttműködés különböző formái mellett már elvárásokat is tartalmaztak. Kiemelkednek közülük az – a
török csatlakozás kapcsán újból és újból felmerülő – emberi jogi kérdések, a szegénység elleni küzdelem,
munkahelyteremtő lépések, a korrupció leküzdése és hatékony közigazgatás bevezetése. Az akciótervek nem
önállóan működő struktúrák, hanem a két- és többoldalú együttműködési formákon belül kerülnek
megvitatásra. A projektek összehangolásának és az Euro-mediterrán együttműködés folyamatossá tételének
biztosítása a már említett Külügyminiszterek Konferenciájának feladata. Az eddigi kilenc találkozó főbb
témái között szerepelt a közel-keleti konfliktus megoldása, a stabilitás megteremtésének feltétele, a
terrorizmus és az iszlám világ összemosásának veszélye, valamint az euro-mediterrán bank és a szabad
kereskedelmi társulás létrehozásának ügye. Az első külügyminiszteri találkozót 1997-ben tartották Máltán,
ezzel is elismerve, hogy a kis szigetország hatékonyan vesz részt az együttműködés létrehozásában és
működtetésében.
Mikita-Tóth 2005. 8.
A három szervezet az Euro-mediterrán Parlamenti Fórum, Euro-mediterrán Parlamenti Elnökök Találkozója és a Női Képviselők Fóruma
volt. Mikita-Tóth 2005. 9
12
13

50
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

AZ EURO-MEDITERRÁN
PARTNERSÉG ÉS MÁLTA AZ
AKTUÁLPOLITIKAI KIHÍVÁSOK
TÜKRÉBEN

3. Málta - különleges helyzet, hagyományos
problémák?
Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy miért játszhat Málta fontos szerepet a jövő Európájában:
1. Kedvező földrajzi fekvését és multikulturális identitását kihasználva politikai és gazdasági közvetítő funkciót
lát el Afrika, a Közel-Kelet és Európa között, illetve igyekszik kereskedelmi központként meghatározni
önmagát. A máltai politikusok minden fórumon hangsúlyozzák, hogy országuk a térség szószólója kíván
lenni.
2. Annak ellenére, hogy a legkisebb Európai Uniós tagállam, figyelemreméltó eredményeket ért el a
csatlakozási tárgyalások során, ezzel is igazolva a máltai delegáció felkészültségét és politika kultúrájának
hagyományos kompromisszum készségét.
3. Az Európához való viszony és az Uniós csatlakozás körül kibontakozó ideológiai politikai viták mélyen
megosztották mind a politikai elitet, mind a máltai társadalmat. A Nemzeti Párt (PN) az ország függetlenné
válása óta támogatja az Európához való szorosabb integrálódást, szem előtt tartva a jó kapcsolatok
fenntartását Málta hagyományos partnereivel, mint Tunézia, Líbia és Jordánia. Ezzel szemben a Munkáspárt
(MLP) egy lazább szövetséget tart elfogadhatónak, mondván, a politikai integráció előrehaladtával a
szigetország semlegessége is veszélybe kerülhet. A megosztottságot tükrözték a 2003-ban tartott parlamenti
választások eredményei is. A 65 tagú országgyűlésben a PN 34, az MLP pedig 31 mandátumot szerzett, a
magát harmadik politikai erőként számon tartó zöld Alternatív Demokrata Párt pedig nem érte el a
bekerüléshez szükséges küszöböt. Elemzők szerint 0,7 %-os eredményüket nagyrészt annak köszönhették,
hogy támogatóik jelentős része a két nagy párt közötti rendkívül kiélezett küzdelemben inkább a PN-re adta
le szavazatát. Az EU-s tagságról 2003. március 8-án tartott véleménynyilvánító népszavazáson Málta
lakossága kis többséggel ugyan, de igent mondott a sziget uniós csatlakozására. Hivatalos eredmények
szerint a 297 ezer választásra jogosult állampolgár közül több mint 270 ezren járultak az urnákhoz, vagyis a
részvételi arány a hagyományoknak megfelelően nagyon magas, közel 91 százalékos volt.
Az EU-s tagságra mintegy 140 ezren mondtak igent (51,8%) és 123 ezren utasították el (45,5%). Romano
Prodi, az Európai Bizottság akkori elnöke történelmi jelentőségűnek nevezte a máltaiak döntését és
biztosította a szigetország lakosságát arról, hogy Málta a többi tagországgal egyenlő jogokkal és
kötelezettségekkel fog részt venni az európai döntéshozatali folyamatokban.
Málta az ókortól kezdődően fontos szerepet töltött be a mediterrán térségben, minden tengeri hatalom a
Földközi-tenger feletti ellenőrzés kulcsát látta benne. Ennek köszönhetően többször cserélt gazdát, legutóbb
Nagy-Britannia fennhatósága alá tartozott. Függetlenségét 1964-ben nyerte el, majd egy évtizedre rá – az
alkotmány létrehozásának évében – a brit haditengerészet is elhagyta a szigetet, felszámolva a több ezer máltait
foglalkoztató támaszpontját. A hadsereg megrendeléseinek elapadása elsőként a gazdaságban éreztette hatását,
Málta szinte egy csapásra 25-30 százalékos munkanélküliséggel találta szembe magát. Egyéb munkalehetőség
híján sokan a kivándorlásban látták az egyetlen kiutat, több ezer család hagyta el Máltát és telepedett le
elsősorban Kanadában és Ausztráliában, de a kitelepülők jelentős része érdekes módon Tunéziában és Líbiában
próbált szerencsét. 14
Az Európai Közösség és Málta közötti kapcsolatok 1970-ben a társulási szerződés aláírásával kezdődtek,
amelynek értelmében a szigetország a mezőgazdasági termékek kivételével vámmentesen szállíthatott árut a
Közösség tagjainak. Málta 1990-ben adta be hivatalos csatlakozási kérelmét. A megkezdett tárgyalások egészen
1996-ig zökkenőmentesen zajlottak, amely évben az Alfred Sant által újjászervezett Munkáspárt nyerte meg a
parlamenti választásokat és arra hivatkozva, hogy az ország még nem elég felkészült a tagságra, felfüggesztette
az egyeztetéseket. A Sant-kormány olyan népszerűtlen intézkedésekkel, mint a szállítási adó bevezetése, alig
egy év alatt maga ellen fordította a lakosság többségét, helyzete pedig rövidesen olyannyira tarthatatlanná vált,
hogy 1998-ban előrehozott választásokat kellett tartani, amely újra a PN győzelmét hozta. A „régi-új”
kormányzat reaktiválta a megbeszéléseket és tudatosan az európai integrációnak rendelte alá politikáját, ennek
eredményeként 2004-ben Málta kilenc másik aspiránssal együtt az unió tagja lett. Az Európai Uniós
tárgyalófelet utólag számos bírálat érte a tárgyalások során tanúsított túlzott engedékenységével kapcsolatban,
azonban Brüsszel hangsúlyozta, hogy a máltai delegáció érveivel nem lehetett érdemben vitatkozni:

14

A legutóbbi ausztrál népszámláláskor mintegy 400 ezer ember vallotta magát máltainak.
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1. Málta nem volt szocialista ország, nem kellett átalakítania politikai-gazdasági rendszerét
2. Málta a föld negyedik legsűrűbben lakott országa, ezért jogosan korlátozza a külföldi állampolgárok
munkavállalását és ingatlanhoz jutását
3. Földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag a szigetországnak speciális problémákkal kell megküzdenie. A máltai
politikusok minden fórumon igyekeznek nyomatékosítani, hogy a viszonylag kis létszámú partiőrség egyre
kevésbé képes hatékonyan fellépni a kilencvenes évek óta egyre nagyobb gondot okozó ember-, fegyver- és
kábítószer-kereskedők ellen
4. A mezőgazdaság támogatásának érdekében 2010-ig 0 kulcsos ÁFA terheli a Máltán termelt, vagy ott
feldolgozott élelmiszereket
Az Európai Uniós csatlakozás körüli vitákkal párhuzamosan máltai értelmiségi körökben és a sajtóban kiújult a
párbeszéd a máltai identitás meghatározásáról. Az erős politikai befolyással rendelkező római katolikus egyház
által támogatott konzervatív gondolkodók azt hangoztatják, hogy Málta mindig is Európa része volt. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy történelme során többször a kereszténység védőbástyájaként funkcionált.
Éppen emiatt tartják fontosnak, hogy Isten és a kereszténység helyet kapjon az Európai Alkotmányban. Ezzel
szemben a szocialisták elutasítják bármely vallás külön említését, mondván, ez nem segíti az olyan országok
uniós csatlakozását, mint Törökország. A Munkáspárt nem csak az előbb említett fenntartások miatt utasítja el a
közös alkotmányt. Szerintük nagyobb gondot jelent az alaptörvény 11. fejezete, amely a tagállamok alkotmánya
fölé helyezi az EU Alkotmányt, ez pedig csorbíthatja Málta szuverenitását. Mivel a közös alaptörvény
megszavazása kétharmados többséget és ezzel együtt alkotmánymódosítást igényel, a szocialistáknak egyelőre
nincs mitől tartaniuk. A kérdés fontosságát hangsúlyozva a Nemzeti Párt népszavazás kiírását sürgeti, Alfred
Sant ellenzéki vezér egyenesen őrültségnek nevezte a referendum ötletét: „Ha az emberek mindenféle politikai
játszmától félrevezetve netalán igennel szavaznának, az az eddigi semlegességünk látszatát is megszüntetné. A
döntés a gyerekeink gyerekeire is hatással lenne, ezért az Európai Alkotmány bevezetését elsietett döntésnek
tartom” . 15 Málta kiemelten ragaszkodik semlegességéhez, politikusai és diplomatái minden lehetséges fórumon
hangsúlyozzák, hogy a mediterrán térség stabilitásának megteremtése és fenntartása különösen aktív külpolitikai
szerepvállalást igényel, az észak-afrikai országokkal folytatott párbeszéd pedig a terrorizmus és az illegális
bevándorlás elleni fellépés egyik előfeltétele. Az Euro-mediterrán Partnerség mélyítése mellett a szigetország
kiemelt figyelmet szentel diplomáciájának fejlesztésének. Ennek keretén belül Stockholmban, Koppenhágában
és a közép-európai államok közül elsőként Budapesten nyitott nagykövetségeket.

4. „Nem mehetsz tovább, nem fordulhatsz vissza, a
máltaiak nem akarják, hogy itt legyél”
Az egyre súlyosabb problémákat okozó illegális afrikai bevándorláshullám Máltát sem kerülte el. Az EU
tagországok külügyminiszterei 2005-ös walesi találkozójukon vitatták meg a szükséges lépéseket. A
szigetországba 2005 júniusáig annyi illegális bevándorló érkezett, mint 2004-ben egész évben. A kormány
szóvivője nem túlzott, amikor kijelentette, hogy Málta már nem képes kezelni az Afrikából érkezők hadát.
Michael Frendo, máltai külügyminiszter a walesi találkozón és később Brüsszelben is arra kérte kollégáit, hogy
fogadják be azon menekülteket, akik 2005-ben kapták meg a menekültstátuszt. A máltai kormány hivatalos
közleménye szerint első körben Hollandia, Csehország és Nagy-Britannia ajánlotta fel, hogy átveszi a
bevándorlók egy részét, vagy egyéb módon segít a szigetország terheinek csökkentésében, de konkrét lépések
2005 végéig nem történtek. Frendo szorgalmazta továbbá, hogy az EU tagországai közösen fogadjanak el egy
nyilatkozatot arról, hogy az afrikai országok kötelesek visszafogadni az unió területéről kiutasított illegális
betelepülőket és kijelentette, hogy támogatja azt a német és osztrák kezdeményezést, miszerint az EU
tagországainak a közös költségvetésből kellene finanszírozniuk nagy észak-afrikai menekülttáborok létrehozását
és ellenőrzését. Az Amnesty International mindeközben jelentésben tárta fel a máltai befogadóközpontokban
uralkodó katasztrofális állapotokat. A belügyminisztérium illetékese szerint ez persze erős túlzás: „A
menekültstátuszért folyamodók 53 százaléka megkapja a tartózkodási engedélyt, amellyel együtt munkavállalási
engedély és ingyenes egészségügyi ellátás jár” . 16 Tonio Borg belügyminiszter és a hadsereg parancsnoka
Carmel Vassallo is elismerte, hogy a helyzet pattanásig feszült, a befogadó állomások megteltek és újabbakra
lenne szükség. A belügyminiszter Líbia szorosabb együttműködését kéri, hozzátéve: „Tudjuk, hogy Líbia is az
15
16
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illegális bevándorlás okozta gondokkal küzd, azt azonban nem fogadhatjuk el, hogy emiatt máltai érdekek
csorbuljanak. Bármilyen megoldási lehetőségre nyitottak vagyunk” . 17 A hivatalos szervek eredményes
munkájához nagyban hozzájárul a római katolikus egyház, a Máltai Szeretetszolgálat és egyéb civil szerveztek
humanitárius segítségnyújtása. Munkájukra nagy szükség van, hiszen sok bevándorló már évek óta az
iskolákból, raktárakból és a brit hadsereg által évtizedekkel ezelőtt elhagyott barakkokból átalakított
fogadótáborok lakója, amely nemcsak fizikai-szellemi, hanem lelki leépülést eredményez náluk. Mindennaposak
az egymás ellen elkövetett erőszakos cselekmények, lopások, szexuális zaklatások és az eltérő kulturális
háttérből adódó félreértések. Megoldást jelenthetne, ha a máltai ipar fel tudná szívni az érkezők munkaerejét,
erre azonban egybehangzó vélemények alapján egyelőre kevés az esély. Tonio Borg szerint a problémát a
gyűjtőtáborokban már nem lehet orvosolni, az egyetlen kiutat az afrikai országok gazdaságának fejlesztésében
és demokratikus rendszerek kiépítésében látja. A legtöbb menekült – egyes becslések szerint az utóbbi tíz évben
mintegy másfél-két millióan érkeztek a Maghreb országokba – Szomáliából, Eritreából, Egyiptomból, a
Palesztin Hatóság területéről és Szudánból érkezik és nagyrészt Líbiában száll tengerre abban a reményben,
hogy eljut majd Szicíliába. Az olasz belügyminisztérium évi 50 ezerre becsüli azoknak a számát, akik máltai
vizek érintésével utaznak tovább a kontinens felé. A rossz időjárás következtében, a hajózásban való jártasság
hiányában, vagy egyszerűen üzemanyag híján sokan akaratukon kívül keverednek máltai vizekre: „A parti őrség
(AMF) köteles a felségterületünkre lépő összes azonosítatlan hajót ellenőrizni. Az utóbbi időben ezek a
vizsgálatok nagyon megszaporodtak. Képességeinket meghaladja, hogy Tunéziától Krétáig minden hajót
ellenőrizzünk. Tapasztalataink szerint már egész embercsempész hálózatok jöttek létre az észak-afrikai partok
mentén, amelyek hatalmas haszonnal szállítják át a szerencsétlen embereket a Földközi-tenger másik oldalára.
Módszereiket az olasz hatóságokkal közös kutatómunka eredményeként kezdjük kiismerni. A borsos átkelési
díjat kifizető menekülteket általában líbiai kikötőkben gyűjtik össze nagy utasszállító hajókon, majd a parti
őrség közvetlen felügyelete alá nem tartozó térségben, körülbelül 90 mérföldre a máltai partoktól délre az
éjszaka leple alatt rakják át kisebb motoros, vagy vitorlás bárkákra, innen pedig továbbküldik őket Szicília felé”
– nyilatkozta a parti őrség szóvivője. A nagyobb hatékonyság és a magas költségek mérséklésének érdekében
egyeztetés indult meg az olasz és a máltai vízi rendészeti szervek között a lehetséges együttműködésről, sőt
Lawrence Gonzi az Euro-mediterrán Partnerség barcelonai konferenciáján további javaslatokkal állt elő. A
máltai kormányfő egy nemzetközi földközi-tengeri összefogás létrehozását sürgette, amelyben főszerepet kapna
az embercsempészet és az illegális fegyver-, valamint kábítószer kereskedelem elleni harc. „Minden újabb és
újabb perc késlekedés miatt emberek halnak meg a sivatagban vagy a tengeren. A média most Barcelonára
fókuszál, ezt kihasználva meg kell értetnünk mindenkivel, hogy emberéletekről van szó, nem csak üres
szavakról. Az EU eddigi intézkedései elégtelenek, ennél sokkal többre van szükség: szorosabb együttműködésre
a bűnmegelőzés, a környezetvédelem és a tengeri szállítás szabályozásának ügyében” . 18 A menekültáradat
okozta gondok a közéletre is demoralizáló hatással vannak. Ennek egyik „törvényszerű” velejárójaként 2005
nyarán alakult meg az első, szélsőségesen bevándorlás-ellenes párt, a Nemzeti Republikánus Szövetség. Az
újkeletű szerveződéseknek lökést adhat az a tény, hogy októberben a máltai rendőrség már összecsapott az
áldatlan állapotok ellen tiltakozó szomáliai fiatalokkal, akik közül sokakat letartóztattak. 19
Málta a szó szoros értelmében vett tranzitország, ebből azonban nem csak előnyei származnak. A sziget
számtalan kis öble, védett kikötője és a parti őrség megnövekedett szerepvállalásából adódó egyre kevésbé
hatékony működése ideális terepet biztosít a fegyver- és kábítószercsempészeknek, de feltételezések szerint
újabban máltai vizeken cserél gazdát az Irakból elhurcolt, felbecsülhetetlen értékű műkincsek jelentős része is.
Kétségtelen, hogy sok, Dél-Amerikából érkező kokainszállítmány Máltán kerül elosztásra és arra is több példa
akadt, hogy a Máltán letartóztatott cigaretta- és drogcsempészek valamelyik európai terrorszervezet tagjai
voltak. A szigetország rendőrsége igyekszik az összes rendelkezésére álló adatot megosztani az olasz és az
észak-afrikai rendőri szervekkel. A titkosszolgálat 2001. szeptember 11. óta fokozott figyelemmel kíséri a
Máltán élő muszlimokat. A szigeten mintegy 3000 iszlám közösséget tartanak számon, de számuk az arab
bevándorlók számával együtt növekszik. Az érkezők között több vallási vezető is akad, akik szerint Máltának
nem kell tartania a muszlim szélsőségesek tevékenységétől. A máltai muszlim közösség vezető imámja, a
palesztin származású Mohammed El Sadi elhatárolódik a terroristák tevékenységétől, szerinte ők azok, akik
miatt egyre növekszik az ellentét a nyugati és az arab világ között. „A máltaiak nagylelkű emberek, az utóbbi
években menekültek ezreit fogadták be, tiszteletben tartják vallásunk előírásait, iskolát működtethetünk és saját
nyelvünkön taníthatunk. Ezért nagyon hálásak vagyunk és tudjuk, hogy csak egymás vallásának és kultúrájának

http://www.eubusiness.com/Living_in_EU/050801095743.cl7rycqe
http://217.145.4.56/ind/news.asp?newsitemid=24925
19
Mindennaposak a tiltakozások a Máltai Bevándorlási Hivatal épülete előtt, a főként afrikai bevándorlók spontán performance-okat adnak
elő a fényképezkedő turisták nagy örömére.
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tiszteletben tartásával élhetünk továbbra is békében. Ezt tanítjuk diákjainknak is, akik között sok máltai
keresztény van” . 20

5. Merre tovább Európa, merre tovább Mediterrán?
Ha a Barcelonai Folyamat fő célkitűzéseinek megvalósíthatóságát vizsgáljuk, akkor világossá válik, hogy a
Partnerségben részt vevő felek két különböző dimenzióban értelmezik a kölcsönösség elvét. Az európai
országok politikusai egészen más jelentéseket csatolnak bizonyos fogalmakhoz, mint afrikai, közel-keleti
kollégáik. Az arab államok többségében például a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása alatt nem az
Európában használt kifejezést értik, hanem saját autoriter elemeket magában foglaló politikai rendszereik
keretein belül értelmezik azt. Ezeket a struktúrákat túl burjánzott és nehézkes bürokrácia, korrupció, fejletlen
szociális háló, az erőszakszervezetek politikai túlsúlya és szűk elitréteg jellemzi. A jelenlegi világpolitikai
helyzetben úgy tűnik, hogy a támogatások folyósításának feltételeként szabott demokratikus reformokat az
észak-afrikai arab partnerek nem tudják véghezvinni, az elitnek pedig egyszerűen nem áll érdekében olyan
mértékű változtatás, amely veszélyeztetné pozícióit. Nyugat-Európának szembe kell néznie azzal, hogy amíg a
kontinens lakossága folyamatosan csökken, addig a dél-mediterrán országok és Törökország népessége 2050-re
megkétszereződik. Kezd bebizonyosodni, hogy az illegális bevándorlás ellen a hagyományos, tárgyalásos
módszerekkel „harcolni” nem lehet, de elfogadhatatlan a keményebb fellépést hangoztatók álláspontja is,
amikor radikális katonai beavatkozást sürgetnek. Amíg Európa lakosságának többsége az EU keleti bővítésével
és a mezőgazdasági támogatások mértékével kapcsolatos vitákkal van elfoglalva, naponta süllyednek el kis
lélekvesztőkön menekülő emberek a tengeren.
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8. fejezet - „ÚJ” PÁRT SZÜLETÉSE
AZ OLASZ JOBBOLDALON
Nuber István
Az 1946 decemberében létrejött Olasz Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Italiano, a továbbiakban: MSI)
hosszú utat tett meg a Nemzeti Szövetséggé (Alleanza Nazionale, a továbbiakban: AN) alakulásáig. A második
világháború utáni olasz demokratizálódási folyamatot vizsgálva több megválaszolandó kérdés vetődik fel.
Hogyan maradt marginális helyzetben a neofasiszta párt? Miért volt képtelen, a jobboldal kedvező hullámát
felhasználva, az olasz demokratikus rendszerbe integrálódnia? Milyen körülmények – külső és belső politikai
viszonyok – tették lehetővé vagy kényszerítették ideológiájának megváltoztatására, politikai reformlépések
megtételére? A tökéletlen pluralista pártrendszer szélén – a centrifugális politikai erőtér miatt is – elhelyezkedő,
mumifikálódott, többnyire rendszerellenes párt hogyan tudott felszínre kerülni úgy, hogy módosította a múlthoz
való viszonyát, s deklaráltan elfogadta a demokratikus értékek nagy részét. Hogyan sikerült Európában
egyedülállóan a hatalomra kerülni a Nemzeti Szövetségnek mint fasiszta utódpártnak?

1. Az Olasz Szociális Mozgalom színrelépése
Az 1946-ban a MSI-t a régi rend hívei és a Salói Köztársaságból hazatért „veteránok” alakították meg, s tagjai a
fasizmus eszméjét próbálták ébren tartani. Az Olasz Szociális Mozgalom közepes nagyságú párt, amely 1948-tól
mindig jelen volt a parlamentben a szavazatok – átlagosan – 5-6 százalékával (I. számú táblázat), sőt Délen 10
százalék feletti eredményt is tudhatott magáénak. Képviselői aktív politikát folytattak a helyi társadalom
különböző színterein: községekben, provinciákban, tartományokban. Ha a szervezeti struktúráját vesszük
szemügyre, megállapíthatjuk, hogy tömegpártról van szó, amely területi keretekben működik, körzetekre épül, s
formálisan demokratikus döntési rendszert követ. A legfőbb döntési szerve a kongresszus, amelynek tagjait az
alapszervezet választja meg. A MSI-t eltérő típusú szervezetek hálózata támogatja: az agresszív fiatal frontoktól
a szakszervezetekig.
Az Olasz Szociális Mozgalom fennállása alatt görcsösen ragaszkodott a fasiszta gyökereihez, a fasiszta
ideológiához, ebből adódóan a liberális olasz demokrácia antitéziseként fogható fel tevékenységének politikai
orientációja. A fasiszta ideológiához való hűség ellenére a párton belül állandó viták zajlottak arról, hogy milyen
politikai irányvonalat kövessenek: a fasiszta rezsim életrehívását, amely klerikális, mérsékelt, kispolgári,
nacionalista jellegű vagy a fasiszta forradalmi mozgalmat, amely antikapitalista, nyugatellenes, „szocialista”
elemekkel átszőtt „képződmény”, s a Szociális Köztársaság politikájának folytatója. A párt belső áramlatai
azonban megmaradtak a viták szintjén, a mélyebb vonulatok nem törtek a felszínre, nem lépték túl saját
kereteiket. A fasiszta hagyományok elvetése sohasem merült fel működésük idején. Sőt Gianfranco Fini a
Nemzeti Szövetség megalakulása előtt is többször hangsúlyozta: a fasizmus „örök, megváltoztathatatlan, s
történelmen túli érték.” (1)
Az olasz képviseleti demokrácia sajátos ellentmondása, hogy az Olasz Szociális Mozgalom, a fasizmussal való
nyílt azonosulása ellenére, aktívan részt vehetett a pártok politikai küzdelmében. Az 1947-es tavaszi
választásokon három képviselője például tagja lett az első római tanácsnak. A következő évben a MSI hat
képviselővel és egy szenátorral jelen volt a kétkamarás demokratikus parlamentben, s ezzel – az illegalitást
elhagyva – a törvényesség útjára lépett. Ez a körülmény nem jelentette azt, hogy megváltozott volna
rendszerellenessége, amely tetten érhető politikai kultúrájában, ideológiai nézeteiben, a képviseleti demokrácia
negligálásában, a fiatal agresszív csoportok mozgósításában, s más szélsőséges mozgalmakkal való
bűnrészességben. Következésképpen a MSI szélsőséges, a liberális demokráciától idegen politikát folytató
pártként definiálható. Ennek ellenére mégsem mondhatjuk teljesen elszigetelt pártmozgalomnak, mivel az 50-es
évek elején szövetségre léptek a monarchistákkal, melynek következményeként a helyhatósági választásokon –
Délen – 11,4 százalékot értek el, sőt Bariban, Cataniában, Nápolyban a városi önkormányzatok vezetését is
megszerezték. A MSI kívülről is támogatott néhány kereszténydemokrata kormányt, de nem volt képes
bekerülni a hatalmi struktúrába, és az összeomlás szélére került.
1969-ben a hosszú krízishelyzetből titkárváltással talált kiutat, amikor a párt élére került Giorgio Almirante, aki
a legradikálisabb szárnyhoz tartozott. Ő szisztematikusan visszaszerezte azokat a fiatalokat, akik elhagyták a
pártot, majd a társadalom középrétegei felé fordult. A MSI sikeresen szívta magába a monarchistákat, a maradék
jobboldali pártok képviselőit. Új névvel lépett fel a politikai palettán: Olasz Szociális Mozgalom – Nemzeti
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Jobboldal. Mérsékeltebb politikai propagandát folytattak, de alapvetően nem szakadtak el az ideológiai
alapoktól. Ez a felszínen jelen lévő változás elegendő volt ahhoz, hogy az 1972-es parlamenti választásokon
megszerezzék a szavazatok 8,7 százalékát, s kiemelkedő eredményeket érjenek el Dél nagyvárosaiban (Bari,
Catania, Reggio Calabria, Nápoly, Róma). A nemzeti jobboldal politikai stratégiája azonban a következő
választásokon kudarcba fulladt, mivel az ideológiai revízió felületes volt, a radikális fiatal csoportokat nem
tudták megfékezni, a Kereszténydemokrata Párttal a laza „szövetség” felbomlott, és a MSI megújításának
képviselői háttérbe szorultak.
Ebben az időszakban lett a párt vezetője Pino Rauti, akinek személye a 90-es évekig meghatározta a belső
polémiákat. Abból indult ki a Rauti köré szerveződő csoport, hogy mind a liberális polgári, mind a marxista
nézetek ideje lejárt, nem alkalmasak arra, hogy a társadalom új kihívásaira adekvát választ adjanak, illetve nem
elégítik ki a fiatal generáció eszmei-politikai szükségleteit. Kritikájuk éle többnyire a kapitalizmus ellen
irányult, mely az emberi kapcsolatokat az áru szintjére degradálta, tömegesítette a termelést, elidegenítette az
embereket, tönkretette a közös, spirituális élet lehetőségét. Ezzel szemben Pino Rauti és hívei számára a
fasizmus volt az egyetlen autentikus doktrína, amely forradalmi és baloldali eszméken alapult.

2. A MSI legitimitása és hanyatlása
A nemzeti jobboldal politikai stratégiája zsákutcába vezetett, mivel 1976-ban választási vereséget (-2,6
százalék) szenvedett és megszüntette az együttműködést a kereszténydemokratákkal. A MSI szociális
kezdeményezései, a politikai konfliktusok enyhítésére tett javaslatai ellenére egyre inkább rendszerellenessé
vált. Továbbra sem voltak hajlandók lemondani a fasiszta ideológiáról, nem változtattak politikai stratégiájukon,
s a Rauti-féle újítások nem vitték előre a mozgalmat, aminek következtében a liberális demokrácia politikai
szisztémáján kívülre kerültek, s ezzel a 80-as években elkezdődött a MSI hanyatlásának az időszaka.
1987 decemberében Giorgio Almirante tervének megfelelően, a XV. kongresszuson a 37 éves Gianfranco Finit
a MSI titkárává választották. A neofasizmus „hadnagyocskája” azonban nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, mivel elutasította a felvilágosodás eszméit, amelyből szerinte a liberalizmus és a kommunizmus
származott. Azt tartotta, hogy az európai ember elveszítette hősi ethoszát, a gazdagság foglyává vált, s spirituális
szinten laikus és materialista lett. Eltökélt volt abban, hogy a kommunizmus emelt gátat a fasizmus
kibontakozása elé. Ennek a bizonytalan identitásnak a hangsúlyozása, amely lebonthatatlan falat állított a MSI
és az antifasiszta pártok közé, valamint politikai tapasztalatlansága miatt lemondásra kényszerült, s 1980
januárjában újból Rautit választották titkárnak. Pino Rauti új politikai stratégia alapelveket fogalmazott meg,
amelyben erőteljesen fejeződött ki az antikapitalizmus, a nyugatellenesség, valamint nyitás balra, hogy
megszerezzék az Olasz Kommunista Pártban csalódott és a bizonytalan szavazókat. A „baloldali fasizmus”-ról
kifejtett zavaros nézetei miatt leváltották, s utódja újból Fini lett, aki továbbra is a politikai rendszerrel szembeni
hagyományos ellenállásra helyezte a hangsúlyt, de baloldali „töltet” nélkül. Ez az elképzelés találkozott a
választók igényével, s az 1992-es parlamenti választásokon megállították a szavazatok csökkenését 5,4
százaléknál.
Gianfranco Fini
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Forrás: www.altroquotidiano.it

3. Szakítás a múlttal
Az 1993 tavaszán megtartott népszavazás elfogadta az új, többségi jellegű választási törvényt, amely a
szélsőséges pártokat elszigetelődéssel fenyegette. Az új választási rendszer előtti statikus helyzet azonban a
MSI-nek kedvezett. Ehhez járult hozzá, hogy az Első Köztársaság összeomlóban volt, a korrumpált
kereszténydemokrata párt egyszerre került politikai, pénzügyi és erkölcsi válságba. Ebben az időszakban csak
egy érték dominált a politikában: a pénz; ugyanakkor a „szavazatszerző” képesség döntötte el, hogy milyen
karriert futhat be bármely képviselő. A „Tiszta Kezek” bíróikar szinte naponta ítélte el a korrupt vezetőket és
képviselőket; minden harmadikat érintette az ún. „Tangentopoli-botrány” („kenőpénz” elfogadása), amelyből
Finiék kimaradtak, legalábbis hivatalosan. Ebben a problematikus szituációban a MSI titkára a milánói
főügyésznek levelet írt, amelyben támogatását fejezte ki a társadalomban elhatalmasodó korrupcióval szemben,
s ezzel együtt az országgyűlés azonnali feloszlatását és az új választások kiírását követelte azzal a céllal, hogy
„a népé legyen a hatalom, amely az igazságot képviseli, s képes kettétörni a képviselők mentelmi jogának
elfogadhatatlan pajzsát, és lehetővé teszi, hogy a bírák maximálisan végrehajtsák a törvényben előírt
kötelességeiket”. (2)
Mindez nem várt eseményt hozott az 1993-as helyhatósági választásokon. A párt képviselői közül tizenkilenc
polgármestert választottak, melyből négyet tartományi székhelyen. A párt további sorsában pozitív fejleményt
jelentett, hogy Gianfranco Fini Rómában 46,9 százalékot, Alessandra Mussolini (a Duce unokája) Nápolyban
44,4 százalékot ért el. A második világháború után az emberek elfordultak a fasisztáktól, Finiben mégis bíztak.
Mi lehet ennek az oka? Egyrészt életkorával magyarázható, másrészt fellépésével. Fiatalsága mintegy garanciát
jelentett arra, hogy nem azonosítják mindazokkal a negatívumokkal, amelyek a fasizmust jellemezték. Politikai
előnyt kovácsolt abból, hogy a párt nem keveredett a korrupció gyanújába. Talpra állította a pártot. Mindenütt
ott volt, de csak akkor nyilatkozott, ha látta, hogy a tévékamerák és az újságírók noteszei készenlétben álltak.
Miután felfedezte a nyilvánosság erejét, megállíthatatlanul tört előre. Pontosan, érthetően, racionálisan fejti ki
nézeteit. Élete azt példázza, ha kell, vissza tud vonulni, s ha szükséges, mindig elsőként üt és keményebben
ellenfelénél. Nyilatkozataiban gyakran kétértelműen fogalmaz. Ha az újságírók azt a kérdést teszik fel neki,
hogy fasiszta-e, kitérő választ ad. Nagy felzúdulást és nemzetközi botrányt váltott ki például Mussolinit méltató
megjegyzése; ám két hónappal később elítélte a Ducét, amiért szövetséget kötött Hitlerrel. Önmagáról azt állítja,
hogy nem fasiszta, hanem jobboldali. Többször nyilatkozta: elég a múlt gyűlölködéséből, gondoljunk a jövőre,
készen kell állni az új kihívásokra. Hadat üzent ellenfeleinek – akikkel később szövetségre kényszerült –,
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kíméletlenül kritizálta őket. Umberto Bossit rasszistának, szélhámosnak tartja. Félti a nemzeti egységet az
Északi Liga vezetőjétől, aki újabb Berlini Falat szándékozik emelni a Pótól északra, Podániában.
Hasonlóképpen támadta az új választási törvényt, amely több hatalmat adott a maffiának, a korrupció uralmát
segítette elő, s alkalmas volt a választók félrevezetésére. Gianfranco Fini szélmalomharcot vívott a választási
törvény módosítása ellen, s ez az eredménytelen küzdelem arra ösztönözte, hogy új pártot alapítson.
Ugyanakkor tartott attól, hogy a helyhatósági választások sikerei nem ismétlődnek meg, mert a tradicionális
pártok bizalmatlanul fogadták őket. Érzékelte, hogy a megújulás hiánya komoly problémát jelenthet az újonnan
szerveződő, potenciális szövetségesekkel szemben. Ebből következően a MSI vezetői elhatározták, hogy
meggyorsítják azt a folyamatot, amely alapján Nemzeti Szövetséggé alakulhatnak. Ezzel is magyarázható, hogy
az 1994-es tavaszi választásokra készülve Fini kijelentette: „Mi nem vagyunk fasiszták, sem antifasiszták vagy
neofasiszták. Mi posztfasiszták vagyunk.” (3) Véleménye szerint a múltat nem szabad letagadni, s értékelését a
történelem „nyájas ítéletére” kell bízni. Kompromisszum készségét bizonyította, hogy politikai szlogenjéből
kimaradt a korporáció elméletének hangoztatása, elfogadta a kapitalizmus politikai, gazdasági elveit, bár
hozzáfűzte: a szabadságba és a demokráciába vetett hit még nem jelenti a liberális demokráciát.
Feltételezésem szerint az olasz pártrendszer földrengésszerű változása nélkül a MSI nem tudott volna a
hatalomba integrálódni. A pártokrácia összeomlása, a szociális mozgalom szövetségre lépése Berlusconi
pártjával megnyitotta az utat az AN legitimációja, illetve választási sikerei felé. Politikai kampányának üzenete
igen vegyes képet mutatott. Egyrészt felvetette a Második Köztársaság létrehozásának szükségességét, kevesebb
adót követelt, több millió munkahelyet kínált, s kifejtette, hogy egy tisztességesebb Olaszországot szeretne.
Másrészt újból javasolta a köztársasági elnök közvetlen választását, hirdetve a korporatizmust,
privatizációellenes, nacionalista alapon visszakövetelte Dalmáciát és Isztriát. Az utóbbi populista követelések
hangoztatása ellenére 1994 márciusában az AN elnyerte a szavazatok 13,5 százalékát (II. számú táblázat), amely
pozíciót a júniusi európai választás is megerősített 12,5 százalékkal. A Berlusconi kormányban öt miniszteri
széket kapott, s ezzel az aktussal megszűnt periferiális szerepe a politikai mezőben, s integrálódott az olasz
pártrendszerbe, nagyrészt külső hatások, kívülről jövő nyomás következtében. Így Európában először került a
végrehajtó hatalomba egy radikális, szélsőjobb párt. A külföldi reagálások igen nagy felháborodást, ellenérzést
és elhatárolódást – az olasz kormánytól – tükröztek. Mindez arra ösztönözte a MSI vezetőit, hogy szakítsanak a
múlttal és az új politikai viszonyok közepette megújuljanak.
1995. január 25. és 29. között Fiuggiban megtörtént a fordulat, amelynek lehetőségét Fini mindig tagadta, és a
korábban halottnak nyilvánított Olasz Szociális Mozgalom átalakult jobboldali Nemzeti Szövetséggé. A
fasizmus eufémizmusára fátyol került, a furcsa győzelem és átváltozás döbbenetet váltott ki. Ahogyan Corrado
De Cesare kiemeli: „…Egyetlen kongresszus során, az a párt, amely fél évszázadon át megszakítás nélkül
harcolt a kapitalizmus és a liberalizmus ellen, s következetesen felvállalta fasiszta gyökereit… négy nap
leforgása alatt elnevezést, jelképet vált, »liberális« lesz, … átveszi az antifasizmus eszméjét és értékrendszerét,
immár nem fasiszta, hanem jobboldali.” (4) Az AN megszületése és ideológiai átalakulása között rendkívül
rövid idő telt el, s az események gyors egymásutánisága lélegzetelállító volt. Úgy gondolom, hogy a
megismételhetetlen kedvező, a párton kívüli politikai körülmények idézték elő a változásokat, amelyek az
elszigeteltségből a politika eddig elérhetetlen porondjára emelték az Olasz Szociális Mozgalmat.
Gianfranco Fini pártelnök politikai stratégiájának három fő gondolata volt. Az első a szabadság és a demokrácia
támogatását jelentette, csatlakozva a Berlusconi által életre hívott Szabadság Polusához. Ez nem csupán taktikai
lépésként fogható fel, hanem kifejezte a jobboldal azon szükségletét, hogy egyrészt kivezessék az országot a
politikai, gazdasági és erkölcsi krízisből, másrészt megakadályozzák a kommunisták hatalomra kerülését. A
második tézisben a rasszizmus és az antiszemitizmus elítélése kapott hangsúlyt. A harmadik, s egyben a
leglényegesebb vonatkozási pont a MSI alaptételeinek megváltoztatását érintette, beleértve a fasizmus
ideológiájának feladását. Majd az újjáalakult párt előterjesztett egy tervet az olasz demokrácia hibáinak
orvoslására, a pártokrácia intézményeinek megszüntetésére. Az elképzelés koncepciója kevesebb képviseleten, a
közvetlen demokrácián s a parlamenttől kevésbé függő, köztes szervezeteken alapult. Vizsgáljuk meg, hogy a
Nemzeti Szövetség milyen ideológiai változásokat követve definiálja önmagát.
Fini szándékának hátterében az állt, hogy a Nemzeti Szövetséget mérsékelt jobboldali párttá alakítsa, a francia
gaullista és az angol Konzervatív Párt mintáját követve. Ugyanakkor az a politikai érdek is motiválta, hogy a
Kereszténydemokrata Pártra szavazók nagy részét maga mellé állítsa. A második világháború utáni olasz
politikai kultúrában ez csak úgy valósulhatott meg, ha a szabadságot és a demokráciát alapvető értéknek
tekintették. Dilemmát jelentett: vajon az AN által elfogadott új értékrendszer belső vita eredménye vagy spontán
jól csengő üres szlogen, amely a következő kormánykoalícióban való részvételt célozza? Nem véletlen, hogy a
kemény magnak számító vezető gárda (Rauti, Tremiglia, Buontempo) tagjaiban heves vitát váltott ki a korábbi,
nosztalgikus fasiszta értékek elvetése. Legérdekesebb kritikai észrevételt az Italia settimanale szerkesztője,
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Veneziano fejtette ki, aki szerint a neofasizmus liberális demokratikus mozgalommá alakítása csupán
opportunista szemléletű polémia. S inkább elfogadhatóbb az a vélekedés, hogy Fini mennyit profitál a
szerencsés körülményekből, s miképpen legitimálja a radikalista jobboldaliságot, és hogy bekerüljön a tényleges
politika főáramába. (5)
Végül az AN vezetése úgy döntött, hogy megpróbálja feloldani az ellentétet a jobboldali kulturális értékek és a
politikai legitimáció szükségessége között. Egyfelől elismerte Berlusconi elévülhetetlen szerepét az Első
Köztársaság feloszlatásában és a jobboldali erők összefogásában a választási küzdelem idején. Másrészt a
Nemzeti Szövetség nem mondott le a katolikus életszemléletről, amely a „család, vallás, nemzet” pilléreire épül
és egyben a szociális szolidaritás kifejezője is.
A tézise második fejezetében a rasszizmus és az antiszemitizmus nyílt elítélését fogalmazták meg. Úgy vélték,
hogy a demokrácia nem létezhet az egyéni individuum tiszteletben tartása, az ember méltóságának elfogadása
nélkül. Miután az AN elítélte a rasszizmust, a holokauszt borzalmait, Fini belátta, hogy kárpótlást kell fizetni a
fasizmus elszenvedőinek. A fasizmus jobboldalon belüli hívei úgy látták, hogy a raszszista törvényeket
Olaszországnak a Németországgal kötött egyezség, valamint a zsidók Olaszországgal és a fasizmussal szemben
mutatott „ellenséges magatartásának” tükrében kell vizsgálni. Ezzel szemben a mérsékelt képviselők (Maurizio
Gasparri, Franco Perlasca) nem értettek egyet a rasszizmussal összefüggő, felelősséget másrahárító felfogással,
és előterjesztették a zsidóellenesség bírálatának világosabb meg fogalmazását, amellyel megerősítették az AN
pozícióját nemzetközi színtéren is. Szerintük a fasizmus ideológiailag is egyet jelent a rasszizmussal,
antiszemitizmussal, az anticionizmussal és az Izraellel összefüggő általánosan ellenséges magatartással.
Az értékekről és az alapelvekről szóló fejezetben az AN elhatárolta magát a fasizmustól és elítélte a faji
megkülönböztetést. E kijelentéseket alapul véve, a Nemzeti Szövetség új politikai formációként láttatta
önmagát, azaz: a szabadságot tekintette a legfőbb értéknek, a demokráciát pedig az egyetlen érvényes politikai
rendszernek. A fasizmussal való múltbeli azonosulást az ideológiák korának számlájára írták, mely időszakban a
jobb- és a baloldal totalitarianizmusa konfrontálódott egymással. Következésképpen aláhúzták, hogy „A
politikai jobboldal nem a fasizmus leszármazottja. A jobboldaliság értékei megelőzték a fasizmust, és túl is élték
azt. A jobboldal gyökerei az olasz történelemben keresendők, a huszadik század előtt, közben és utána.” (6)
A tézisek szerint az olasz politika utolsó fél évszázados történetének értékelése azt konstatálja, hogy a fasiszta
állami beavatkozást felváltotta a párt-beleszólás dominanciája, amely pártokráciában öltött testet és átszőtte az
egész olasz politikai szisztémát. Az Első Köztársaság az oligarchiákat részesítette előnyben, a látszólagos
politikai jogok és a valós politikai részvétel kettőssége miatt. Éppen ezért alapvető változtatásra volt szükség a
tényleges képviselet valóra váltása érdekében, hogy a hatalom – mely elsődlegesen „pszichológiai szükséglet” –
és a szabadság egyensúlyban legyen. Ennek a reformnak a fő célja: a demokrácia hathatósabb formájának
elérése a társadalmi politika minden szintjén, amelyet erősíthetnek a civil társadalom közbülső struktúrái.
Csökkenteni akarják a parlamenten belüli erők szerepét, hogy áthidalják a választók és a választottak közötti
szakadékot. Sürgetik az alkotmányos reformot, amelynek alapja a prezidentalizmus és a közvetlen demokrácia
intézmények elfogadása. Az elnöki rendszer bevezetése garanciát jelentene az egyre inkább erősödő
decentralizációs tendenciák ellensúlyozására azzal a céllal, hogy az anarchiát és az elszakadási törekvéseket
megakadályozzák.
A Nemzeti Szövetség hatalmi struktúrába kerülésében jelentős szerepet játszott a fiatal, energikus, kommunista
és fasiszta családi gyökerekkel rendelkező Gianfranco Fini. Fini, a fekete „delfin” (Giorgio Almirante szavait
idézve), aki megtanult úszni, a politikai hatalmat megalkuvások, visszavonulások, kompromisszumok,
köpönyegforgatások révén szerezte meg. Sokszor alkalmazkodott mások alapállásához, ha szükségét látta és
érdekei úgy diktálták. Jó modorú, művelt ember benyomását keltette. A belső és külső pártharcokban
megedződött és bölcsebb lett. Fini autoritása a párton belül abszolút, s megjelenése, kommunikációs készsége,
szereplése a médiában (III. számú táblázat) a jobboldaltól távol eső körökben is tiszteletet parancsoló. Rájött,
hogy a gyűlölködés káros, fontos a türelem és a kivárás, s közben előre nézett, felkészült az új kihívásokra. A
jobboldal farvizén evezve, azonnal kisajátította és meglovagolta az összefogás ötletét. Sikerült létrehozni – vele
együtt – egy olyan választási koalíciót, amely áthidalta az északi federalizmus és a déli unitarianizmus közötti
szakadékot, és lehetővé tette az elmozdulást a politikai reformok irányába.

4. Felhasznált irodalom
1. Piero Ignazi, Lo strano trionfo di Allenza nazionale, Bologna, il Mulino 1/95, p. 39.
2. Corrado De Cesare, Il fascista del Duemila, Milano, Kaos Edizioni, p. 14.
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5. Concita De Gregorio, Come sono rampanti i colonnelli di An, La Repubblica, 31 gennaio 1995.
6. Emilio Gentile, Pensiamo l‟Italia (La via italiana al totalitarismo), Roma, 1995, p. 9.
I. számú táblázat
Olasz parlamenti választások (1958-1987)
1958 (%) 1963 (%) 1968 (%) 1970 (%) 1972 (%) 1976 (%) 1979 (%) 1983 (%) 1987 (%)
Keresztén 42,4
ydemokra
ta Párt

38,3

39,1

37,8

38,7

38,7

38,3

32,9

34,3

Olasz
22,7
Kommuni
sta Párt

25,3

26,9

27,8

27,2

34,4

30,6

29,9

26,6

Olasz
14,2
Szocialist
a Párt

13,8

-

10,4

9,6

9,7

9,8

11,4

14,3

Olasz
4,6
Szociálde
mokrata
Párt

6,1

-

6,9

5,1

3,4

3,8

4,1

2,9

Olasz
3,5
Liberális
Párt

7,0

5,8

4,7

3,9

1,3

1,9

2,9

2,1

Neofasisz 4,8
ta Párt

5,1

4,5

5,9

8,7*

6,1

5,3

6,8

5,9

Zöldek

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5

Liga

-

-

-

-

-

-

-

-

1,8

* A monarchistákkal együtt
Forrás: S. Colarizi: Storia dei partiti nell’ Italia repubblicana. Laterza, Bari, 1994., pp. 688-689.
II. számú táblázat
Parlamenti választások 1992-2001-ig
1992 (%)

1994 (%)

1996 (%)

2001 (%)

Kereszténydemokrat 29,7
a Párt

-

-

-

Néppárt

-

11,1

6,8

-

Patto Segni

-

4,7

-

-

Ccd-Cdu
(Kereszténydemokrat
a
Centrum
.Kereszténydemokrat
ák Uniója)

-

5,8

-

Szocialista Párt

2,2

-

-

20,4

21,1

16,6

13,6

Baloldali Demokrata 16,1
Párt
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1992 (%)

1994 (%)

1996 (%)

2001 (%)

5,6

6,1

8,6

5

Hajrá
Olaszország (Forza Italia)

21,0

20,6

29,4

Neofasiszta
(MSI)

-

-

-

Nemzeti Szövetség (Aleanza Nazionale
–
neofasiszta
utódpárt)

13,5

15,7

12

Északi Liga

8,7

8,4

10,1

3,9

Zöldek

2,8

2,7

2,5

-

Kommunista
Újjáalakulás Pártja

Párt 5,4

III. számú táblázat
A főbb vezetők televíziós szereplése (percben)
1994 március

Időtartam (perc)

Fellépés

Jelenlét

Berlusconi

1286

925

361

Occhetto

395

262

133

Bossi

319

227

92

Segni

317

186

131

Fini

314

162

152

Martinazzoli

295

162

133

Bertinotti

248

122

126

Pannella

216

68

148
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9. fejezet - A POLITIKAI VISELKEDÉS
LOKÁLIS ÖSSZETEVŐI
Dr. Kákai László-Vető Balázs
Visszatekintve az elmúlt másfél évtized társadalmi, gazdasági és politikai változásaira nagyon bizonytalan és
időben változó kép alakult ki a lakosság politikai kérdésekben megmutatkozó érdeklődésében. A pártok
ideológiai profiljának képlékenysége hatással volt/van a választási eredmények hullámzására, amely jelenség
mögött végül is a magyar választók alacsony ideológiai preferenciái valamint a politika iránti tartózkodó
magatartása húzódik meg. Tanulmányunkban annak megválaszolására teszünk kísérletet, hogy az általános
állampolgári részvételre vonatkozó valamint a helyi demokrácia másfél évtizedes működésének megítélésére
vonatkozó kérdések alapján milyen választói csoportok azonosíthatók, ha léteznek ilyen csoportok azok
válaszaikban bizonyos időintervallum között változnak-e, illetve válaszaikra hatással vannak-e a politikai
preferenciáik?

1. Elméleti keretek
A nemzetközi szakirodalom a választói magatartást befolyásoló indikátorok között kiemelkedő szerepet
tulajdonít a pártidentitás mértékének és erősségének. A megközelítés abból indult ki, hogy a gyermekek
szocializációs fejlődésük viszonylag korai szakaszában legalább egy laza pártelkötelezettséget alakítanak ki
magukban. Ezt a pártorientációt elsődlegesen a szülők iránti lojalitás határozza meg (Stumpf I. 1994, 151.). A
családi környezet jelentős hatása mellett (mely leginkább a legképzetlenebbekre és legszegényebbekre fejti ki
hatását) más tényezők is alakítják a választói magatartás alakulását; így a munkahelyi környezet, nagy
eszmeáramlatok vagy a pártok teljesítménye (főleg a legképzettebbek és legmobilabbak esetében), de a
párttagság, vagy a közvetlen pátkötődés is befolyásoló tényező lehet (Rose, R. 1989, 38-57.). Ezek a
tanulmányok a választói döntés kognitív kulturális és környezeti meghatározóit vizsgálták és elemezték,
valamint kidolgozták a társadalmi determinizmusnak, a személyes befolyásolásnak, a pártidentifikációnak, az
issue votingnak, a candidate evaluationnak, a fogyasztó modelljének és újabban a választási piacnak az
elméletét.
A pártidentitás indikátorainak vizsgálata mellett a politikai szociológia (Columbiai Iskola) az egyén
preferenciáit a társadalmi struktúrán keresztül szemléli, mivel úgy vélik, hogy az egyén társadalmi helyzete
hatással van a politikai információhoz jutásban. Ez lényegében azt jelenti, hogy az ember politikailag úgy
gondolkodik, ahogy a társadalmi helyzetéből következik. A politikai válaszait a társadalmi jellemzők
determinálják (Carmines E. G.-Huckfeldt 2003, 229.). De mik azok a társadalmi helyzetek, amelyek az egyén
politikai válaszait befolyásolják? Ilyen helyzetnek kell tekinteni a társadalmi kontextust, ami lehet klub,
szomszédság, templom, ország vagy tartomány. A társadalmi kontextus kívül esik az egyéni kontroll
hatósugarán, amit talán az is jól mutat, ha az ember egyszer bekerül egy kontextusba, akkor óriási erőfeszítés
szükséges ahhoz, hogy ez a kontextus megváltozzon.
Jelentős hatást fejthet ki a társadalmi hálózat is. Ebben a megközelítésben a társadalmi kontextus az egyén
számára egyfajta környezeti kényszer. Ez főleg azokra az állampolgárokra igaz, akik a környezet által
meghatározott alternatívák alapján hozzák meg döntéseiket, mégpedig úgy hogy saját preferenciájuk alapján
választják ki az információs forrásaikat. Mindez azt jelenti, hogy az egyén rendelkezésére álló információs
alternatívák készlete a környezeti források elfogultságát tükrözi (Carmines E. G.-Huckfeldt 2003, 235.)
Végül az egyént körülvevő korlátok és lehetőségek egymásra, illetve az egyén politikai döntéseire való hatását
kell megemlítenünk. Itt a társadalmi hatást kell kiemelnünk, pontosabban azt a hatást, amit az állampolgárok
egymásra gyakorolnak. Olyan egyének befolyásáról van szó, akik a társadalmi struktúrában hasonló helyet
foglalnak el, így az egyén befolyásolási képessége a potenciálisan egybeeső érdekekben gyökerezik. Az
egymásra hatás attól függ, hogy milyen mértékben ismerik fel azt, ami bennük közös, ami érdekükben áll
(Downs, A. 1957; Carmines E. G.-Huckfeldt 2003, 237.)
A racionális választás elmélet a politikai szociológia megközelítéseivel szemben abból indul ki, hogy az
állampolgár azt a pártot választja, amelyik leginkább közel esik egyéni érdekeihez, értékeihez és prioritásaihoz.
A racionális választás tehát olyan viselkedés, amely konzisztens az egyén preferenciáival (Pappi, F. U. 2003,
254.), ez a megközelítés feltételezi a politikai tájékozódás egy bizonyos szintjét, hiszen csak azok a személyek
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motiváltak arra, hogy politikailag informálódjanak, akik legalább minimális mértékű érdeklődést tanúsítanak a
politikai folyamatok iránt (Van Deth, J. W. 1990). Ezért döntésüket kizárólag gazdaságossági szempontok
befolyásolják, azaz nem azért szavaznak valamely pártra, mert követni akarják családjuk, barátaik tanácsát,
hanem azért, mert hasznot akarnak húzni belőle. Ez a politika nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy a választók
döntését alapvetően a kormányzat teljesítményének visszamenőleges értékelése befolyásolja (Downs, A. 1957.
Tóka G. 2003, 467.). A „mérlegelő szavazó” ebben a megközelítésben valóban mérlegeli a pártokat, a jelölteket
és a pártok által elfoglalt álláspontokat (Popkin, S. L. 1991, 7.). A mérlegelést saját közelmúltbeli jólétük
értékelése szűkítik le (retrospektív szavazás), amelyért a hivatalban lévő kormányzatot teszik felelőssé,
megjutalmazva a pozitív fejleményekért és büntetve a rosszabbodásért (Pappi, F. U. 2003, 259.) Természetesen
a polgár nem kizárólag saját tapasztalataira támaszkodik, hanem figyelembe veszi mások, illetve a tömegmédia
ítéletét a hivatalban lévő kormányzat teljesítményéről (Fiorina, M. P. 1981.).
Az utóbbi években végzett kutatások több szempontból is kétségbe vonják az egyes állampolgár demokratikus
politikában való informálódásának képességét, sőt az állampolgárok politikai tudatlanságáról beszélnek
(Carmines E. G.-Huckfeldt 2003, 226.). Ez azt jelenti, hogy miközben racionálisan mérlegelnek, eközben
döntéseiket, választásaikat (szavazatukat) olyan döntési szituációban kell meghozniuk, amelyre vonatkozóan
csak hiányos információkkal rendelkeznek (Pappi, F. U. 2003, 253.). Az információ hiányát illetve annak
„költségét” úgy csökkentik, hogy olyan információforrásokat („gondolatmankókat”) keresnek (elsődleges,
másodlagos csoportok, média stb.), amelyek saját politikai preferenciáik irányába hajlanak (Downs, A. 1957.).
A választásokon való részvétel nem pusztán egyéni haszon maximalizálásának céljából történik, hanem más
tényezők szerepét is figyelembe kell venni, például azokat, ahol a részvételnek önmagában vett értéke van, mert
szeretnék teljesíteni állampolgári kötelességüket stb. (Fiorina, M. P. 1990, 329-342.).
A kilencvenes évek nyugat-európai tapasztalatai a pártokhoz kötődés lazulását hozták, ami abban mutatkozott
meg, hogy szaporodott az egyes választásokon pártot változtató szavazók száma. Egyre többen utasították el a
véleménynyilvánításuk során, hogy valamelyik párttal azonosuljanak. Az okok között az osztálylojalitás,
pártidentifikáció csökkenése, az oktatás, a tömegkommunikáció kiterjedése, valamint a technológiai és
információs forradalom hatásai említhetők (Inglehart, R. 1977, 5.) meg. Ezt a folyamatot jelzi, hogy míg a
hatvanas években az átlagos választási részvétel Nyugat-Európában 85%-os, addig a kilencvenes években „már
csak” 78%-os volt. Jelentős csökkenés volt megfigyelhető, pl. Ausztriában, Dániában, Franciaországban,
Portugáliában, Svájcban stb. (Lane, J-E.-Ersson, S. O. 1991, 182.). A választási részvétel csökkenésével
párhuzamosan csökkent a pártok tagsága is. Nyugat-Európa 19 államából 14-ben csökkent a választójogú
népességen belül a párttagok aránya. A legalacsonyabb értéket Angliában, Franciaországban, Hollandiában és
Németországban mérték, ahol a választókorú népesség mindössze 2%-a tagja valamilyen pártnak, s arányuk
jelentősen csökkent a hatvanas, illetve nyolcvanas évek adataihoz képest (Enyedi Zs.-Körösényi A. 2001, 123.).
A tendenciát jelzi, hogy az ezredfordulóra Európa (közép-kelet európai országokkal kiegészítve) 23 országából
11-ben csökkent a párttagok aránya a választójogú népességen belül, növekedés csupán Görögországban,
Máltán, Portugáliában tapasztalható (Gallegher, M.-Laver, M.-Mair, P. 2000, 275.). A párttagság alacsony
értékei mellett csökkent az erős pártidentifikációval rendelkezők aránya is – Németországban 1972-1987 között
arányuk 55-ről 41%-ra, Angliában 1964-1987 között 44%-ról 19%-ra csökkent (Enyedi Zs.-Körösényi A. 2004,
270.). A politikai lojalitás hagyományos csökkenése növelte a pártrendszerek fragmentációját: míg NyugatEurópában az ötvenes években a parlamenti pártok száma átlagosan 6 volt, addig a nyolcvanas években már 8
(Lane, J-E.-Ersson, S. O. 1991, 183.).
Az állampolgárok tehát kevésbé kapcsolódnak be a hagyományos intézményesített részvételi formákba, mint
például a szavazás, egy párthoz vagy nagy vertikális szervezethez (szakszervezet) való csatlakozás stb. ezzel
szemben egyre inkább közvetlenebb részvételi formákat keresnek, nem riadva vissza a protestáló
cselekvésvállalás lehetőségeitől, probléma-megoldó csoportoknak nyújtott támogatástól sem (Kákai L. 2004,
57.). A fenti tényezők együttes hatásaként nem csak az volt megfigyelhető a nyugati társadalmakban, hogy a
fizikai, materiális szükségletekről és értékekről áttevődött a hangsúly az életminőségével kapcsolatos
elvárásokra (posztmateriális értékek), hanem a politikai elit által irányított és mozgósított társadalom helyett a
civil csoportok aktivitására, horizontális kapcsolatokat előnyben részesítő, konkrét problémák megoldására
orientálódó társadalomra helyeződött a hangsúly (Ingleghart, R. 1990). Ez az értékváltozás főleg a háború után
születő korosztályok (főleg a 15-24 éves korcsoportban) politikai értékrendjében figyelhető meg, amely
Inglehart vizsgálatai szerint 1970 és 1994 között szinte valamennyi nyugat-európai országban erősödött.
(Inglehart, R. 1997, 135-136.).
Az európai példák azt mutatják, hogy a szociológiai tényezők és a pártidentitás jelentősége csökkent a
pártpreferenciák kialakulásában. Egyre jobban számít a pártoknak a politikai közéletet meghatározó egyes
politikai kérdésekben elfoglalt álláspontja, a pártvezetők vonzereje és a kormányzati teljesítmény értékelése
(Enyedi Zs.-Körösényi A. 2004, 210.).
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A pártok megjelenésükben, programjaikban és politikájukban egyre kevésbé fejezik ki a társadalom valóságos
törésvonalait, egyre kevésbé alkalmasak eredeti feladataikra, ami nem jelenti a pártok hanyatlását, mert ezzel
egyidejűleg befolyásuk, státusuk állandóan növekszik, és mind több privilégiumot képesek fölhalmozni (Kéri L.
1998, 47.). A programok és ideológiák helyett mindinkább a pártvezérek személyisége, a jelölt vonzereje
„imázsa” került előtérbe, melyek nagyobb mértékben befolyásolták a szavazók döntéseit (Johancsik J. 2000, 8389.; Mazzoleni, G. 2002, 228.). A pártok ettől kezdve energiáik döntő részét a médiumokban való sikeres
szereplésre koncentrálták, s ennek megfelelően alakították át pártszervezetüket is (Fritz T. 2002, 53-64.). Ez a
jelenség helyi szinten talán még inkább meghatározó, mint országosan. Ennek jelentőségét jól mutatja egy
Angliában készült felmérés is, melyben a megkérdezettek 56%-a állította azt, hogy a helyi választásokon a helyi
értékek jobban befolyásolják a döntésben, mint az országosak, 39%-a állította azt, hogy szavazáskor inkább a
jelölt személye, mint az őt támogató párt alapján dönt, végül 20%-a a helyi választáson az országos
pártidentitástól eltérően szavaz (Wilson, D. Game, C. 1998, 210.). A pártpolitika visszaszorulását és a
személyiség illetve imázs előtérbe kerülését mutatják egy Baden-Württenbergi kutatás adatai is (Wehling, H. G.
2000, 188-201.).

2. A választói magatartás magyarországi változásai
A nyugat-európai tendenciák után érdemes megvizsgálni azokat a dimenziókat, amelyek a magyarországi
választók magatartását befolyásolják. 1990-1994 között elsősorban az ún. osztályidentifikációs modellel
próbálták leírni a választók politikai magatartását, amely szerint a választópolgárok döntésüket az individuális
léthelyzetek szubjektív átélése alapján hozzák meg. 1994-1998 között a választói identifikáció a pártok deklarált
ideológiai karakterével mutatott erős összefüggést, melynek következtében azonos nagyságrendű és a politikai
mező ellentétes pólusait integráló két nagy párt vált a politikai erőtér meghatározó elemévé (Gazsó F-Stumpf I.
1998, 287 291.). 1998-2002 között a magyar szavazók úgy váltak pártos szavazókká, hogy e közben gyengültek
volna a magyar szavazók pártkötődései (Tóka G. 2005, 31.). Tehát a magyarországi vizsgálatok azt mutatják,
hogy miközben a választói magatartás leírásában 1992-től szinte folyamatosan csökkent a társadalmidemográfiai (életkor, nem, lakóhely) dimenziók meghatározó ereje, addig ezzel párhuzamosan nőtt az attitűdök,
közpolitikai preferenciák szerepe, azonban a tematikus (közpolitikai preferenciák, programok stb.) dimenziók
szerepének növekedése nem volt olyan mértékű, hogy teljes egészében kompenzálta volna a társadalmidemográfiai dimenziók meghatározó erejét (Tóka G. 2005, 45.).
A „kétpólusosság” ellenére a magyar választópolgárok többségét nagyfokú labilitás jellemzi (Kéri L. 1998:
101.; Angelusz R-Tardos R. 2000, 52.), amely a politikai orientációk kialakulatlanságából, a csoportminőségű
integrációk gyengeségéből, a pártok identitásgeneráló képességének fejletlenségéből és a rövidtávon ható
tényezők (pl. választásokat közvetlenül megelőző egy-két hónap eseményei) hatásaiból ered. Mindez azt jelenti,
hogy az állampolgárok döntéseiben jelentős mértékben megtalálhatók azok a dimenziók, attitűdök, amelyeket
sem a tematikus, sem pedig a társadalmi-demográfiai dimenziók nem magyaráznak (Tóka G. 2005, 45.). Ebből
következően a pártok mindenkori erősorrendjét a tartósan egyik párthoz sem kötődő labilis választók
támogatásának elnyerése dönti el (Gazsó F-Stumpf I. 1998, 291.).

3. Módszertani háttér
Elemzésünket alapjául az 1998 és 2005 között Pécsen felvett öt kérdőíves kutatás adatai szolgáltak. Ezek az
adatfelvételek egyenként 1000-1000 fős mintán készültek. A kutatások mintái reprezentatívak voltak Pécs 18
évnél idősebb népességére, nem, kor, iskolai végzettség és városrész szerint. Az öt kutatás összevont, összesen
5000 fő véleményét tartalmazó adatbázisa már megfelelő elemszámot biztosított mélyebb elemzések
elvégzésére is.
Az állampolgári kompetenciához kapcsolódó attitűdök belső, „látens” struktúráját először többdimenziós
skálázás segítségével próbáltuk feltárni. Ennek a dimenzió csökkentő eljárásnak a lényege, hogy az eredetileg
kilenc változóban, dimenzióban mért jelenséget megpróbálja egy kétdimenziós viszonyrendszerben elhelyezni.
Az eljárás a vizsgálati egységek távolságának figyelembe vételével próbálja létrehozni ezt a két dimenziót,
ügyelve arra, hogy „ha két elem messze volt egymástól a mért változók sokdimenziós terében, akkor (...)
maradjanak messze az MDS létrehozta új kevés dimenziós térben is” (Székelyi M.– Barna I. 2003, 352.).
Az ábrán jól látszik, hogy az iménti attitűdök egy ilyen kétdimenziós térben három csoportba rendeződnek. Az
egyik csoportot azok az elképzelések jelentik, amelyek a politikusok, a politikai elit vezető szerepéhez
kötődnek. A szubjektív állampolgári kompetencia leírásáról szóló kijelentések azonban, mint látható két
csoportba tömörülnek. Az egyikbe tartoznak azok az attitűdök, amelyek „mások” felkészültségéről,
kompetenciájáról szólnak, míg a másikba azok, amelyek a saját személyes kompetenciához tartozó témákat
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említik. Az attitűdök csoportosulásántúl a koordinátarendszerek tengelyeinek interpretációja is érdekes lehet. A
függőleges tengely egy „kompetencia” dimenziót takar. Látható, hogy a tengely pozitív vége közelében a nagy
befolyásolási képességhez kötődő, míg a negatív pólushoz közeledve az állampolgári inkompetenciához
kapcsolódó elképzelések helyezkednek el. A vízszintes tengely pedig egyfajta „képviseleti forma” dimenziót
jelenít meg. Az egyik oldalon azok a vélemények találhatóak, amelyek a közvetett, míg a másikon azok,
amelyek a közvetlen képviselet definíciójához tartoznak.
1. ábra Az állampolgári kompetenciával kapcsolatos attitűdök struktúrája

Ugyanezeket a változókat megpróbáltuk főkomponens-elemzéssel is megvizsgálni, amely a mért változók
lineáris kombinációját hozza létre, egyetlen dimenzióba sűrítve azokat. A főkomponens-elemzés után azonban
az előzőtől valamelyest eltérő kép bontakozik ki. Látható, hogy a politikai elit vezető szerepéhez kötődő nézetek
összeállnak egyetlen főkomponenssé. Azt, hogy az egyes főkomponenst alkotó változók között melyik milyen
súllyal vesz részt az adott dimenzió kialakításában, az adott változóhoz tartozó faktorsúly mutatja. Minél
nagyobb ez az érték annál nagyobb a szerepe az adott kérdéskörnek. Látható, hogy e dimenzióban a leginkább
meghatározó vélemény az, hogy egyesek jobban felkészültek, ezért vezetnek egy országot vagy egy várost.
Valamelyest alacsonyabb súllyal jelenik meg az az elképzelés, hogy a politikusok tudják csak, hogy mik a
társadalom hosszú távú érdekei. A legkisebb faktorsúllyal a politikusi felelősségvállalás jelenik meg. Az
állampolgárok szubjektív kompetenciájához kötődő két csoport azonban a főkomponens elemzés során nem jött
létre. A szubjektív, személyes felkészültségről szóló nézetek statisztikailag érvényes módon egy dimenzióba
rendeződtek. Látható, hogy a legnagyobb faktorsúllyal az az elképzelés bír, hogy „mások” járatosabbak a helyi
ügyekben. Ettől súlyában nemsokkal lemaradva érvényesül annak a tagadása (ezt mutatja a változó negatív
előjele), hogy a válaszadó járatos a politikai kérdésekben. Végül a legkisebb súllyal az a vélemény jelenik meg
hogy a válaszadónak nincs is beleszólása a fontos kérdésekbe. Lényeges kérdés, hogy míg az előbb a
koordinátarendszerben három csoportot láthattunk addig a főkomponens-elemzés csupán két csoport létezését
mutatja. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy ha megnézzük az előző ábrán ebből a véleménycsokorból igazán
az a vélemény lóg ki, ami az átlagember és a politikus felkészültségét hasonlítja össze, valószínűleg a közember
és a politikus felkészültségének összefüggései az emberek tudatában nem lineáris kapcsolatban vannak
egymással, vagyis például ha valaki úgy gondolja, hogy a politikusok nagy kompetenciával rendelkezek az nem
jelenti automatikusan azt, hogy saját rálátási képességét csekélynek tartja.
1. táblázat Az állampolgári kompetenciával kapcsolatos attitűdök struktúrája
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Ezek után megvizsgáltuk azt, hogy ezek a különböző nézetek a megkérdezettek válaszai alapján hogyan
rendeződnek az emberek tudatában. Ehhez a klaszter elemzést hívtuk segítségül. Az ábrán szereplő oszlopok az
egyes klaszterek középpontjainak koordinátái. Ennek segítségével állapítható meg, hogy az adott klaszterhez
tartozó válaszadó, a főkomponensek mely pólusához áll közelebb. A politikai elit vezető szerepének elfogadása
esetében a főkomponens pozitív oldalának jelentése az, hogy elfogadja az elit vezető szerepét, a negatív pólus
ennek fordítottját jelenti. A szubjektív kompetencia esetében a pozitív oldal jelentése az, hogy elfogadja azt az
álláspontot, hogy az állampolgároknak nincs jelentős beleszólásuk a közügyekbe, a negatív pólus ebben az
esetben is az ellenkező véleményt jelenti.
E két dimenzió kombinációja alapján négy csoport különíthető el, amelyek részben lefedik a Gabriel Almond és
Sidney Verba által feltárt viselkedési formákat (Almond, G. A.–Verba, S. 1963)
A legnépesebb tábort – a megkérdezettek mintegy egyharmadát – az „alattvalók” jelentik, ők azok, akik a
legmesszebbmenőkig elfogadják a politikai elit vezető szerepét és elutasítják az állampolgári kompetencia
létezését, érvényesülését. A „résztvevők” azonban mint látható két különböző viselkedési formát követő
csoportra oszlanak. A „Résztvevő 2.” címkével jelölt csoport jeleníti meg igazán az almondi ideáltípust, vagyis
azt az állampolgárt, aki saját kompetenciáját nagyra értékeli, elutasítja azt az elképzelést, hogy nincs beleszólása
az ügyek intézésébe, azonban elfogadja azt, hogy egy társadalomban szükséges, hogy legyen egy vezető elit. A
„Résztvevő 1.” címkével jelölt csoport azonban ettől valamelyest eltérő magatartásformát mutat, bár saját,
szubjektív kompetenciáját nagyra értékeli, azonban ezzel párhuzamosan nem hajlandó elfogadni az elit vezető
szerepét. Ez a viselkedésforma leginkább az Inglehart által feltárt „elitkihívó” állampolgári magatartásra
hasonlít. A pécsi választókorú népesség egytizede azonban a „kiábrándult” kategóriába sorolható a leginkább,
ők azok, akik nem hajlandóak elfogadni az elit vezető szerepét, azonban, úgy látják, hogy nincs beleszólásuk a
döntésekbe. Az egyes csoportok társadalmi karakterét a hagyományos szociodemográfiai dimenziók mentén
nem lehet kontúrosan megrajzolni, nem azonosíthatók igazán egyik viselkedéscsoport mögött sem társadalmi
csoportok.
2. ábra Az állampolgári kompetenciával kapcsolatos attitűdök struktúrája

Az előbbi arányok longitudinális vizsgálata meglehetősen kedvezőtlen képet mutat az állampolgárok
felfogásáról. Az ábrán lényegében egyetlen stabil trend azonosítható: a „Résztvevő 2.” – az ideális demokrata –
csoport fokozatos, de masszív csökkenése. Aggodalomra adhat okot az a jelenség is, hogy a kiábrándultak
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aránya 1998 és 2003 között lényegében nem változott, azonban 2005-re jelentősen megemelkedett, vagyis
miközben folyamatosan csökken a demokráciához társított állampolgári viselkedésforma aránya, közben az
elmúlt években ugrásszerűen növekedett a közélettől teljesen elfordulók aránya.
A „Résztvevő 1.” és az „Alattvaló” csoport mozgása meglehetősen hektikus, valószínűsíthető, hogy ezek
változását befolyásolja a leginkább az aktuális társadalmi közérzet, a politikai közhangulat változása.
3. ábra Az állampolgári kompetenciával kapcsolatos attitűdök struktúrája (1998-2005, %)

Az állampolgári kompetenciával kapcsolatos attitűdök szerkezete a két nagy párt szavazótáborában lényegében
azonosan alakul. Mindkét támogatói bázisra igaz, hogy az átlagosnál kisebb arányban van jelen az alattvalói, és
nagyobb arányban a résztvevői attitűd, amely elfogadja a vezető elit szerepét, de ezzel párhuzamosan saját
kompetenciáját is nagyra értékeli. Azok körében, akik semmiképp nem vennének részt egy választáson mind a
két típusú résztvevői attitűd az átlagosnál jóval ritkábban fordul elő, ezzel párhuzamosan azonban számottevően
magasabb az alattvalói magatartáscsoportba sorolhatók aránya. A pártszimpátiájukat eltitkolók esetében majd
minden csoport részesedése megfelel az összes megkérdezett körében tapasztaltnak, ez alól csupán az almondi
résztvevői kategóriába sorolhatók aránya kivétel, részesedésük elmarad az átlagostól. A pártválasztásukban
bizonytalanok esetében az alattvalói kategória átlagnál magasabb, míg az ingleharti „elitkihívó” (Inglehart, R.
1990) résztvevői kategória alacsonyabb részesedése figyelhető meg.
4. ábra Az állampolgári kompetenciával kapcsolatos attitűdök és a pártválasztás összefüggése (1998-2005,
n=5000, %)

Érdemes lehet összevetni, hogy az állampolgári kompetencia és a helyi demokrácia állapotának megítélése
között milyen összefüggések mutathatók ki. Az összes megkérdezettre jellemző adatoktól lényegesen csupán két
csoportban tér el a vélemények struktúrája. A „Kiábrándultak” körében az átlagnál jelentősen magasabb a helyi
demokrácia jelenlegi rendszerét teljesen elvetők aránya. Ezzel párhuzamosan érdemes megfigyelni azt, hogy
még az ideális, „Résztvevő 2.” csoportban sem csökkent ennek a nézetnek a részesedése jelentősen, bár
körükben a legerőteljesebb az az elképzelés, hogy a rendszer alapjaiban jó, csak apróbb változtatásokra van
szükség.
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5. ábra Az állampolgári kompetenciával kapcsolatos attitűdök struktúrájának és a helyi demokrácia
megítélésének összefüggése (1998-2005, n=5000, %)

4. Összegzés
Tanulmányunkban az eddig ismertetett adatok és folyamatok érvényességi köre természetesen csupán Pécs
városának választókorú népességére terjed ki. Az állampolgári kompetenciaérzet országos állapotáról – az
elemzéshez szükséges adatok hiánya miatt – nem tudunk pontos kijelentéseket tenni.
Érdemes azonban elgondolkodni néhány, a legtöbb közvélemény-kutató által folyamatosan publikált adatsoron.
Bármely kutatóhely különböző közéleti, politikai intézményekbe vetett bizalomról szóló számsorait böngésszük
végig, érdekes jelenségeknek lehetünk tanúi (Hajdú O. 2004; Hann E.-Karácsony G. 2004). Minden
közvélemény-kutató egyetért abban, hogy a demokratikus intézményekbe vetett lakossági bizalom a
kormányzati ciklusok közben szabályszerűen hullámzik; a polgárok a választási években nagyobb bizalommal
viseltetnek a különböző politikai intézmények iránt, mint a ciklus közepén.
E jelenség hátterének feltárására – szintén adatok hiányában – csupán hipotéziseink lehetnek. Érdemes azonban
elgondolkodni azon, hogy vajon nem az állampolgári kompetenciaérzet hullámzása okozza-e ezt a mozgást.
Gondoljunk csak bele, mi történik egy választási évben, ekkor minden politikai szereplő aktivitása
megnövekszik, a választópolgárokhoz az átlagosnál jóval nagyobb információmennyiség érkezik a politika
világából. Ráadásul a versengő pártok azon igyekeznek, hogy meggyőzzék saját igazukról, saját politikájuk
helyességéről a választópolgárokat. Vagyis mi történik, a választópolgár hirtelen úgy érzi/érezheti – még ha ezt
nem is mondja ki, vagy akár az ellenkezőjét is állítja – hogy, ha nem is került a politika középpontjába, de
lényegesebb a véleménye, mint egy „átlagos” időszakban. Ennek a hatásnak az érvényesülését felerősítheti ezen
felül az is, hogy a választási években egy éven belül két voksolás is van. Az önkormányzati választások során az
előzőekben leírtak hatványozottabban érvényesülhetnek. A helyhatósági választások kampányában sokkal
inkább a helyi problémák kerülnek elő, a pártok és a jelöltek is sokkal kisebb területi egységekre koncentrálnak,
vagyis a választópolgárokkal való kapcsolat is sokkal közvetlenebb, ezzel párhuzamosan pedig a
kompetenciaérzet magasabb. A kampányhatásokon kívül azonban ott van még a választási szituáció is, amikor a
választópolgár úgy érezheti, hogy személyesen is tett valamit a politika befolyásolásának érdekében azzal, hogy
leadta szavazatát. Mi történik a választások után? Mind országos, mind helyi szinten miután a választásokon
kialakultak az erőviszonyok, megindul a „politikai nagyüzem”. A választópolgároknak ebben az időszakban
közvetlen beleszólása nincs, vagy csak nagyon ritkán a közügyek gyakorlásába.
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az előbbiekben – az országos viszonyokról – leírtak pusztán hipotézisek,
amelyek igazolásához vagy cáfolásához további empirikus vizsgálatokra lenne szükség.
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10. fejezet - A POLITIKAI
PARTICIPÁCIÓ ÉS A TÁRSADALMI
TŐKE, VALAMINT A
KAPCSOLATHÁLÓZATOK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
Nagy Gábor Dániel – Szűcs Norbert

1. Bevezetés
Ezen tanulmányban a társadalmi tőke politikai részvételre gyakorolt hatását vizsgáljuk, azzal a kiinduló
hipotézissel, hogy az intenzív politikai részvétellel jellemezhetőek szignifikánsan kiterjedtebb networkkel
rendelkeznek, mint politikailag passzívabb társaik. A politikailag aktívak kapcsolathálójukat fel tudják használni
politikai érdekeik érvényesítésére, anyagi javak szerzésére, státuszuk növelésére. A szakirodalom alapján ezen
jelenség feltárásához a legmegfelelőbb elméleti keretnek a társadalmi tőke teóriát tartjuk, amit a téma szakértői
a politikai participáció alapvető meghatározójának vélnek. Ugyanakkor vizsgáljuk a politikai tőke fogalmát is,
mely az észak-amerikai kutatók szerint bizonyos esetekben a politikai participációt jobban, adekvátabban
magyarázza, mint a társadalmi tőke elmélete.
Feltevésünk szerint tehát a magasabb társadalmi státuszú, nagyobb kapcsolati hálózattal rendelkező személyek –
akik több társadalmi (esetleg politikai) tőkével rendelkeznek – aktívabbak lesznek a politikai szférában, mint
kevesebb társadalmi tőkével rendelkező társaik. Hipotézisünk empirikus próbáját a Magyar Tudományos
Akadémia Politikatudományok Intézete által 2002 elején felvett, 1500 fős országos reprezentatív vizsgálat
adatbázisán végeztük el.
Tanulmányunk első részében megvizsgáljuk a főbb elméleteket, kutatásokat a politikai részvételre nézve,
körüljárjuk a társadalmi és politikai tőke fogalmát, szerepüket a politikai részvétel magyarázhatóságában. A
második részben pedig elemzéseinket közöljük, mellyel a magyar helyzetet próbáljuk feltérképezni.

2. Nemzetközi trendek, elméletek a politikai
részvételről
A politikai részvétel egyik munkadefiníciója Perry alapján a következő: „A közpolitikai célok
megfogalmazásában, elfogadtatásában és végrehajtásában való közreműködés.” (Perry 2003, 535) Ez a
meghatározás nem csak a politikusokra, de az állampolgárokra is vonatkozik, akiknek a részvételét jelen
tanulmányban vizsgáljuk. Az állampolgárok részvétele a politikai folyamatban szakértők szerint háromféle
alapon igazolható: az első az instrumentális, melyben a cél a résztvevők érdekeinek a védelme, illetve az
érdekérvényesítés hatékonyságának növelése. Ebben az esetben az egyén potenciális hasznainak és költségeinek
mérlege, illetve az egyén önmagának tulajdonított befolyásoló erő mértéke a szempont a részvétel
mérlegelésénél – azaz itt lép be a képbe a racionális döntések elmélete. A fejlődéselméleti vagy nevelési alap a
részvételen keresztül tartja lehetségesnek az egyének társadalmi vagy politikai tudatosságának növelését, a
kommunitarista érv pedig a közjóhoz való hozzájárulást hozza fel, mint a részvétel célját. (Perry 2003, 536)
A téma legtöbb empirikus kutatója abból a feltételezésből indul ki, hogy a részvétel okai alapvetően
instrumentálisak, és a legfontosabb elemnek a politikai participáción belül a választási részvételt tekintetik.
Azonban az elvégzett kutatások megmutatták, hogy a politikai részvétel okai rendkívül szerteágazóak lehetnek,
a politológián kívül a politikai szociológia és a pszichológia értelmezései is létjogosultságokat nyertek az
empirikus vizsgálatok tapasztalatai tükrében. A választási részvétel már nem élvez elsőbbséget a politikai
részvétel módjai között, sőt, a politikai részvételnek új formái is megjelentek. (Perry 2003, 536)

3. Magyar trendek, kutatások
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Elmondhatjuk, hogy a magyar politikatudomány és politikai szociológia a témával foglalkozó kutatói hazánkban
napjainkig a választási részvételt tartják a legfontosabb politikai participációs formának. (Angelusz – Tardos
2002, 2003, Körösényi – Tóth – Török 2003) Való igaz, hogy a magyar lakosság politikai részvétele a
legkönynyebben ezen változó mentén mérhető le és a 2002-ig a lakosságot jellemző politikai apátia
gyakorlatilag ezt tette a legmegfelelőbbé. A 2002-es választási kampány és választás óta azonban ezek a trendek
átalakultak és egyre inkább szerepet kapnak más fontos tényezők is, mint például a civil szervezeti tagság, vagy
a demonstrációkon, politikai gyűléseken való részvétel. (Körösényi – Tóth – Török 2003, 42-46)

4. Társadalmi tőke elméletek
A társadalmi tőke fogalom első megjelenését a szociológiában Pierre Bourdieu munkásságában találjuk, egyik
első definíciója a társadalmi tőkéről így szól: „A nagy világi-társadalmi kapcsolatok tőkéje, amelyek – ha
szükséges – hasznos támogatást tudnak nyújtani; a tisztesség és tiszteletreméltóság tőkéje, amely gyakran
szükséges a társadalom bizalmának megszerzéséhez, biztosításához, és amiből birtokosai hasznot húzhatnak
politikai karrierjük során.” (Bourdieu 1979, 133)
Ezen definícióban Bourdieu lefekteti, hogy a társadalmi tőke által biztosított társadalmi kapcsolatok és
társadalmi helyzet szükségesek a politikai szerepvállaláshoz. Mi tanulmányunkban ennél tovább megyünk,
elfogadjuk ezt az állítást, de a legújabb kutatási eredményeknek megfelelően azt állítjuk, hogy a politikai
participációhoz is szükség van társadalmi tőkére.
Coleman más alapokra helyezte társadalmi tőke fogalmát, mint Bourdieu tette. Azt mondja: „Ha a racionális
döntések elméletét vesszük, amiben minden egyes cselekvő bizonyos erőforrásokat és érdekeket irányít
bizonyos erőforrásokban vagy eseményekben, a társadalmi tőke egyfajta erőforrás lesz, ami a cselekvő
rendelkezésére áll.” (Coleman 1988, 98) A társadalmi tőke szerinte a kapcsolatokban létezik, a személyközi
viszonyok megváltozásával jön létre, és elősegíti a produktív cselekvést.
Coleman írja, hogy a választási részvételnek két feltétele van: kellően kompaktak-e a releváns networkök a
megfelelő ösztönzés eléréséhez, illetve a választás tétje elég jelentős-e ahhoz, hogy ennek a mentén
elkülönüljenek a különböző networkök preferenciái. (Coleman 1990, idézi: Angelusz-Tardos 2003)
Putnam a társadalmi tőkét az önkéntes szervezeti tagságból vezette le, az olasz kormányzatról írt munkájában a
társadalmi tőkét meghatározónak találta a decentralizáció során megalakult új regionális kormányok
fogékonyságára a kezdeményezésekben. Putnam egyértelműen párhuzamot von a társadalmi tőke és a politikai
participáció között – hiszen az USA-ban a politikai participáció 50-es évektől kezdődő visszaesésének szerinte a
fő oka a társadalmi tőke nagymértékű lerombolódása. (Fuchs-Minnite-Shapiro 1999,2-3)
Ezen elméletek és megközelítések jól példázzák, hogy a társadalmi tőke mértéke fontos meghatározója annak,
hogy az egyének a politikai participáció szempontjából aktívak-e vagy passzívak.

5. A társadalmi és a politikai tőke különbségei
Gazdasági tekintetben elmondható, hogy a szülők gyermekeikre hagyományozzák társadalmi-gazdasági
státuszukat, amely nagyban meghatározza azok majdani iskolázottságát, jövedelmét. Tudott, hogy nem vagyunk
egyenlőek már az indulás pillanatában sem. Ezt a fajta egyenlőtlenséget az emberek hajlamosabbak elfogadni,
mint politikai megfelelőjét. Elmondhatjuk, hogy a politikai egyenlőtlenség az emberek között sok kutatás
tanulságai alapján jól megalapozott ténnyé vált. Egyének és társadalmi csoportok szignifikánsan különböznek a
politikai részvételük mértékében, és az is elmondható, hogy ennek a legfontosabb eredménye az, hogy ki mit
kap meg a kormánytól. Számtalan kutatás mutatta már ki az erős szálakat a társadalmi – gazdasági státusz (SES
– foglalkozás, jövedelem, iskolázottság) és az állampolgári politikai participáció között. (Verba, Burns,
Schlozman 2003)
Shapiro és kollegái úgy gondolják, hogy komoly korlátai vannak a társadalmi tőke elméletnek a politikai
participáció visszaesésének magyarázatában, különösen a szegény városi közösségekben. Ha a társadalmi
tőkére, mint kollektív értékre tekintünk – egy eszközre a közösségépítésben, amely végül el fog vezetni a
problémák megoldásához, amelyekkel a szegény városi közösségek néznek szembe – nagyon fontos hogy
megértsük, hogyan köt össze a társadalmi tőke egyéneket és közösségeket a politikai folyamatokkal, ahol
koalícióra léphetnek másokkal. Emiatt Shapironak és szerzőtársainak az a nézetük, hogy a hagyományos
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társadalmi tőke elmélet nem képes teljesen kielégítő magyarázatot adni a politikai részvétel visszaesésére,
különösen a városi demokráciákra vonatkozóan. Azért nem képes, mert a városi politikai részvételi hagyományt
vizsgáló kutatások helytelen konceptualizáción alapulnak; itt az összefogás jobban gyökeredzik a konfliktusban,
mint a konszenzus kialakításában. (Fuchs-Minnite-Shapiro 1999,3)
Annak érdekében, hogy jobban megértessék a városi demokrácia és a társadalmi tőke közötti kapcsolatot,
Shapiro és szerzőtársai kifejlesztettek egy vonatkozó koncepciót amit „politikai tőkének” hívnak.

Forrás: Fuchs-Minnite-Shapiro 1999,9
A fenti ábrán látható a társadalmi tőke és politikai képződésének leegyszerűsített folyamata, mely a legtöbb
teoretikus által elfogadott mechanizmusokat modellezi, hiszen a társadalmi tőkét mint fő magyarázó változót
használó tudósok sem tagadják a politikai tőke fogalmának létjogosultságát.
A politikai tőke, mint a társadalmi tőke szintén az emberek közötti kapcsolatokon alapul. Szintén önkéntes
szervezeti tagságon keresztül szerezhető meg, mint a társadalmi tőke, beleértve a szociális és egyházi
szervezeteket, de csak akkor, ha ezek a szervezetek szintén belefolynak politikai tevékenységbe.
Valószínű, hogy a politikai tőke a társadalmi tőkétől függetlenül is megszerezhető, például sok szervezet
használja meglévő társadalmi tőkéjét politikai tőke megszerzésre. Érdekes módon ezeknek a közösségi
szervezeteknek a politikai partnerekkel való együttműködése egy konfrontációs vagy konfliktusos stratégiából
alakult ki. (Fuchs-Minnite-Shapiro 1999,3)

6. A politikai részvétel formái és mérése
A politikai részvétel mértékének mérésére létrehoztunk egy indexet, melyben szerepeltettük a részvétel főbb
formáit. Szempontunkból a részvétel legfontosabb formája a közösségi részvétel, melyeket a következő
változókkal vizsgáltunk: „Milyen gyakran vesz részt politikai gyűléseken vagy ilyen rendezvényeken?” (I1),
„Milyen gyakran próbálja politikai vitákban meggyőzni a barátait, ismerőseit?” (I2), „Milyen gyakran fordul
segítségért, információért önkormányzati képviselőjéhez?” (I3) illetve „Milyen gyakran fordul segítségért
országgyűlési képviselőjéhez?” (I4). Ezekkel a változókkal jól mérhetőnek tarjuk a politikai részvételnek azon
dimenzióját, amely összekapcsolódik a társadalmi tőkével, abból eredeztethető.
Másik fontos – és alapvető – formája a szakirodalom szerint a politikai részvételnek a választási részvétel.
Követve ezt a hipotézist indexünkbe integráltuk a választási részvételre vonatkozó változókat, az 1990-es és
1994-es választásokat összevonva (I6), az 1998-as és 2002-es választásokat önállóan szerepeltetve (I7-I8).
(Mivel a felmérés a 2002-es választás előtt készült, a biztos ígéretet vettük részvételnek.)
Harmadik – kontroll – dimenzióként megjelenítettünk egy véleménykérdésekből összeállított változót, mely
ugyan nem a közvetlen politikai részvételt mutatja meg, hanem csupán a participációval kapcsolatos attitűdöket.
Úgy véltük azonban, hogy a pozitív attitűdök jó indikátorai lehetnek a politikai részvételnek (I5).
Változóinkra faktor-elemzést végeztünk, és az alábbi eredményekre jutottunk:
Faktorelemzés
Factor
1
item1

(részt

vesz

2

politikai

0,362
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gyűlésen)
item2
(barátok
befolyásolása)

politikai

0,301

item3 (önkormányzati képviselővel
kapcsolat)

0,639

item4 (országgyűlési képviselővel
kapcsolat)

0,547

item5 (részvétellel
attitűdök)

kapcsolatos 0,167

item6 (választási részvétel 1990- 0,710
94‟)
item7 (választási részvétel 1998)

0,749

item8 (választási hajlandóság 2002) 0,413
A faktorelemzés maximum likehood módszerrel készült, varimax rotációval.
A fenti elemzésből kitűnik, hogy a politikai részvétel közösségi formája és a választási részvétel külön faktorra
ült. Ezek a változók az általunk szemlézett amerikai szakirodalomban egy faktoron helyezkedtek el, ezért kapott
eredményeinket speciális magyar sajátosságnak tekintjük. Fiatal demokráciánkban a részvétel közösségi és
intézményes formája között a kapcsolat még nem mélyült el annyira, mint a több száz éves demokráciában. (Az
adatfelvétel óta – a 2002-es választások után – új fejleményként értékelhető a polgári körök mozgalmának
megjelenése.)
A politikai participációs attitűdöket megjelenítő változó a faktorelemzés alapján inkább tartozik a választási
részvétel faktorához, de a kapcsolat gyenge.
A 8 itemből kialakított index alapján négy típusát határoztuk meg a politikai participáció intenzitásának. A
„Teljesen passzív” kategóriába soroltak egyetlen indexpontot sem értek el. Egyáltalán nem foglalkoztatja őket
politika, gyakorlatilag kivonják magukat a politikai diskurzusokból, nem élnek állampolgári jogaikkal. A
„Passzívak” maximum 2, a „Résztvevők” 3-4 indexpontot értek el. A „Nagyon aktívak” minimum 5 indexpontot
produkáltak.
A válaszadók fele a „Résztvevő” kategóriába sorolható, A politikai participáció szempontjából átlagtól eltérőnek
mondható két véglet – a teljesen passzívak és a nagyon aktívak tábora – számaránya alacsony, s közel hasonló
mértékű.
Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Teljesen passzív

130

8,62 %

8,62 %

Passzív

487

32,27 %

40,89 %

Résztvevő

781

51,75 %

92,64 %

Nagyon aktív

111

7,36 %

Összesen

1509

100,00 %

100,00 %

Politikai részvétel szempontjából a férfiak aktívabbak, mint a nők. A nemek közötti eltérés a nagyon aktívak
számarányának különbségében domborodik ki, a férfiak körében közel kétszer annyi a résztvevők száma, mint a
nőknél. Ezt alátámasztja Furlong és Riggs kutatása a nők politikai részvételéről, mivel megállapítják, hogy a
nők tradicionális szerepe a mai napig megmaradt még a nemzeti szintű politizálásban is. Ebből valószínűsíthető,
hogy a nők „megfelelő” szerepéről szóló attitűdök még mindig gyakoriak egyes társadalmakban, és ez negatívan
befolyásolhatja a nők politikai részvételét. (Furlong – Riggs 1996, 642)
A válaszadó neme
Teljesen passzív

Férfi

Nő

Összesen

62

68

130
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47,69 %
52,31 %

100,00 %

8,76 %

8,49 %

8,61 %

217

270

487

44,56 %

55,44 %

100,00 %

30,65 %

33,71 %

32,27 %

359

422

781

45,97 %

54,03 %

100,00 %

50,71 %

52,68 %

51,76 %

70

41

111

63,06 %

36,94 %

100,00 %

9,89 %

5,12 %

7,36 %

708

801

1509

46,92 %

53,08 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Value, Pearson Chi-Square Test: 13,02 Sign.: 0,00
A politikailag aktívak átlagéletkora közel 10 évvel magasabb, mint a politikailag passzívaké. A jelentős eltérést
a 30 évnél fiatalabb válaszadók kirívó mértékű passzivitása okozza. A 40-59 éves megkérdezettek körében
találhatóak a legnagyobb arányban politikailag nagyon aktívnak minősülők. A nyugdíjas-korúak aktivitása is
jelentős, de a kor előrehaladtával növekszik a teljesen passzívak aránya.
Henn és szerzőtársai a brit fiatalok körében vizsgálódtak a politikai részvétel kérdéskörében. Első feltételezésük
az volt, hogy a fiatalok apatikusak, közömbösek a politikával szemben. Nem teljesen tisztázott, hogy ez az
életkorral járó tünetegyüttes a politikai közélettől való teljes elidegenedés jövőképét vetíti előre. NagyBritanniában jelentősen csökkent a fiatalok érdeklődése mind a nemzeti, mind a lokális politika iránt. (A
politikai iránt nagyon érdeklődők aránya lokális szinten mindössze 1,9%, és nemzeti szinten is csak 5,6% volt
1999-ben) (Henn – Weinstein – Wring 2002, 175)
Kérdőíves vizsgálatok és fókuszcsoportos interjúk adatai alapján azonban arra jutottak, hogy a fiatalok apatikus
attitűdjének az oka az, hogy úgy érzékelik, hogy a választások eredményének befolyásolására nincsen
lehetőségük, ezen a folyamaton keresztül nem tudnak hatást gyakorolni az őket körülvevő történésekre, politikai
és társadalmi folyamatokra. (Henn – Weinstein – Wring 2002, 183)
Klesner a generációk politikai részvételéről azt írja, hogy az idősebb polgárok hajlamosabbak a politikai
részvételre, mint a fiatalok, mivel az öregebbeknek több a tapasztalata és nagyobb a szociális érdekeltsége, amit
védeniük kell. (Klesner 2001, 10)
Életkor
18-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves

Politikai részvétel
Teljesen passzív

Passzív

Résztvevő

Nagyon aktív

Összesen

55

194

95

7

351

15,67

55,27

27,07

1,99

100,00

42,31

39,92

12,16

6,31

23,28

17

80

137

16

250

6,80

32,00

54,80

6,40

100,00

13,08

16,46

17,54

14,41

16,58

14

68

184

26

292

4,79

23,29

63,01

8,90

100,00

10,77

13,99

23,56

23,42

19,36

15

42

159

30

246
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17,07
64,63
12,20

100,00

11,54

8,64

20,36

27,03

16,31

6

49

114

17

186

3,23

26,34

61,29

9,14

100,00

4,62

10,08

14,60

15,32

12,33

23

53

92

15

183

12,57

28,96

50,27

8,20

100,00

17,69

10,91

11,78

13,51

12,14

130

486

781

111

1508

8,62

32,23

51,79

7,36

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Value, Pearson Chi-Square Test: 206,67 Sign.: 0,00
Átlag (életkor)

Elemszám

Szórás

Teljesen passzív

41,74

130

20,28

Passzív

40,66

487

18,36

Résztvevő

49,03

781

15,30

Nagyon aktív

52,35

111

14,74

Összesen

45,95

1509

17,30

Az iskolázottság az egyik legfontosabb meghatározója a politikai participációnak. Az alacsonyan kvalifikáltak
jóval kevesebb érdeklődést mutatnak a politikai iránt, mint az iskolázottak. A felsőfokú végzettséggel
rendelkezők körében kiugróan magas a „nagyon aktívak” aránya.
Verba és szerzőtársai írják, hogy az iskolázottság úgy növeli a politikai részvételt, hogy hozzásegít azokhoz a
készségekhez és ismeretekhez, amelyek szükségesek hozzá. Ezen képességek közé tartozik például a politikai
struktúra és kormányzat ismerete, a részvételi lehetőségek felismerése. Az oktatás kifejleszti a polgári
felelősségtudatot, és predesztinálja az alanyait a politikai részvételre. Továbbá, az oktatás indirekt hatásai is
befolyásolják az aktivitást, az iskolázottabbak könnyebben kerülnek olyan állásokba ahol a politikához
szükséges képességeik fejlődnek. (Verba - Schlozman - Brady - Nie 1993, 466-467)
Max. 8 általános

Szakmunkás

Érettségizett

Diplomás

Összesen

46

24

7

131

41,22%

35,11 %

18,32 %

5,34 %

100,00 %

13,47 %

8,88 %

5,87 %

3,83 %

8,67 %

129

189

128

41

487

26,49 %

38,81 %

26,28 %

8,42 %

100,00 %

32,17 %

36,49 %

31,30 %

22,40 %

32,23 %

200

253

225

104

782

25,58 %

32,35 %

28,77 %

13,30 %

100,00 %

49,88 %

48,84 %

55,01 %

56,83 %

51,75 %

18

30

32

31

111

16,22 %

27,03 %

28,83 %

27,93 %

100,00 %

4,49 %

5,79 %

7,82 %

16,94 %

7,35 %

401

518

409

183

1511

26,54 %

34,28 %

27,07 %

12,11 %

100,00 %

Teljesen passzív 54

Passzív

Résztvevő

Nagyon aktív

Összesen
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100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %

Value, Pearson Chi-Square Test: 59,92 Sign.: 0,00
A felmérés adatai azt bizonyítják, hogy a válaszadók politikai véleményét a tömegkommunikációs médiumok
jobban befolyásolják, mint a személyes kapcsolatok. A nyomtatott sajtó véleményformáló hatása valamivel
gyengébb, mint az elektronikus médiumoké.
A politikailag aktívabbak esetében – várakozásainknak megfelelően – jóval nagyobb a média és az informális
kapcsolatok véleményformáló szerepe, mint a passzívaknál. Az erős kötések szerepe feltehetően nagyobb a
politikai véleményformálásban, mint a gyenge kötéseké, hiszen a vizsgált személyes kapcsolatok közül a
rokonság attitűdjei és állásfoglalásai nagyobb hatással bírnak, mint a szomszédok véleménye.
Mennyire befolyásolja az Ön politikai véleményét…
…a
rokonai …a szomszédok …a
véleménye?
véleménye?
véleménye
Teljesen passzív Átlag

Passzív

Résztvevő

Nagyon aktív

Összesen

sajtó …a tévéműsorok
véleménye?

1,57

1,36

1,70

1,92

Elemszám

127

127

127

127

Szórás

0,96

0,79

0,98

1,14

Átlag

1,91

1,46

1,98

2,13

Elemszám

487

487

487

487

Szórás

1,03

0,71

0,99

1,06

Átlag

1,72

1,42

2,15

2,31

Elemszám

780

780

780

780

Szórás

0,96

0,71

1,05

1,13

Átlag

2,02

1,57

2,54

2,73

Elemszám

111

111

111

111

Szórás

1,12

0,80

1,03

1,21

Átlag

1,79

1,44

2,09

2,25

Elemszám

1504

1504

1504

1504

Szórás

1,00

0,72

1,04

1,13

A politikailag aktívak kiterjedtebb kapcsolathálójára utaló összefüggés, hogy a politikai participáció
intenzitásával arányosan nő a munkaerőpiaci biztonság is. A politikailag aktívabbak – saját megítélésük szerint
– könnyebben találnának elbocsátás esetén új állást. Gyenge kötéseik száma feltehetően jóval nagyobb, mint a
passzívaké.
Szreter Putnam-értelmezése szerint a társadalmi tőke kapcsán beszélhetünk olyan kapcsolati hálózatokról,
amelyekben léteznek a reciprocitás normái és magas fokú az egymás iránti bizalom. Az putnami általános
reciprocitás egy széleskörű és átjárható bizalom és bizalomra érdemesség a kapcsolathálózat tagjai között.
Előfordulhat, hogy olyan emberek, akik külön kapcsolati hálózatok tagjai – és még sosem találkoztak
személyesen – egyféle bizalommal rendelkeznek egymás iránt – a networkök átfedettsége miatt. Az általános
reciprocitás a hordozható bizalom a társadalomban. A társadalmi tőke lehetővé teszi akár ismeretlenek számára
is, hogy széleskörű kooperációk és cserék részévé váljanak. Ezek a kooperációk nem mindig konvertálhatóak
közvetlen haszonná minden résztvevő számára, de közvetve kiegyenlítődnek a ráfordítások. (Szreter 2002, 574575)
Az általános reciprocitás elmélete a kapcsolathálózatok között a munkahelykereséskor is működik, ezért
nyilvánvaló, hogy akik nagyobb társadalmi tőkével rendelkeznek, ismeretségük mozgósítása révén könnyebben
találnak új munkahelyet.
Milyen könnyen találna új munkahelyet…?
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(5 = nagyon könnyen; 1 = nem találna)
Átlag

Elemszám

Szórás

Teljesen passzív

2,52

123

0,91

Passzív

2,66

473

0,95

Résztvevő

2,88

773

1,03

Nagyon aktív

3,17

111

1,13

Összesen

2,80

1480

1,02

A politikai participáció szempontjából aktívnak számító választópolgárok differenciáltabb és személyesebb
jellegű kapcsolatban állnak parlamenti képviselőjükkel, mint a passzívak. A „nagyon aktívak” kétharmada meg
tudta nevezni a képviselőjét, 80 százalékuk felismerné fényképről, 38,7 százalékuk pedig személyesen is ismeri
a politikust. Az aktivitás mérséklődésével párhuzamosan csökkent az adott politikus formális és informális
ismertsége. A személyes ismeretség a választott képviselővel Shapiro és munktársai szerint is rendkívül fontos
eleme a politikai részvételnek. (Fuchs-Minnite-Shapiro 1999, 28)
Meg tudja nevezni az országgyűlési képviselőjét?
Teljesen passzív

Passzív

Résztvevő

Nagyon aktív

Összesen

Meg tudta nevezni

Más nevet mondott

Nem tudja

Összesen

23

6

97

126

18,25 %

4,76 %

76,98 %

100,00 %

3,63 %

6,19 %

13,14 %

8,58 %

141

29

300

470

30,00 %

6,17 %

63,83 %

100,00 %

22,27 %

29,90 %

40,65 %

32,02 %

396

52

317

765

51,76 %

6,80 %

41,44 %

100,00 %

62,56 %

53,61 %

42,95 %

52,11 %

73

10

24

107

68,22 %

9,35 %

22,43 %

100,00 %

11,53 %

10,31 %

3,25 %

7,29 %

633

97

738

1468

43,12 %

6,61 %

50,27 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Value, Pearson Chi-Square Test: 117,69 Sign.: 0,00
Felismerné-e fényképről a parlamenti képviselőjét?
Teljesen passzív

Passzív

Résztvevő

Igen

Nem

Nem tudja

Összesen

38

71

12

121

31,40 %

58,68 %

9,92 %

100,00 %

4,76 %

12,81 %

10,62 %

8,25 %

188

233

45

466

40,34 %

50,00 %

9,66 %

100,00 %

23,53 %

42,06 %

39,82 %

31,79 %

488

230

55

773

63,13 %

29,75 %

7,12 %

100,00 %

61,08 %

41,52 %

48,67 %

52,73 %
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20
1

85

Összesen

106

80,19 %

18,87 %

0,94 %

100,00 %

10,64 %

3,61 %

0,88 %

7,23 %

799

554

113

1466

54,50 %

37,79 %

7,71 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Ismeri-e személyesen a parlamenti képviselőjét?
Teljesen passzív

Passzív

Résztvevő

Nagyon aktív

Összesen

Igen

Nem

Nem tudja

Összesen

6

101

11

118

5,08 %

85,59 %

9,32 %

100,00 %

2,24 %

9,22 %

13,25 %

8,16 %

46

393

22

461

9,98 %

85,25 %

4,77 %

100,00 %

17,16 %

35,89 %

26,51 %

31,88 %

175

541

45

761

23,00 %

71,09 %

5,91 %

100,00 %

65,30 %

49,41 %

54,22 %

52,63 %

41

60

5

106

38,68 %

56,60 %

4,72 %

100,00 %

15,30 %

5,48 %

6,02 %

7,33 %

268

1095

83

1446

18,53 %

75,73 %

5,74 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Value, Pearson Chi-Square Test: 79,05 Sign.: 0,00
A politikai aktivitással arányosan nő a válaszadók demokratikus elkötelezettsége. A nagyon aktívak 72,7
százaléka értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy „A demokrácia minden más rendszernél jobb”. A teljesen
passzívak esetében már csak 39 százalék ez az arány. 15 százalékuk teljes érdektelenségről tanúskodva nem is
foglalt állást a kérdésben.
A felmérés adatai tehát összhangban vannak Klesner megállapításával, miszerint a demokrácia „résztvevői”,
formálói pozitívabb demokráciaképpel rendelkeznek, mint a politikai részvételből kiilleszkedettek. A
„résztvevők” aktívan bekapcsolódnak a beviteli oldalra, de cserébe az outputból is nagyobb mértékben
részesülnek. Akik jobban hisznek az adott politikai rendszerben – azaz a demokráciában – sokkal valószínűbb,
hogy saját participációjukon keresztül visszahathatnak a döntéshozókra. Tehát azok, akik hisznek abban, hogy
demokratikus rendszerben élnek, nagyobbeséllyel vesznek részt a politikai folyamatokban. (Klesner 2001 1415)

Teljesen passzív

Passzív

A
demokrácia Néha a diktatúra A hozzám hasonló Nem tudja
minden
más jobb, mint a embereknek
ez
rendszernél jobb demokrácia
mindegy

Összesen

48

29

27

19

123

39,02 %

23,58 %

21,95 %

15,45 %

100,00 %

5,64 %

12,18 %

9,61 %

19,19 %

8,37 %

255

67

114

31

467

54,60 %

14,35 %

24,41 %

6,64 %

100,00 %
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28,15 %
40,57 %

29,96 %
Résztvevő

Nagyon aktív

Összesen

31,31 %

31,79 %

468

123

131

47

769

60,86 %

15,99 %

17,04 %

6,11 %

100,00 %

54,99 %

51,68 %

46,62 %

47,47 %

52,35 %

80

19

9

2

110

72,73 %

17,27 %

8,18 %

1,82 %

100,00 %

9,40 %

7,98 %

3,20 %

2,02 %

7,49 %

851

238

281

99

1469

57,93 %

16,20 %

19,13 %

6,74 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

A közösségi tagság és a politikai participáció összefüggéseire világít rá a válaszadók vallási életének a
vizsgálata. A hitbéli meggyőződés és a politikai részvétel között nincs kapcsolat, ám a vallási közösséghez
tartozás már összefügg a participációval.
Shapiro és szerzőtársai írják, hogy a politikai tőke megszerezhető közösségekben, például egyházi
közösségekben, akkor, ha az egyházi közösség maga is belefolyik a politikába. (Fuchs-Minnite-Shapiro 1999, 6)
Magyarországon ez a tézis hatványozottan igaz lehet, hiszen egyes egyházi vezetők – és ezáltal az egyházak –
politikai szerepet is vállalnak.

Teljesen passzív

Passzív

Résztvevő

Nagyon aktív

Összesen

Vallási közösség tagja

Nem jár
templomba

rendszeresen Összesen

10

115

125

8,00 %

92,00 %

100,00 %

5,49 %

8,91 %

8,49 %

46

421

467

9,85 %

90,15 %

100,00 %

25,27 %

32,64 %

31,73 %

103

667

770

13,38 %

86,62 %

100,00 %

56,59 %

51,71 %

52,31 %

23

87

110

20,91 %

79,09 %

100,00 %

12,64 %

6,74 %

7,47 %

182

1290

1472

12,36 %

87,64 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

A szakszervezeti tagok politikai aktivitása jelentősen magasabb, mint a nem szakszervezeti tagoké. A
politikailag nagyon aktívak aránya a szakszervezeti tagok között 9%, a résztvevők aránya 65% szemben a nem
szakszervezeti tagok 7,3 és 50,8 százalékos arányával. Adataink is alátámasztják Klesner megállapítását,
miszerint a szakszervezeti tagság tekinthető a politikai participáció egy formájának. (Klesner 2001, 17)

Teljesen passzív

tagja Összesen

Szakszervezeti tag

Nem
szakszervezetnek

5

120

125

4,00 %

96,00 %

100,00 %

3,76 %

9,03 %

8,55 %
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437

466

6,22 %

93,78 %

100,00 %

21,80 %

32,88 %

31,87 %

87

675

762

11,42 %

88,58 %

100,00 %

65,41 %

50,79 %

52,12 %

12

97

109

11,01 %

88,99 %

100,00 %

9,02 %

7,30 %

7,46 %

133

1329

1462

9,10 %

90,90 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

7. Összegzés
Kiinduló hipotézisünket, mely szerint a politikai participáció intenzitása és a társadalmi tőke mértéke között
lényegi kapcsolat található, igazoltnak érezzük. Ugyan csak találtunk szignifikáns összefüggéseket a network
kiterjedtségére utaló változók és a politikai részvétel között. A Shapiro és szerzőtársai által bevezetett „politikai
tőke” fogalmat relevánsnak találtuk, az alapösszefüggések már adataink elemzésekor megmutatkoztak. Mégis,
az operacionalizált társadalmi tőke fogalom jelentősebb magyarázóerőt biztosított a legtöbb összefüggés
esetében, mint a politikai tőke. Ennek egyik oka feltehetőleg az lehet, hogy az általunk másodelemzett
kérdőívben nem voltak direkt kérdések a politikai tőkére nézve. Az összefüggés további feltárását szükségesnek
és eredménnyel kecsegtetőnek érezzük, kifejezetten e két jelentős elméleti konstrukció minél alaposabb
vizsgálatán keresztül.
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11. fejezet - SZABÁLYOZÁSI
KONCEPCIÓ A TERÜLETI
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
TÖRVÉNYI REGULÁCIÓJÁHOZ
Vadál Ildikó

1. I. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKA
A területi államigazgatási szervek rendszere Magyarországon erősen differenciált: jogállásuk, létrehozásuk,
feladataik jellege, illetékességi területük igen jelentős eltéréseket mutat. A közöttük lévő eltérésekre a legtöbb
esetben szakmai érveket igen nehéz lenne felhozni.
Az államigazgatási szervek legnépesebb táborát alkotó területi államigazgatási szervek tanulmányozása során
szembetűnő a hiányos és ellentmondásos jogi szabályozásuk. A dekoncentrált szervek alkotmányi nevesítése
egyelőre még várat magára: az Alkotmány meg sem említi a dekoncentrált szerveket, mint az államigazgatási
rendszer szereplőit. Sajnos a területi államigazgatási szervek típusának alaptörvényi reguláción kívüli normatív
szabályozása is legfeljebb hézagosnak nevezhető: a dekoncentrált szervek fogalmát, illetve kritériumait ez idő
szerint egyetlen törvény sem határozza meg, elmaradt a létrehozásuk szabályozása is.
Magyarország régiói

Hazánkban a területi államigazgatási szervekre vonatkozó alkotmányi és egységes törvényi szabályozás tehát
egyaránt hiányzik. A jogi szabálytalanság következtében a tárcák szinte kontroll nélkül alakíthatják a területi
igazgatás szervezetrendszerét. A területi államigazgatási szervek rendszerének korszerűsítését jelentősen
megnehezítik a jogi szabályozás hiányosságai, többek között:
1. - Egy szerv feladatai csak több jogszabályból deríthetők fel. A szétszórt szabályozás következményei többek
között a feladat- és hatásköri átfedések, párhuzamosságok, gazdátlanul maradt feladatok, kihasználatlan
kapacitások.
2. - A dekoncentrált szervekre különösen jellemző, hogy a törvényekben és a kormányrendeletekben csak
létrehozásuk szükségességéről döntöttek, s az alapítással kapcsolatos legalapvetőbb paraméterek rendezése is
miniszteri rendeletek szintjére csúszott le. Az egymástól független, ágazati szintű szabályozás szükségszerű
következménye a feladat- és hatásköri ellentmondások tömkelege.
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Amellett, hogy Magyarországon a területi igazgatás struktúrájában súlypont-áthelyezés zajlott le az
államigazgatás javára, 1 a területi igazgatás sokszereplős alanyi köre jött létre. Objektív érdek fűződik tehát az
összerendezéshez, a racionalizáláshoz. A területi igazgatás reformja során a figyelmet a szervezetrendszer
komplex felülvizsgálatára kell irányítani. Nem érhetünk el eredményeket, ha a közigazgatás két alrendszerét, az
önkormányzati és az államigazgatást egymásra tekintet nélkül próbáljuk racionalizálni. A reformot és
korszerűsítést ugyanakkor ma több tényező akadályozza.
Ilyenként ítélem meg, hogy létrejöttük után tizenöt évvel sem pontosan tisztázott, hogy milyen szerepet szánunk
a megyei önkormányzatoknak. Talán a jogalkotónak (politikának) is el kellene gondolkodni Ereky 2 csaknem
száz esztendeje papírra vetett gondolatain: „... nem teremtünk önkormányzatot azzal, ha biztosítékokkal
bástyázzuk körül azt, ami nincs, valamint tehát vármegyéink önkormányzatát sem teremtjük meg azzal, ha
részükre csak eszközöket adunk önvédelemre, de nem adunk közigazgatási hatáskört, amelyet védelmezniök
érdemes volna...”. Fokozza a megyei önkormányzatokat érintő bizonytalanságot a regionális szint kialakításával
összefüggésben életre hívott politikai és szakmai vita is.
A sokszereplős területi igazgatást a hatékony koordinációs mechanizmusok hiánya is jellemzi. A dekoncentrált
szervek között az együttműködés és a munkakapcsolatok esetlegesek és véletlenszerűek; a legnagyobb szerepet
a vezetők személyes kapcsolata játssza.
Munkámban arra teszek kísérletet, hogy szabályozási koncepciókat fogalmazzak meg a területi államigazgatási
szervek törvényi regulációjához, amely véleményem szerint a fent felvillanásszerűen jelzett problémák
megoldását is segítheti. Meggyőződésem ugyanis, hogy – amellett, hogy a közigazgatásban az ellátandó
feladatokból kell kiindulni, és azokhoz képest lehet a szervezeti keretekről állást foglalni –, nem szabad a
szervezeti kérdéseket mellékessé degradálni. Ha ugyanis a szervezeti keretek nem felelnek meg az ellátandó
feladatoknak, akkor a közigazgatási tevékenység sem lehet eredményes.

2. II. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK A
KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETI RENDSZERÉBEN
2.1. 1. A területi államigazgatási szervek fogalma
Első lépésként tisztázni kell azt, hogy mit értünk területi államigazgatási szerv fogalma alatt. Jogszabályaink
ugyanis nem határozzák meg a területi államigazgatási szervvé minősítés kritériumait. Problémát okoz továbbá
az is, hogy nem is mindig ezt a kifejezést használják e szervtípus megjelölésére.
Történelmileg a „dekoncentráció” szó a közigazgatásban azt a feladat-telepítési módot jelentette, amikor nem
önkormányzati, hanem központi irányítás alatt működő területi (helyi) államigazgatási szervek kaptak feladatés hatásköröket. Magyary Zoltán meghatározása nyomán „a dekoncentráció (szétpontosítás), amely akkor áll
elő, ha a centralizált feladatok ellátása önkormányzattal nem rendelkező egyéni szervekre van bízva.” 3 Ezzel
egybevetve a decentralizáció azt a feladattelepítési elvet jelentette, amikor önkormányzati típusú szervekhez
történt a feladat- és hatáskörök telepítése.
Újabban a szakirodalomban megjelent a „devolúció elve” is. Ez a központi szervektől a területi és települési
szint felé történő feladat- és hatáskörmozgás átfogó elnevezése. A devolúció elve az angolszász
szakirodalomban a dekoncentrációt és a decentralizációt is magába foglaló elv, sőt, egyúttal a nem közigazgatási
szervek általi feladatellátást is jelenti. 4
Magyarországon a jogi szabályozásban a dekoncentrált szerv 5 elnevezés inkább hatáskörök címzettjeként
jelenik meg a normatív szabályozásban, és akkor is gyakran a „centrális irányítású szerv” megjelölés szerepel.
Ez utóbbi azonban a szervtípusnak csak az egyik jellemzőjét (irányítási viszonya) ragadja ki, s nem tükrözi a
közigazgatási rendszeren belüli helyét, államigazgatási jellegét sem. Ennél helytállóbb és ma már a
A nemzetközi tendenciákat elemezve is kitűnik, hogy a közigazgatási középszint domináns eleme mindenütt az ágazatilag tagolt,
professzionális államigazgatás. Ld. Balázs István: A regionális közigazgatási hivatalok kialakításának lehetőségei a területi államigazgatás
működésének átalakításának tükrében. Magyar Közigazgatás, 2004/4. száma, 194. oldal
2
Ereky István: Tanulmányok a vármegyei önkormányzatok köréből; Bp., 1908. 264. oldal
3
Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. Budapest, 1942. 104. oldal
4
Balázs István: A központi közigazgatás különös hatáskörű szerveinek szabályozási koncepciója. Magyar Közigazgatás, 2004/9. száma, 514.
oldal
5
Jelen tanulmányban a dekoncentrált és a területi államigazgatási szerv megjelölést szinonimaként használom.
1
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szakirodalomban egyértelműen elterjedtebb a dekoncentrált szerv elnevezés. Ez utóbbi kifejezi, hogy olyan
államigazgatási szervekről van szó, amelyek területi szinten működnek és központi irányítás alatt állnak.
A területi államigazgatási szervek fogalmának meghatározásakor a következő lényegi sajátosságaikat kell
figyelembe venni, hogy a területi államigazgatási szervek
1. - részei a közigazgatási szervezeti rendszernek,
2. - államigazgatási feladatokat látnak el és rendelkeznek az ehhez szükséges hatósági jogosítványokkal,
3. - egy felső szintű államigazgatási szerv (minisztérium vagy központi hivatal) alá rendeltségében működnek,
ennek általános és szakmai felügyelete alatt állnak,
4. - az illetékességi területük által meghatározott területi szinten működnek,
5. - feladatuk általában egy-egy szakigazgatási ágazathoz kapcsolódik,
6. - egyszemélyi felelős vezetés alatt állnak,
7. - hierarchikus felépítésű hivatali struktúrában működnek,
8. - jellemző a szoros központi irányítás megléte és
9. - csekély területi (helyi) kötődésük.
A jogszabályaink nemcsak a dekoncentrált szervek fogalmának meghatározásával adósak, hanem a konkrét
szervek elnevezése sem egységes. A következő elnevezések a leggyakoribbak az egyes szervek megjelölésénél:
felügyelőség; igazgatóság; hivatal; állomás; felügyelet; szolgálat; iroda; központ és intézet. Az eltérő
elnevezésekből sem az adott szerv jogállására, sem feladataik jellegére nem következtethetünk; az egyes szervek
megnevezése teljesen véletlenszerűen, minden koncepciót nélkülözve alakult ki.
Magyarország megyéi
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2.2. 2. A területi államigazgatási szervezetrendszer alakulásának
rövid története
Hazánkban 1990 után, az Önkormányzati törvény (1990. évi LXV. törvény) megjelenését követően
meglehetősen nagy számban hoztak létre területi államigazgatási szerveket. Az önkormányzati rendszer
kiépülésével párhuzamosan a dekoncentrált (tehát államigazgatási) szervek száma gyors ütemben növekedett. A
középszintű közigazgatást addig ellátó megyei tanácsi rendszer szétesett és az általa korábban ellátott feladatok
kisebb része az önkormányzatokhoz, míg túlnyomó többsége a területi államigazgatási szervekhez került. A
megyei önkormányzatok „leértékelése” következtében sajátos vákuumhelyzet keletkezett, amelyben a megye
már nem, az egyéb területi konfigurációk még nem voltak képesek a középszint szerepét betölteni. 6
A dekoncentrált szervek működése azonban nem előzmények nélküli a magyar közigazgatásban. E szervek nem
az önkormányzati rendszer kialakításának „melléktermékei”. A dekoncentrált szervek történetének áttekintése
talán az 1990 után kialakult helyzetre is ad némi magyarázatot.
1. - Az 1920-as évektől kezdődött a területi államigazgatási szervek jelentős „gyarapodása”. Ezzel együtt járt az
önkormányzatok fokozott ellenőrzés/irányítás alá vonása; feladat- és hatásköreik csökkentése; az
önkormányzatok „államosítása”.
2. - 1945 előtt, az önkormányzati rendszerben a vármegyei önkormányzatok mellett számos dekoncentrált szerv
működött. A középszintű igazgatásban a központi irányítású államigazgatási szervek és az önkormányzatok
laza halmaza alakult ki.
3. - 1950 után a korábban működő dekoncentrált szervek nagy része beépült a tanácsrendszerbe és a tanácsok
szakigazgatási szerveiként és szakigazgatási intézményeiként látták el feladataikat. Az állami befolyás
érvényesítése, a központi akarat keresztülvitele és az ágazati szempontok érvényre juttatása a tanácsokon
keresztül megvalósítható volt; mellettük kevés dekoncentrált szerv működésére volt szükség. Számuk tehát
ebben az időszakban jelentősen csökkent.
4. - 1990-ben a jogalkotónak talán eszébe sem jutott, hogy területi szinten létezik államigazgatás is, minden
politikai és szakmai figyelem az önkormányzati szektor kiépítésére irányult. 7 A helyi önkormányzatok
létrehozásával párhuzamosan 1990 után jelentősen megnövekedett a dekoncentrált szervek, azaz a területi
államigazgatási szervek száma. Ezek közül néhány újonnan megjelenő feladatokra szerveződött (pl.
kárpótlási hivatalok), többségük azonban korábban a megyei tanácsok szakigazgatási szerveként, illetve
intézményeként működött. 8
Mára már minden minisztérium rendelkezik területi államigazgatási szervekkel. Némely minisztérium –
nagyobb önmérsékletet tanúsítva – csak egy-két dekoncentrált szervvel, míg más minisztérium irányítása alatt
esetleg öt-hat is működik. Természetesen a centralizáció fokáról a dekoncentrált szervek száma önmagában nem
mond semmit, hiszen az általuk ellátott feladatoknak, a velük szemben megjelenő irányítás eszköztárának van e
kérdés megítélésében döntő szerepe.

2.3. 3. A területi államigazgatási szervek létrehozásának
jogszabályi háttere
Az Alkotmányt és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt (a továbbiakban: Ötv.) kell itt
tüzetesen megvizsgálnunk
Az Országgyűlés és a Kormány számára az Alkotmány biztosítja a dekoncentrált szervek létrehozásának a jogát.
Az Országgyűlés a kormányzás szervezetének meghatározása 9 körében vitathatatlanul jogosult bármilyen

Pálné Kovács Ilona: A hatalom térbeli megosztásának örökzöld dilemmái. In: Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80.
évfordulójára. Pécs, 2001. 299. oldal
7
Pálné Kovács Ilona: Regionalizmus és decentralizáció. Modernizációs kihívás előtt a magyar közigazgatás. In: Emlékkönyv Ádám Antal
egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Pécs, 2000. 153. oldal
8
Tanácsi szakigazgatási szervek látták el: a fogyasztóvédelmi felügyelőségek, a munkaügyi központok, a földművelésügyi hivatalok, a
területi főépítészek, a sportigazgatóságok, a TÁKISZ-ok (mai nevükön a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai) és a
műemlékfelügyelőségek feladatait
9
1949. évi XX. tv. 19. § (2) bekezdése
6
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államigazgatási szerv létrehozására. A Kormány számára pedig még konkrétabban biztosítja az Alkotmány 10 az
államigazgatási szervek létrehozásának a jogát, amikor arról rendelkezik, hogy „A Kormány jogosult az
államigazgatás bármely ágát közvetlenül a felügyelete alá vonni és erre külön szervet létesíteni.”
A dekoncentrált szervek létrehozása az Ötv.-vel sem volt ellentétes. Igaz ugyan, hogy rögzíti az Ötv., hogy a
helyi önkormányzat feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át, de hozzáteszi, hogy törvény
kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe 11 , azaz akár dekoncentrált szervekhez
is. Némi garanciát jelenthet, hogy erre csak „kivételesen” és törvényi szabályozás útján van mód. A
gyakorlatban azonban a kör elvileg szinte korlátlanul tágítható, hiszen mind a „helyi közügy”, mind a
„kivételesen” fogalmak értelmezése a feladatkört telepítő szervezet joga. Így a dekoncentrációnak az
önkormányzati érdekek oldaláról nincs alkotmányos korlátja.
1990 után területi államigazgatási szervek nagy számban történő elszaporodásának a jogszabályok tehát nem
jelentették az akadályát. Minden minisztérium alatt létrejöttek a dekoncentrált szervek. A velük kapcsolatos –
sokszor túlzott – ellenérzések talán éppen abból fakadtak, hogy számuk indokolatlanul felduzzadt. Az
önkormányzatok a több mint 30 fajta dekoncentrált szerv működésében saját jogaik és önállóságuk csorbítását
vélték felfedezni.
Az önkormányzatok azonban nem alternatívái a dekoncentrált szerveknek. Egy, a hatalommegosztás elvét
elfogadó jogállamban a dekoncentrált szervek és az önkormányzatok a területi (helyi) igazgatás egyenrangú
résztvevői. A világon sehol sem alternatívája a dekoncentrált közigazgatási szervtípus az önkormányzati
közigazgatásnak, hanem a két alrendszer egymás mellett működő, egymást kiegészítő rendszer, mely együtt
jelenti egy ország közigazgatását. 12 Vannak ugyanis olyan feladatok, amelyeknek a területi államigazgatási
szervekhez telepítése indokolt. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a dekoncentrált szervek többsége
speciális szakigazgatási, hatósági feladatokat lát el. E feladatokat a fejlett polgári demokráciák is
államigazgatási szervekre bízzák és nem testületi szervekhez telepítik.

2.4. 4. A közigazgatási feladat-telepítés elvei és lehetőségei
területi szinten
Az önkormányzatok feladatai Magyarországon 1990 után a közjogi szakirodalomban és a politikában is több
szempontból vita tárgyát képezték. Számtalan esetben vizsgálták a kötelező önkormányzati feladatok
terjedelmét és vonzatait; a kötelező és a szabadon vállalt feladatok elválasztását és sajátosságait; a saját és az
átruházható feladatok jellemzőit; a területi és a települési önkormányzatok közötti feladatmegosztás elveit.
Ez idáig kevesebb szó esett az „állami és az önkormányzati”, pontosabban szólva az „államigazgatási és
önkormányzati” ügyek elhatárolásáról. A kérdés megválaszolása összefügg azzal, miként foglalunk állást az
önkormányzatok államszervezeten belüli elhelyezkedéséről és egyúttal az önkormányzati feladatok állami
jellegéről.
Szakmailag nem oszthatók azok a természetjogi felfogások, amelyek szerint az önkormányzatok az állam
„ellenpólusaként”, az állam szervezeti rendszerén kívüli alakulatokként működnének. Az önkormányzatok
„létrejötte” kizárólag állami akarat függvénye. Állami döntés kérdése a „privát” és a „köz” határterületének
kijelölése, s az is, hogy valamely közfeladatot „állami” vagy ettől elkülönült „köz” szervezetei látnak-e el. 13 Az
állami törvényességi ellenőrzés megléte ugyancsak annak bizonyítéka, hogy az önkormányzat nem „államon
kívüli alakulat”.

1949. évi XX. tv. 40. § (3) bekezdése
1990. évi LXV. tv. 6. § (2) bekezdése
12
Balázs István: A dekoncentrált közigazgatási szervek felülvizsgálatának szükségességéről, irányairól és komplexitásáról. In: A
dekoncentrált államigazgatási szervek rendszere és reformjának alternatívái; Közigazgatási Kormánybiztos Titkársága, Bp. 1994. 3-4. oldal.
Szerző utal rá, hogy „az EU országokban soha nem volt vita tárgya az önkormányzati közigazgatás, mint az államigazgatás alternatívája. A
közigazgatás két nagy alrendszerének a maga feladatkörében kell a legjobb minőségű közigazgatást, mint közszolgáltatást nyújtani.” Balázs
István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU országokban I-II. Magyar Közigazgatás, 2003/9-10. számai, 515.
oldal.
13
Forsthoff, Ernst: Die öffentliche Körperschaft. 19-20. old.
10
11
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A magyar közjogi szakirodalom – főként a német közjogi irodalom hatására – már a század elején az
önkormányzatokat az államszervezet részeként tárgyalja: „Az önkormányzat tárgyai ugyanis általában az állami
közigazgatás feladatai, mint ahogy maga az önkormányzat sem más, mint állami közigazgatás.” 14
Az állam területi szinten az általa felvállalt feladatokat részben az államigazgatási szervek, részben az
önkormányzatok útján látja el. 15 Az állam impériumát képezi annak eldöntése, hogy az általa felvállalt
közfeladatot az államigazgatás szervezetrendszerén keresztül biztosítja, azaz dekoncentrált szervekre bízza,
vagy az önkormányzatok kötelező feladatává teszi. A központi jogalkotó döntési kompetenciájába tartozik,
hogyan osztja meg a feladatokat a közigazgatás két nagy alrendszere között.
Arról kell tehát dönteni, hogy államigazgatási szervekhez vagy önkormányzatokhoz telepítjük-e az adott
feladatot. Egy a XXI. század kihívásainak megfelelni akaró korszerű közigazgatási rendszerben nem
elégedhetünk meg azzal, ha a törvényhozásnak ezt a döntését kizárólag a gazdasági lehetőségek és a politikai
küzdelmek, alkuk és megegyezések határozzák meg. Szükség van ezen túlmenően szakmai szempontok és
általános elvek rögzítésére is, amelyek iránymutatásul szolgálhatnak a konkrét feladatokról való döntésekhez.
El kell ismerni azt is, hogy nehéz az államigazgatási és az önkormányzati feladatok elhatárolása, de a jogi
szabályozásnak törekednie kellene erre a disztinkcióra, hiszen jelentős részben ettől függ az önkormányzati
autonómia terjedelme (az ön kormányzatok mozgástere) és a központi irányítás egymáshoz való viszonya.
A dekoncentrált államigazgatási szervek és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás során véleményem
szerint különösen az alábbiakra kell figyelmet fordítani:
1. - az adott feladatot ellátó szervezet sajátosságaira,
2. - az ellátandó feladat jellegére (hatósági, szolgáltatási feladat),
3. a feladat ellátásához milyen speciális szakismeret szükséges,
4. - a feladat ellátásának eszközigénye (műszerpark, tárgyi-technikai felszerelés, laboratóriumi háttér),
5. - a feladat ellátásának költségigénye,
6. - a feladat ellátásához szükséges helyismeret; adatok, információk fellelhetősége,
7. - a feladat ellátásának garanciális kérdései (objektivitás, pártatlanság, országosan egységes normák és eljárási
szabályok alapján történő ügyintézés).
Abban a kérdésben, hogy egy adott közigazgatási feladatot államigazgatási szervekhez vagy önkormányzathoz
célszerű-e telepíteni, a végső döntést a politika fogja kimondani, mégsem tekinthetünk el a feladattelepítés
lehetséges szakmai indokainak feltárásától. A fenti szempontok komplex vizsgálata, együttes figyelembe vétele
és mérlegelése szükséges ahhoz, hogy egy feladat hovatartozásáról dönthessünk. Ezek előrebocsátása után
vállalkozom néhány fő irány rögzítésére, amelyek segíthetnek a dekoncentrált szervek és az önkormányzatok
közötti feladat-elhatárolásról való döntésben.
Területi államigazgatási szervhez indokolt telepíteni többek között 16:
1. - azokat a feladat- és hatásköröket, amelyek ellátása olyan speciális szakértelmet igényel, amely nem
biztosítható valamennyi önkormányzatnál (pl. mértékhitelesítés, statisztikai igazgatás), vagy
2. - magas műszaki felszereltséget, intézményi (laboratóriumi) hátteret, nagy értékű technikai felszerelést
igényel (pl. élelmiszerellenőrzés, állat- és növény-egészségügyi feladatok, mértékhitelesítéssel kapcsolatos
feladatok);

Tomcsányi Móricz: Önkormányzat és decentralizáció, Bp. 1911. 10. old. A centralizációval, decentralizációval, önkormányzatokkal
foglalkozó nézetek összefoglalását ld. részletesen: Szamel Lajos: A magyar közigazgatástudomány. Bp. 1977. 267-276. old
15
Ezúttal eltekintek (külön fejezetben elemezem) az állami feladatok „privatizációjától”, a közfeladatok magánjogi szervezetek, autonóm
struktúrák ill. indirekt közigazgatási szervek általi ellátásától.
16
Forrásként felhasználtam: Vadál Ildikó: Dekoncentrált szervek a mai magyar közigazgatásban, Bp. 1994. In: A dekoncentrált
államigazgatási szervek rendszere és reformjának alternatívái; Közigazgatási Kormánybiztos Titkársága, Bp. 1994.; és Virágh Rudolf: A
dekoncentrált szervek fogalma, helye a közigazgatás feladat- és szervezetrendszerében. In: A dekoncentrált államigazgatási szervek
rendszere és reformjának alternatívái; Közigazgatási Kormánybiztos Titkársága, Bp. 1994. 69-73. oldal
14
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3. - felügyeleti-ellenőrző jellegű, garanciális jelentőségű hatósági feladatokat, amelyek önkormányzati
rendszeren kívüli telepítése az objektivitás biztosítása érdeében indokolt (pl. műemlék-felügyeleti feladatok,
környezetvédelmi igazgatás),
4. - természetföldrajzi határokhoz kapcsolódó illetékességi területen végzett fel adatokat (pl. környezetvédelmi,
vízügyi, természetvédelmi hatósági feladatokat, bányakapitányságok feladatait),
5. - olyan feladatokat, amelyek nem tűrik a végrehajtásbeli különbözőségeket, azaz az állampolgár számára is
garanciális jelentősége van, hogy országosan egységes szabályok és eljárási rend alapján ugyanazok a
szervek járjanak el az adott ügyben,
6. - ha a feladatellátás során a helyi specialitások érvényesülésének nincs helye,
7. - ha össztársadalmi érdeket kell érvényre juttatni,
8. - olyan hatósági ügyek, amelyeket az esetleges érdekellentét felmerülése miatt nem célszerű
önkormányzatokhoz telepíteni,
9. - olyan nem hatósági típusú feladatokat is, amelyek ellátásához szükséges műszerparkkal a dekoncentrált
szervek rendelkeznek.
Azoknak a feladatoknak az önkormányzathoz telepítése lehet indokolt
1. - amelyek nem igényelnek az önkormányzat számára elérhetetlen szakismeretet,
2. - ugyanakkor a feladatellátást a helyismeret megkönnyíti;
3. - amelyek elvégzéséhez a megfelelő műszaki, tárgyi-technikai feltételek az önkormányzatoknál is
biztosíthatók;
4. - amelyek a gyors helyi ügyintézést, az ügy és az adatok részletes ismeretét igénylik;
5. - amelyek elviselik az önkormányzatonkénti végrehajtási különbözőségeket és nem igénylik az országosan
egységes végrehajtást;
6. - amelyek ellátásánál fontos a lakossági kontroll,
7. - amelyek gyakran és nagy számban fordulnak elő, illetőleg a település határán belül lezárhatóak,
8. - a nagyobb végrehajtási önállósággal ellátandó feladatok,
9. - amelyek tradicionálisan önkormányzati feladatok (pl. szociális ügyek, kommunális ügyek, építésügyek),
10.

- amelyek ellátása testületi kontrollt igényel. 17

Mindezeket azért elemeztem ilyen részletességgel, mert kiemelten kell kezelni a területi államigazgatási szervek
feladatait. Egy modern közigazgatási rendszerben ugyanis nem az a kérdés, hogy szükség van-e központi
irányítás alatt működő területi államigazgatási szervekre, és véleményem szerint nem is az az elsődleges, hogy
hány dekoncentrált szerv működik. A figyelemnek sokkal inkább arra kellene irányulnia, hogy milyen feladatés hatáskörökkel rendelkeznek a dekoncentrált szervek, a közigazgatási feladatokat az állam (a politika) hogyan
osztja meg közöttük és az önkormányzatok között. A feladat-elosztás során szakmai érveknek kell előtérbe
kerülni, és nem annak, hogy a dekoncentrált szervek irányítása egyszerűbb. Figyelembe kell azonban venni azt
is, hogy jónéhány közigazgatási feladat jellegénél fogva szakszerűbben és hatékonyabban ellátható az
államigazgatási szervezetrendszer keretében, s ez semmiképpen sem „kevésbé demokratikusabb”, mintha az
önkormányzat – a „demokrácia” jegyében – teljesítőképességén túlmutató feladatokat kap.
Óvatosságra kell inteni a szolgáltató feladatok privatizációjánál is. Amellett, hogy-e tevékenységek a
dekoncentrált szerveknél a hatósági teendők (pl. műszerparkok) fenntartását is biztosítják; meg kell vizsgálni azt

Természetesen az önkormányzatok között is differenciálni szükséges és mérlegelni kell, mely feladatok ellátását célszerű nagyobb
lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatra bízni, illetve melyeket lehet kisebb települési önkormányzatokhoz telepíteni.
17
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is, hogy a piac az adott szolgáltatást képes-e megfelelő színvonalon és az igénybe vevők nagy része számára
hozzáférhetően biztosítani. 18

3. III. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ A TERÜLETI
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK JOGÁLLÁSÁNAK
RENDEZÉSÉHEZ
3.1. 1. A jogalkotás (a politika) válasza a felvetett problémákra
A területi államigazgatási rendszer reformjának fő irányairól az 1105/1995. (XI. 01.) sz. Kormányhatározat 19
rendelkezett és meghatározta a dekoncentrált szervek vizsgálatának szempontjait. Deklarálta, hogy a
szervezetrendszer átalakítását meg kell előzni a feladat- és hatáskörök tüzetes átvizsgálásának.
Az 1105/1995. (XI. 01.) sz. Kormányhatározat célja a széttagolt területi államigazgatási szervezetrendszer –
valóban szükséges – integrációja. Ennek „egyetlen lehetséges útjaként” jelölte meg, hogy a területi
államigazgatási szervek főszabályként az egységes kormányhivatalként szervezett közigazgatási hivatalok
keretében működjenek. Az 1105/1995. (XI. 01.) sz. Kormányhatározat által elérni kívánt cél:
1. integrált területi igazgatási rendszer,
2. a szereplők közötti koordináció
3. feladat- és hatásköri átfedések megszüntetése,
4. a területi államigazgatási rendszer az eddiginél tisztább profilú legyen és az eddiginél lehetőleg kevesebb
hatáskörrel rendelkezzen,
5. a meglévő anyagi és technikai, valamint személyi feltételeket a megmaradó hatáskörök magasabb színvonalú
ellátására lehessen fordítani,
6. a területi államigazgatási szervezetrendszer kevesebb hatáskört, kisebb szervezettel és kisebb személyzettel
, de hatékonyabb formában tudjon ellátni.

20

Ezek végrehajtása valóban nélkülözhetetlen a területi államigazgatási szervezetrendszer reformjához.
Vitathatatlan a túlméretezett dekoncentrált szervek integrációjának a szükségessége, a profiltisztítás, a feladatés hatásköri átfedések megszüntetése, a koordináció biztosításának fontossága. Mindezek eléréséhez azonban
nemcsak egyetlen – az idézett Kormányhatározatban deklarált, integrált közigazgatási hivatalok létrehozása – út
vezet.
A területi államigazgatási szervek többségének a közigazgatási hivatalokba integrálásának a terve kudarcot
vallott. A feladat- és hatáskör-felülvizsgálatok után kialakított szervezeti javaslatok eredménye („24 nem”, „5
igen”) 21 talán még azok számára is meglepő, akik eleve szkeptikusan fogadták a dekoncentrált szervek
közigazgatási hivatalba integrálásának lehetőségét. Végül ekkor, az 1995/96-os korszerűsítés
következményeként a fogyasztóvédelmi felügyelőségek közigazgatási hivatalba telepítése történt meg.
Felmerülhet, hogy egy 1996-ban zajló reform kudarca 22 felett felesleges ilyen hosszasan merengeni. Azért
tettem e terjedelmesebb kitérőt, mert most, a területi államigazgatási szervek rendszerének felülvizsgálatát
előíró 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározatban ismét visszaköszönnek a fenti tervek: a jelenlegi
Ld. erről részletesen: Vadál Ildikó: Új megoldási formák és módszerek a közfeladatok ellátásában. In: Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi
tanár születésének 70. évfordulójára, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000. 297-306.; ugyanő: Az indirekt közigazgatási szervekről
de lege lata és de lege ferenda. Magyar Közigazgatás, 1997/3. és 4. száma.
19
1105/1995. (XI. 01.) számú Kormányhatározat a területi államigazgatási szervek reformjának fő irányairól
20
A tanácsrendszerhez képest ma kétszer annyian dolgoznak a területi közigazgatásban, mint azelőtt. Balázs István: A XXI. század
közigazgatásának kihívásai. Magyar Közigazgatás, 2000/7. száma, 197. oldal
21
A Magyar Közigazgatási Intézet keretében elvégzett kutatásról ld. részletesen: Bede-Szabó Gábor: A területi államigazgatás reformjának
aktuális kérdései. Vadál Ildikó: Gondolatok a területi államigazgatási szervek reformja kapcsán. In: Érvek és ellenérvek. Adalékok a területi
államigazgatás reformjához. (Szerkesztette: Bede-Szabó Gábor-Vadál Ildikó), Budapest, 1997. 11-123. oldal
22
Igen szemléletesen mutatja ezt be Pálné Kovács Ilona monográfiájában azzal, hogy egymás mellé helyezi a területi államigazgatás reform
előtti szervezetét és a reform utánit. Az átalakítás sikertelenségének igazolásához ennél több bizonyíték nem szükséges. Pálné Kovács Ilona:
Regionális politika és közigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 1999., 153. oldal és 154. oldal ábrája.
18
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államigazgatási feladatok közül minél többet a közigazgatási hivatalok lássanak el. 23 Ugyanakkor az európai
országok közigazgatási rendszerére pillantva megállapíthatjuk, hogy a területi államigazgatás szervezeti
formáját illetően ma már csak elvétve találhatók olyan megoldások, hogy e feladatokat általános hatáskörű
területi hivatal látja el, inkább jellemző az, hogy az ágazatok saját szerveikkel vannak jelen területi és települési
szinten egyaránt. 24
Szükséges még említést tenni arról is, hogy a megyei önkormányzatok is várakozással tekintettek a
dekoncentrált szervekkel kapcsolatban elindult korszerűsítési munkálatok elé; azt remélve attól, hogy a „dekók”
feladat- és hatáskörének felülvizsgálata után a megyei önkormányzati szint is részesedhet ezekből. A megyei
önkormányzatok ellenben nem részesedtek a – néhányak által előzetesen várt – mértékben a területi igazgatás
feladataiból.
A közigazgatás korszerűsítésének keretében elkezdődött azonban a dekoncentrált szervek rendszerének
felülvizsgálata. Sor került néhány dekoncentrált szerv megszüntetésére, illetve egyesek összevonására és ennek
eredményeként némileg csökkent a dekoncentrált szervek száma. A feladat- és hatásköri felülvizsgálatok
következtében megvalósult néhány párhuzamos feladat- és hatáskör kiszűrése, továbbá egyes (főként
szolgáltató) feladatok államigazgatási szervezetrendszerből való kitelepítése. Mindezek egy tisztább profilú,
szervezetében kisebb területi államigazgatási rendszer kialakításának kiindulópontjai lehetnek.

3.2. 2. Megjegyzések a regionális területi államigazgatás
kialakításához
A regionális igazgatás vissza-vissza térő jelensége a magyar közigazgatásnak, de még inkább a közjogi
irodalomnak. Pálné Kovács Ilona hívja fel a figyelmet rá, hogy már régóta nemcsak a megye „lebeg”, hanem a
régió és a kistérség is. 25 Ezt a lebegtetést igen jól szemléltetik az évek óta megjelenő és általában önmagukat
ismétlő közigazgatás-korszerűsítési/modernizációs feladattervek, kormányhatározatok és vita anyagok ez irányú
rendelkezései: meg kell vizsgálni, felül kell vizsgálni, szempont rendszert kell kidolgozni, át kell tekinteni a
lehetőségét, törekedni kell, folytatni kell a vizsgálatát stb. a régiók és kistérségek létrehozása lehetőségének, ki
kell dolgozni, át kell tekinteni a feladat- és hatáskörtelepítés elveit, stb.
A konkrét döntés sokáig igen kevés volt. Ehhez az is szükséges lenne, hogy a politika a jelenleginél is
határozottabban tegye le a voksát a tervbe vett lépések mellett (pl. kötelező társulás törvényi elrendelése, felülről
létrehozott régiók).
Magyarországon 1971-ben, a 2006/1971. (III. 17.) Kormányhatározattal került sor a hat gazdasági tervezési
körzet kialakítására, de ezek keretei között regionális igazgatás nem alakult ki. 26 Létrehozásakor regionális
illetékességgel rendelkeztek a köztársasági megbízotti hivatalok is. 27
Ezt követően az 1052/1999. (V. 21.) Kormányhatározatban
alapokra helyezése.

28

merült fel a területi államigazgatás regionális

Az 1057/2001. (VI. 21.) Kormányhatározat a közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002 évekre szóló
kormányzati feladattervéről a területi államigazgatás lehetséges regionalizálásának folytatását rendelte el.
Kimondta, hogy folytatni kell a területi és települési szintű államigazgatási szervek feladat- és hatáskörének,
szervezetének és működésének felülvizsgálatát és a területi államigazgatás regionális alapokra helyezése
lehetőségének vizsgálatát.
Ezt követően a 2198/2003. (IX. 1.) Kormányhatározat rendelkezett a közigazgatási rendszer korszerűsítésével
kapcsolatos feladatokról. Közigazgatási rendszerünk gyengeségeként jelölte meg a közigazgatási rendszer
széttagoltságát és koordinálatlanságát; valamint az önkormányzati feladatok differenciálatlan telepítését. A
kormányhatározat mellékletét képező vitaanyag kulcsfontosságú korszerűsítési irányokat jelölt ki:

2. számú melléklet a regionális és kistérségi szervezést igénylő államigazgatási feladat- és hatáskörök, valamint a területi államigazgatási
szervek átalakítására vonatkozó intézkedésekről szóló 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározathoz
24
Balázs István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU országokban I-II. Magyar Közigazgatás, 2003/9. száma,
517. oldal
25
Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Bp-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2001. 252. oldal
26
Fábián Adrián: Regionális közigazgatás – de lege ferenda. Magyar Közigazgatás, 2003/1. száma, 19-26. oldal
27
Ötv. 98.§ és 66/1990. (VIII. 14.) OGY határozat a köztársasági megbízottak működési területét meghatározó régiókról.
28
1052/1999. (V. 21.) Kormányhatározat a közigazgatás továbbfejlesztésének 1999-2000. évekre szóló kormányzati feladattervekről
23
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1. A jogilag lehatárolt és szabályozott kistérségi szint létrehozása.
2. A regionális döntéshozatali fórumok (legfejlettebb formájában a választott regionális önkormányzatok)
létrehozása, a központi alárendeltségű területi állam igazgatási szervek többségének regionális átszervezése,
a központi erőforrások jelentős decentralizálása.
3. A kormányprogramban stratégiai célként megfogalmazott választott testülettel rendelkező önkormányzati
régió kialakítása.
A fenti koncepció ismétlődik meg az 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározatban, amely a regionális és
kistérségi szervezést igénylő államigazgatási feladat- és hatáskörök, valamint a területi államigazgatási szervek
átalakítására vonatkozó intézkedéstervezetet tartalmazza.
A középszintet érintő legfontosabb döntések a következők:
1. A jelenlegi igen széttagolt és nagyszámú területi államigazgatási szervezeti kört a felülvizsgálat
eredményeképpen radikálisan csökkenteni kell. Cél az, hogy ágazatonként lehetőleg egy dekoncentrált szerv
működjön, továbbá a jelenlegi állam igazgatási feladatok közül minél többet a közigazgatási hivatalok
lássanak el.
2. A területi államigazgatási szervek illetékességi területét össze kell hangolni a statisztikai-tervezési régiók
területével, azaz a területi államigazgatás regionális szintre telepítése.
3. Folytatni kell a feladat- és hatáskörök felülvizsgálatát, amelynek eredményeként javaslatot kell tenni egyes
államigazgatási feladatoknak központi szintről regionális szintre telepítésére, valamint
4. a megyei államigazgatási szervek által ellátott feladatok körzeti szintre, illetve regionális szintre telepítésére.
5. A jelenlegi megyei szintről a statisztikai-tervezési régiók szintjére kerüljön a közigazgatási hivatalok
működésének meghatározó része.
A reform fő célkitűzése, a területi államigazgatás regionális alapra helyezése úgy valósul meg, hogy a jelenlegi
mintegy 16 megyei illetékességgel működő területi államigazgatási szerv illetékességét a 7 fejlesztési régió
szerintire változtatjuk, a régióközpont eddigi megyei szervezetére építve. A jelenleg megyei keretnél nagyobb,
de a 7 fejlesztési régió területével nem harmonizáló területi államigazgatási szerveket pedig szintén a 7
fejlesztési régióhoz igazítjuk. 29
Az 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározat 30 elvei alapján előtérbe kerültek a régió kialakításával kapcsolatos
kutatások és szakirodalmi viták egyaránt. Ennek kapcsán érdemes talán egy kicsit a „regionalizáció” terén
nagyobb tapasztalattal rendelkező országokra pillantani. Az európai regionalizációs folyamatokat elemző igen
alapos, színvonalas tanulmányokból 31 témánk szempontjából az alábbi tendenciákat emelem ki: A középszintű
igazgatás jogállása, feladata és helyzete az EU tagállamokban korántsem egységes. Torma András
monográfiájában ismertetett rendkívül alapos kutatása arra enged következtetni, hogy a középszint helye és
szerepe alapvetően attól függ, hogy az adott állam milyen államtípusba sorolható: föderális, regionalizált,
decentralizált, vagy unitárius-e. 32
Az EU-országok többségében azonban nincs komplex (államigazgatási és önkormányzati közigazgatást
egyaránt magába foglaló) közigazgatási régió. Ezen nem változtat az a tény sem, hogy időközben megszületett a
regionális önkormányzatok Európai Chartája. Magyarországon sincs ma közigazgatási értelemben vett
regionalizációs kényszerhelyzet. 33

Balázs István: A regionális közigazgatási hivatalok kialakításának lehetőségei a területi államigazgatás működésének átalakításának
tükrében. Magyar Közigazgatás, 2004/4. száma, 197. oldal
30
1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározat a regionális és kistérségi szervezést igénylő államigazgatási feladat- és hatáskörök, valamint a
területi államigazgatási szervek átalakítására vonatkozó intézkedésekről
31
ld. a nemzetközi regionalizácós tendenciák jellemzőiről: Balázs István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU
országokban I-II. Magyar Közigazgatás, 2003/9-10. számai, 513-520. és 601-611. oldalak, Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és
közigazgatás. Bp-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2001. Pálné Kovács Ilona: A területfejlesztés irányítása. Pécs, 2003., PTE Közgazdaságtudományi Kara, Habilitációs előadások 5. Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Virtuóz Kiadó, 2001.
32
Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Virtuóz Kiadó, 2001. 160-169. oldal
33
Balázs István: A XXI. század közigazgatásának kihívásai. Magyar Közigazgatás, 2000/7. száma, 389. oldal
29
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A vita nálunk az önkormányzati régiókkal kapcsolatban abban csúcsosodik ki, hogy milyen módon kerüljenek
kialakításra. Jómagam is azon az állásponton vagyok, hogy szerencsés esetben a régiók kialakulása egy szerves
fejlődési folyamat eredménye, amelynek révén létrejön a gazdasági régió és optimális esetben erre épül rá a
közigazgatás. 34
Ágh Attila és Agg Zoltán „vitájában” mégis Ágh professzor álláspontjával értek egyet, miszerint
Magyarországon a regionalizációhoz határozott központi állami politikai döntés és igenis felülről való bevezetés
kell. Agg viszont azt az álláspontot képviseli, hogy semmiképpen sem szabad megcélozni a felülről kierőszakolt
közigazgatási régiók létrehozását. 35
Vessünk egy pillantást egy ideálisnak tűnő helyzet mellett a realitásokra is. Nevezetesen arra, hogy
Magyarországon igen-igen kevés esélye van az alulról szerveződött régiók kialakulásának. A regionális identitás
tudatának hiánya mellett elég, ha arra gondolunk, hogy a társulási kedv (méginkább kedvetlenség) milyen volt
1990 után és mennyi erőfeszítést kellett tenni a társulások létrehozásának ösztönzésére helyi, települési szinten
is. A regionális szinttől miért várhatnánk többet?
Még valamit nem szabad szem elől téveszteni: Attól, hogy a régiókat „felülről” hozzuk létre, központi állami
döntéssel, attól azok még nem lesznek antidemokratikusak. Nem éppen azt várjuk az államtól, hogy „lebontsa
önmagát”? Ha ezt megkísérli, miért szisszennek fel annyian?
Ne feledjük, 1989 után a demokratikus intézményrendszer kiépítése „felülről” történt, központi állami
döntésekkel. Úgyszintén a tanácsrendszert felváltó önkormányzati rendszer kiépítése; az önkormányzati
mozgástér, az önkormányzati alapjogok, a feladat- és hatáskörök meghatározása központi döntéssel (Alkotmány
és törvények) történt. Azt hiszem, hogy ennek ellenére sem állíthatjuk, még nemzetközi összehasonlításban sem,
hogy antidemokratikusra sikeredett volna a magyar önkormányzati rendszer kialakítása. Sőt: az ezzel ellentétes
vélemények – ti., hogy túl ságosan messzire ment a decentralizálás – egyre gyakoribbak.
Ne feledjük azt sem, hogy mai megyéink sem a települési önkormányzatok önkéntes társulásával jöttek létre. A
kistérségek és a régiók „felülről” való létrehozásában sem kell eleve a központi hatalom „sötét ármánykodását”
keresnünk, amely a demokrácia és az önkormányzati autonómia ellen irányul.
Végül a régiók kialakítása kapcsán is érinteni kell a nagyságrend problémáját. Pálné Kovács Ilona irányítja rá a
figyelmet, hogy a méret még nem involválja a filozófiát, a nagyobb méret a modernizációt, vagy különösen a
nagyobb demokráciát. 36 És ez már a vizsgálatunk tárgyát képező területi államigazgatási szervekre is igaz: a
nagyobb szervezeti lépték (pl. regionális alapra helyezés) önmagában nem jelenti a hatékonyabb működést, az
államigazgatási feladatok színvonalasabb, költségtakarékosabb ellátását. A nagyságrend megfelelőségét csak a
funkciók tükrében lehet megállapítani. 37
A dekoncentrált szervek regionális alapokra helyezésénél az nyilván nem lesz vita tárgya, hogy adminisztratív
döntéssel, felülről kell létrehozni a regionális szerveket. A kérdés azonban az, hogy szükség van-e
államigazgatási régióra. Ha igen, akkor ezt a megyei szint helyett szervezzék meg, vagy annak megtartásával.
A területi államigazgatási szervek regionális alapokra helyezésének egyik formájában a regionális szint kiváltja
a megyei szintet, másik lehetséges megoldás szerint viszont a mellett jön létre. Nyugat-Európában az új szint
létrejötte sehol sem eredményezte a korábban már kialakult területi struktúrák megszűnését. A túl sok
közigazgatási szint kialakulása esetén viszont azt is figyelembe kell venni, hogy az új egységek nem csak a
központi közigazgatás, hanem a települési önkormányzati szervek hatásköréből is vonhatnak el, ezáltal a helyi
autonómiát is korlátozó tényezővé válnak. 38 Némileg másként értékeli e jelenséget Torma András, aki szerint a
régió nem a helyi önkormányzatok „ellen”, hanem éppen az ő érdekükben erősödött meg és fejti ki
tevékenységét. 39

Balázs István: A regionális közigazgatási hivatalok kialakításának lehetőségei a területi államigazgatás működésének átalakításának
tükrében. Magyar Közigazgatás, 2004/4. száma, 197. oldal
35
Ágh Attila: A régiók Magyarországa. Comitatus 2001. évi különszáma, 106. oldal, Agg Zoltán: Áldozatul esik-e a megyerendszer az EU
régiónak? (Terület- és vidékfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon, Tallér Kiadó, Veszprém, 1999. 22. oldal)
36
Pálné Kovács Ilona: A területfejlesztés irányítása. Pécs, 2003. 51. oldal
37
Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Bp-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2001. 244- 245. oldal
38
ld. erről: Balázs István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU országokban I-II. Magyar Közigazgatás, 2003/9.
száma, 514-519. oldal
39
Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Virtuóz Kiadó, 2001. 167. oldal
34
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A területi államigazgatási szervek regionális alapokra helyezése adminisztratív döntést igényel. A szervezeti
formalizmus azonban véleményem szerint nem eredményezi a dekoncentrált szervek korszerűsítését. A
történelem során a közigazgatás racionalizálása okán mindenütt sokszor nyúltak már a szervezeti átalakítások
„varázspálcájához”. Ez produkálja ugyanis a leglátványosabb, leggyorsabb és legkönnyebben megvalósítható
„eredményt”. Nem szünteti meg azonban a feladat- és hatásköri átfedéseket, a felesleges feladatokat, a
koordinálatlan működést. 40
Összegezésként megállapíthatjuk, hogy az EU országokban bármilyen jogi formában is működjenek a területi
államigazgatási feladat- és hatásköröket ellátó szervek, az utóbbi évtized egyértelmű fejlődési tendenciája (talán
az egy Franciaország kivételével) e szervek önállóságának folyamatos bővülése a központi irányító szervekkel
való viszonyban. A ‟80-as évek decentralizációs hulláma nem csak a helyi önkormányzatok feladat- és
hatáskörét bővítette, hanem ez szükségképpen érintette a helyi államigazgatási szervek működési autonómiáját
is. 41

3.3. 3. TOVÁBBI TEENDŐK – JAVASLATOK EGY LEHETSÉGES
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓHOZ
Az előző fejezetekben érzékeltetni kívántam, hogy véleményem szerint a dekoncentrált szervekkel kapcsolatban
felmerült problémák egy része működésük nem megfelelő jogszabályi rendezésére vezethető vissza. Ezért úgy
ítélem meg, hogy ahhoz hogy a területi igazgatás reformja sikeres legyen, elkerülhetetlen a vonatkozó
jogszabályok áttekintése.
Vizsgáltam, hogy a területi államigazgatási szerveket:
1. milyen szintű jogi norma hozta létre,
2. elnevezésüket,
3. irányításukat, vertikális kapcsolataikat,
4. a területi államigazgatási szervek vezetőinek elnevezését, kinevezését és a munkáltatói jogok gyakorlását,
5. illetékességi területüket,
6. a területi államigazgatási szervek horizontális kapcsolatait.

3.3.1. 3.1. A területi államigazgatási szervek létrehozására sor került:
1. törvényben,
2. kormányrendeletben,
3. törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben,
4. törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben,
5. kormányrendelet felhatalmazására kiadott miniszteri rendeletben.
A dekoncentrált szervek alapítása (létrehozása) jogszabályilag nem megfelelően rendezett. 42 Nem szabályozzák
egyértelműen, hogy milyen szintű jogi normában hozható létre dekoncentrált szerv. Nem rendelkeznek arról
sem, hogy a szervet létrehozó jogszabályban miről kell rendelkezni, s mely paraméterek szabályozására adható
fel hatalmazás alacsonyabb szintű jogforrásoknak.
A legtöbb esetben a dekoncentrált szervek feladatait és hatáskörét, szervezeti felépítésüket ágazati szabályok,
miniszteri rendeletek szabályozzák. A széttagolt, ágazati szintű szabályozás miatt sokszor a feladatok között
Az 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározat feladatul tűzte ki a központi, a területi államigazgatásban és az önkormányzati igazgatásban is
a feladat- és hatáskörvizsgálatokat. Ezek azonban regionális átszervezés nélkül is végrehajthatók.
41
Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Bp-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2001. 516- 517. oldal
42
Intézményesítés alatt egy szervtípus jogszabályban történő megjelenítését (jogi megkonstruálását) értem, a létrehozás (alapítás) alatt pedig
a szerv konkrét létrehozását. Ez a dekoncentrált szerveknél gyakran nem válik el.
40
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átfedéseket, párhuzamosságokat találunk; de ennek az ellenkezője is előfordulhat: gazdátlanul maradtak egyes
feladatok.
Alkotmányjogilag közigazgatási szervezet-alakítási joggal az Országgyűlés mellett a Kormány rendelkezik,
utóbbi azon alkotmányi felhatalmazás következtében, hogy jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül
felügyelete alá vonni, és erre külön szerveket létesíteni. 43 A miniszternek ilyen jogosítványa nincsen. Azzal
azonban, ha a dekoncentrált szervet létrehozó jogszabály a szerv működésének, szervezeti felépítésének és
feladatainak szinte a legalapvetőbb vonatkozásait sem rendezi, az érdemi szabályozás – bár a miniszter nem
rendelkezik szervezetalakítási joggal – ágazati szintre csúszik le. A területi államigazgatás már-már kaotikusnak
mondható szervezeti struktúrája annak az „eredménye”, hogy mindegyik minisztérium a saját ízlése szerint
alakította ki a neki alárendelt államigazgatási szervezetrendszert.
Fentiekre tekintettel megfontolásra ajánlom a következő egyértelmű rögzítését:
Dekoncentrált szervet csak az Országgyűlés hozhasson létre törvényben, valamint a Kormány rendeletében. E
törvényben és kormányrendeletben meg kell határozni a létrehozott dekoncentrált szerv alapvető feladatait és az
ellátásukhoz rendelkezésre álló hatásköröket. Szólni kell továbbá a belső szervezeti felépítésről, valamint arról,
hogy az irányítási jogokat melyik miniszter gyakorolja, és ez mire terjed ki. Ki kell mondani, hogy ezek
szabályozására alacsonyabb szintű jogforrásnak felhatalmazás nem adható.
Megfontolandó – elkerülendő, hogy néha az az érzésünk támadjon, hogy a dekoncentrált szervek nőnek, mint
eső után a gomba –, hogy dekoncentrált szervek intézményesítésére csak törvényben kerülhessen sor. Ez ellen a
megoldás ellen szól viszont az, hogy túlságosan megkötné a Kormány kezét a közigazgatás szervezeti
rendszerének alakítása terén, ugyanakkor annak megfelelő működéséért a felelősség címzettje egyedül a
Kormány.
A területi államigazgatási szervek létrehozásával kapcsolatban kell szólnom a feladat- és hatáskör-telepítés
rendjéről. Bebizonyosodott, hogy a jelenlegi, ágazati szintű szabályozás tarthatatlan. Ki kell mondani, hogy
hatáskört a dekoncentrált szervek részére csak törvényben és kormányrendeletben lehet megállapítani. A
közhatalmi jogosítványokkal való felruházása egy államigazgatási szervnek olyan garanciális kérdéseket vet fel,
hogy alacsonyabb szintű jogszabályban (miniszteri rendeletben) nem kívánatos erről rendelkezni.

3.3.2. 3.2. A területi államigazgatási szervek elnevezése
A dekoncentrált szervek elnevezésére a jogszabályokban a következő megoldásokkal találkozhatunk: felügyelet,
igazgatóság, hivatal, állomás, felügyelőség, szolgálat, iroda, központ, intézet.
Ez a „sokszínűség” szintén a széttagolt, miniszteriális szintű és ágazati szemléletű jogi szabályozás
következménye. A problémát egyrészt abban látom, hogy az elnevezések nem utalnak a szervek által ellátott
feladatok jellegére. Azok ötletszerűek, véletlenszerűek. A hasonló típusú feladatokat ellátó szervek elnevezése
különböző, az azonos elnevezés pedig sokszor különböző feladatkörrel rendelkező szerveket takar. Máskor
semmiféle következtetést (és ez a leggyakoribb) nem vonhatunk le sem a szerv feladataira nézve, de még
államigazgatási szervi jellegére sem.
Az elnevezések egységesítésére több megoldás kínálkozik. Fontos annak szem előtt tartása, hogy a hasonló
profilú szervek elnevezése azonos legyen, továbbá előnyös, ha az elnevezésből következtetni lehet a szerv által
ellátott feladatok jellegére.
Lehetséges megoldásként a következők javasolhatók:
Legfeljebb két elnevezés bevezetése lehet indokolt (a mai kilenc-tízzel szemben). A túlnyomó részben hatósági
feladatokat ellátó szervek elnevezésére az egyik (pl. felügyelőség vagy hivatal), a túlnyomó többségében
szolgáltató feladatokat ellátó dekoncentrált szervekre a másik elnevezés (pl. szolgálat).
Megfontolásra érdemes az is, hogy a fentiek alapján nem tennénk különbséget az elnevezés tekintetében, s
valamennyi dekoncentrált szerv egységes elnevezést kapna (pl. hivatal vagy igazgatóság).

3.3.3. 3.3. A területi államigazgatási szervek irányítása
43

Alkotmány 40. § (3) bekezdés
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A dekoncentrált szervek irányítását vizsgálva is áttekinthetetlen és ellentmondásos a jelenlegi helyzet.
Az egyik problémát az jelenti, hogy a jogszabályok irányításról és felügyeletről rendelkeznek anélkül, hogy e
fogalmak tartalmát tisztázták volna. „Felügyelet” címszó alatt gyakran irányítási jogosítványokat biztosítanak a
„felügyelő szervnek”. A fogalmak elmosódnak, a legtöbbször pedig sem az irányítás, sem a felügyelet
eszköztárát nem pontosítják a jogszabályok.
A másik problémát az jelenti, hogy az egyes dekoncentrált szervek esetében a jogszabályok más-más szintű
szervet jelölnek meg az irányítás, illetve a felügyelet jogosítottjaként. A jogszabályok szövegében a következő
megjelölésekkel találkozunk:
1. a kormány irányítja,
2. az ágazati miniszter irányítja,
3. a kormány megbízásából az ágazati miniszter gyakorolja az irányítást,
4. a kormány az irányítást, a miniszter a felügyeletet gyakorolja,
5. a kormány felügyeli, de a felügyeletet a miniszter gyakorolja,
6. a dekoncentrált szerv felett elhelyezkedő országos hatáskörű szerv gyakorolja a felügyeleti jogosítványok egy
részét,
7. országos hatáskörű szerv hiányában a minisztérium megfelelő szervezeti egysége gyakorolja,
8. más esetben országos hatáskörű szerv is van és az ágazati minisztériumban is létrehoztak a dekoncentrált
szervvel foglalkozó szervezeti egységet.
Mindezek megszüntetésére a következőket javaslom:
1. Ahhoz, hogy a fent felsorolt módozatokkal szemben egységes lehessen a szakmai irányítás szintje, a
közigazgatási szervezeti törvényben deklarálni kell, hogy valamennyi területi államigazgatási szerv esetében
a szakmai irányítást az ágazati miniszter gyakorolja. Emellett a dekoncentrált szervet létrehozó
jogszabályban is rögzíteni kell a miniszter irányítási jogát.
2. A jogszabályokban pontosan meg kell határozni az irányítás terjedelmét és eszközrendszerét
3. Meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e a minisztérium és területi szerve közé egy országos hatáskörű szerv
beékelése. Ha igen, akkor a minisztériumokból az azonos illetve párhuzamos feladat- és hatásköröket ki kell
telepíteni az országos hatáskörű szervhez.

3.3.4. 3.4. A területi államigazgatási szervek vezetői
A fentiekhez hasonlóan áttekinthetetlen a szabályozás, ha a területi államigazgatási szervek vezetőinek
elnevezését, kinevezését és a munkáltatói jogok gyakorlását vizsgáljuk.
A dekoncentrált szervek vezetőinek elnevezése: vezető, elnök, hivatalvezető, igazgató, főigazgató,
bányakapitány, stb.
A vezető kinevezését az ágazati szintű, széttagolt szabályozás eltérő módon rendezi az egyes területi
államigazgatási szervek esetében (még ágazaton belül is lényeges különbségek vannak):
1. a miniszterelnök nevezi ki,
2. az ágazati miniszter nevezi ki,
3. a minisztérium közigazgatási államtitkára nevezi ki,
4. a miniszter a közigazgatási államtitkár javaslatára nevezi ki,
5. a miniszter az országos hatáskörű szerv vezetőjének javaslatára nevezi ki,
96
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ A
TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERVEK TÖRVÉNYI
REGULÁCIÓJÁHOZ
6. az országos hatáskörű szerv vezetője nevezi ki,
7. az országos hatáskörű szerv vezetője a miniszter jóváhagyásával nevezi ki, stb.
Hasonlóan „színes a kép” a vezető helyettesére vonatkozó regulációban.
- A munkáltatói jogok gyakorlása egyes esetekben elválik a kinevezési jogtól, máskor nem. A jogszabályokban
a következő megoldásokkal találkozhatunk: a miniszter gyakorolja, az országos hatáskörű szerv vezetője
gyakorolja, a közigazgatási államtitkár gyakorolja.
A dekoncentrált szervek vezetőinek elnevezése, kinevezése, a munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében
meglévő különbségeket minden esetben az egymásra tekintet nélkül kiadott ágazati szintű jogszabályokra
vezetem vissza. Az eltérésekre megalapozott szakmai indokot (akár az ellátott feladat specialitása, akár az
ágazati vagy szervezeti jelleg eltérő volta) aligha találhatunk.
Az imént vázolt állapot megszüntetésére a következőket javaslom:
1. Valamennyi dekoncentrált szerv vezetőjének elnevezése azonos legyen (pl. igazgató)
2. Valamennyi dekoncentrált szerv vezetőjének kinevezése és a munkáltatói jogok gyakorlása azonos módon
történjen. Előnyös megoldásnak tartanám, ha az irányítási jogosítványokat gyakorló miniszter nevezné ki a
területi államigazgatási szervek vezetőit. Mivel e szervek szakigazgatási (nem politikai) feladatok ellátására
jönnek létre, megfontolandó, hogy a tárca közigazgatási államtitkárának javaslat tételi jogot biztosítson a
jogszabály. Ha emellett dönt a jogalkotó, akkor viszont a közigazgatási államtitkárnak ezt a javaslattételi
jogot minden dekoncentrált szerv vezetője tekintetében meg kell adni, nem ötletszerűen, csak egy-egy
esetben.

3.3.5. 3.5. A területi államigazgatási szervek illetékességi területe
Az illetékességi területtel kapcsolatos hatályos szabályozást már elemeztem. Itt csak utalnék rá, hogy regionális,
megyei és körzeti(helyi) szinten működnek dekoncentrált szervek.
Fentiekben szóltam a közigazgatás korszerűsítésének jelenlegi célkitűzéséről: a regionális szintű területi
államigazgatás kialakíthatóságáról. Ehelyütt csak azt a véleményemet vetem papírra, hogy nem tartanám
helyesnek, ha az államigazgatás állampolgárokhoz legközelebbi szintjén a szervezeti változtatások révén
próbálnánk eredményeket felmutatni. Az adminisztratív szervezeti változtatások (megyei szervek összevonása
regionális keretbe) után nem lesz korszerűbb a területi közigazgatási rendszerünk.
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a régiók kialakítása a központi irányítás ráhatását szélesítheti,
eszközrendszerét bővítheti, így a célul kitűzött decentralizáció helyett közigazgatási rendszerünkben éppen
ellentétes hatást érünk el. A centralizáció és a decentralizáció kérdésében történő döntés nélkül ugyanis a
regionalizálás magában hordozhatja azt a veszélyt, hogy a régiók kialakítása növeli a központi kormányzat
befolyását, ahogy erre a magyar történelemben, a nemzetközi gyakorlatban bőven találunk példákat. 44
A feladat- és hatásköri felülvizsgálatokat regionális átszervezés nélkül is el lehet (és el is kell) végezni, és le
lehet vonni annak konzekvenciáit. A megyei illetékességgel működő dekoncentrált szervek regionális
áttelepítésének nem sok „hasznát” látom. A Köztársasági Megbízotti Hivatalok regionális szintű működésének
tapasztalatai rendelkezésre állnak. A szervezet működésük időszakában „megduplázódott” abban az értelemben,
hogy a regionális hivatalok alatt létrejöttek annak megyei szervezetei. Valószínűnek tartom, hogy a
dekoncentrált szervek regionális átszervezése után is ez történne, költség és létszám-megtakarítással tehát nem
járna a tervbe vett változtatás.
A Köztársasági Megbízotti Hivatalokat a jogalkotó megszüntette, és ezzel a megyei szervek fölül a regionális
szintet eltörölte. Nem vagyok biztos benne, hogy közigazgatási rendszerünk abban a helyzetben van, hogy még
egy (a Köztársasági Megbízotti Hivatalok működésekor lényegében már kudarcot vallott) kísérletet
megengedhet magának.

3.3.6. 3.6. Horizontális kapcsolatok a területi államigazgatásban
Pálné Kovács Ilona: A régiók intézményesítésének magyar forgatókönyvei. In: Regionális fejlődés Európában és Magyarországon.
Stratégiai Füzetek 12. Bp. 2002. 87. oldal
44
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A dekoncentrált szervek horizontális kapcsolatait vizsgálva megállapíthatjuk:
1. a jogszabályok jelentősebb része nem tesz említést a dekoncentrált szervek egymás közötti, vagy más
szervekkel, önkormányzatokkal való kapcsolatáról;
2. a jogszabályok másik része érdemi jogosítványokat és kötelezettségeket nem tartalmaz, csak deklarációkat,
határozatlan jogfogalmakat és számon kérhetetlen általánosságokat rögzít, pl.: együttműködik, tájékoztatást
ad, közreműködik, kapcsolatot tart, segíti, stb.
Ahol szükség van a területi államigazgatási szervek közötti együttműködésre, ott annak módját és eljárását
egyértelműen rögzíteni kell; ahol viszont nem lép fel ilyen szükséglet, ott a szabályozásból a határozatlan
jogfogalmakat, deklarációkat és kívánalmakat ki kell irtani.

3.3.7. 3.7. A dekoncentrált szervekre vonatkozó fent ismertetett vizsgálódás
alapján kívánatosnak tartanám a területi államigazgatási szervekre vonatkozó
szabályozásnak a következő irányba történő elmozdulását:
- Hatályos jogunkból hiányzik a dekoncentrált szervekre vonatkozó alkotmányi és egységes törvényi
szabályozás. Az Alkotmány az államigazgatási szervek között nevesítse a területi államigazgatási szerv típusát.
A közigazgatási szervezeti törvény határozza meg a területi államigazgatási szerv fogalmát, kritériumait.
Itt rögzíthető az is (ha az Alkotmány nem tartalmazza), hogy a területi államigazgatási szerv felett az irányítási
jogokat a miniszter gyakorolja.
1. Ki kellene mondani, hogy dekoncentrált szervet csak az Országgyűlés hozhat létre törvényben és a Kormány
rendeletben.
2. Az alapító jogszabályban meg kell határozni a szerv feladatát; rendelkezni kell az ellátásukhoz szükséges
hatáskörökről; meg kell nevezni a szakmai irányítást gyakorló minisztert és fel kell sorolni az irányítás
eszközeit.
3. Minden kétséget kizáróan rögzíteni kell, hogy hatáskört a dekoncentrált szervek részére csak törvényben és
kormányrendeletben lehet megállapítani.
4. A dekoncentrált szerv élén álló igazgatót a szakmai irányítást gyakorló ágazati miniszter nevezi ki (a
közigazgatási államtitkár javaslata alapján).
5. Egységessé kell tenni a Szervezeti és Működési Szabályzatok megalkotását.
6. Egyértelmű jogszabályi regulációt igényelnek a dekoncentrált szervek horizontális kapcsolatai. Ahol a
szervek közötti együttműködésre szükség van, ott egzakt rögzítést igényel a koordináció folyamata, ennek
során az egyes szervek kötelességei.
A területi államigazgatás szervezetrendszerének korszerűsítése hol eltűnik, hol előkerül a közigazgatási rendszer
korszerűsítését érintő kormányzati elképzelésekben. Alkalmi nekibuzdulások jellemzők, amikor a
legradikálisabb lépések elfogadásától sem riadnak vissza – igaz csak a korszerűsítést taglaló dokumentumok,
kormányhatározatok szintjén. Amikor az elhatározást tettek nem követik, a felindulást érzékelhető meghátrálás,
visszavonulás követi. Ez a tendencia érzékelhető az elmúlt tíz esztendő területi államigazgatási szervekre
vonatkozó kormányhatározataiban megjelenő koncepciókból. Ismétlésként a főbb állomások:
1. A Kormány területi szinten egy általános hatáskörű államigazgatási szervvel rendelkezzen. Fő szabályként
ennek keretei között működjön – szakmai önállóságának megtartásával – valamennyi dekoncentrált szerv.
2. Az igen radikális változtatást kitűző reformkoncepció kudarca után pár év csend, „visszavonulás”
következett.
3. Ezt követte a jelenleg napirenden szereplő újabb „nekibuzdulás”: ágazatonként kell létrehozni egy területi
államigazgatási szervet. Az ágazati összevonások mellett a regionális alapra helyezés célként való
megjelölése képezi a „felindulás” másik részét.

98
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ A
TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERVEK TÖRVÉNYI
REGULÁCIÓJÁHOZ
A területi államigazgatás tehát most ismét bekerült a frekventált kutatási tárgyak közé. Vajon a „nekibuzdulást”
most is visszavonulás követi majd?
A dekoncentrált szervek korszerűsítése a közigazgatási szervezeti törvény megalkotásától függetlenül
napirenden szerepel. Ebben a folyamatban én óvakodnék attól, hogy érdemi változtatások nélkül,
pótcselekvésként – amint már korábban olyan sokszor – szervezeti változtatásokkal (ezúttal regionális szintre
szervezéssel) próbáljunk a XXI. század kihívásainak megfelelni igyekvő területi államigazgatási rendszert
kialakítani.
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12. fejezet - A SORKATONAI
SZOLGÁLAT MEGSZŰNTETÉSÉRŐL
FOLYÓ PARLAMENTI VITÁK
Kern Tamás

1. Bevezető
A XX. század végére a biztonság gyakorlati garantálásakor a katonai erő alkalmazása háttérbe szorult. Az
államok között kialakult feszültségek kezelésében a szakirodalom a tárgyalásos rendezést tartja a
konfliktusfeloldás legmegbízhatóbb útjának. Mindez nem jelentheti azt, hogy egy demokratikusan felépülő
társadalomnak ne lenne szüksége korszerű hadseregre. A katonai prioritások középpontjában azonban továbbra
is a béke megőrzése, a háború és a fegyveres konfliktus kialakulásának megakadályozása áll.
Az 1991-ig tartó VSZ-tagság során egyértelművé vált, hogy a Szovjetunió céljából létrehozott katonai
szövetségen belül egy önálló magyar katonai koncepció kialakítására nem volt lehetőség. Az egykori szovjet
doktrinális felfogás szerint a csatlós országok védelmének kérdései alárendelt szerepet játszottak az orosz
katonai vezetés háborús terveiben, amelyek egész Európa rövid idő alatti lerohanását indítványozták elő. A
szovjet koncepció nem csak a fegyveres erők alkalmazásának, hanem az ország egészének egy jövőben
lehetséges háborúra való felkészítését is magában foglalta. A megváltozott nemzetközi helyzet viszont már egy
új magyar biztonság- és katonapolitika kialakítását követelte meg. Magyarország védelmét a rendszerváltás után
a Magyar Köztársaság fegyveres erői hivatottak ellátni. 1
A magyar honvédelmi politika gyakorlati megvalósítása az együttműködés, a visszatartás és a védelem
egységén és egymásra épülésén alapul. Az első kettő alapvetően politikai kategória, míg a katonai erő (védelem)
szerepe csak másodlagos lehet.
A katona- és védelempolitika az állam védelmére irányuló közakaratot fejezi ki. Az országnak függetlensége és
területi sérthetetlensége megvédésén, valamint a NATO és az ENSZ keretében vállalt kötelezettségek
teljesítésén kívül nincsen katonai erővel elérendő célja. Magyarország ellen irányuló fegyveres agresszió esetén
az eltökélt katonai lépésekkel párhuzamosan a politikai vezetésnek erősítenie kell a politikai és diplomáciai
lépéseket is. A magyar katonai doktrina meghatározó alapelve, hogy az országnak nincs hivatalos ellenségképe.
A magyar honvédség a NATO kötelékében

Forrás: Youtube
Már a rendszerváltást követő időszakban felmerült a Honvédség strukturális átszervezésének kérdése. Ezen
össztársadalmi probléma megoldása nem várathatott magára. A vita a haderőreformról - az elmúlt 15 évet alapul
véve - különböző intenzitású volt. Ennek kapcsán az első kormányok jelentős lépéseket tettek: egyrészt
csökkentették a szolgálati időt, másrészt a sereg létszámát. A haderő átszervezés során adott válaszok azonban
csak felületi kezelést adtak a hadsereg problémáira. Az átfogó haderőreform késett, a sereg presztízse
folyamatosan csökkent. Technikai fejlesztésre és előremutató szerkezeti átalakításra nem került sor. Ez
„konzerválta” a kérdés aktualitását.
Az 1990-es évek közepétől kezdődően a magyar civil társadalom több aktora (pl. Alba Kör, Hadkötelezettséget
Ellenzők Ligája) a politikai közbeszéd részévé tette a sorkatonai szolgálat megszüntetését, és ezzel
párhuzamosan egy önkéntességen alapuló professzionális hadsereg létrehozásának modelljét. A releváns
politikai szereplők közül a kezdeményezést legelőször az SZDSZ karolta fel, és egyfajta liberális agendaként
hirdeti meg.

Bár a NATO tagság óta, az ország területe ellen indított esetleges támadás esetén Magyarország bizton számíthat a szövetséges
partnerországok segítségére.
1
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A tanulmány célja, hogy a különböző értékeket valló, eltérő ideológiai alapelveket követő parlamenti pártok
álláspontját a vizsgált témakörben kimutassa. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a hazai politikatudományon
belül a biztonságpolitikai irodalom eddig kevés hajlandóságot mutatott arra, hogy a nemzetközi folyamatok és a
hazai katonapolitikai változások mögött meghúzódó eltérő párt és kormányzati érdekeket és értékeket feltárja. A
dolgozat tehát arra tesz kísérletet, hogy egyrészt egy 1999-ben megrendezésre kerülő politikai vitanap („A
kötelező sorkatonai szolgálat felváltása önkéntes és hivatásos hadsereggel és Magyarország NATOcsatlakozása”) keretében, másrészt pedig a 2004-ben realizálódó új törvény (A honvédelemről és a Magyar
Honvédságról) és az azzal összefüggő alkotmánymódosítás elfogadásakor kirajzolódó pártálláspontokat
árnyaltan bemutassa. A tanulmány ellenben arra nem vállalkozik, hogy az eltérő álláspontok vázolásával
párhuzamosan kritikával illesse, és így rangsorolja a különböző parlamenti aktorok által kifejtett
szakvéleményeket.

2. A sorkatonai szolgálat eltörléséről szóló politikai
vitanap
A NATO csatlakozás apropóján újra felvetődött, hogy vita folyjék a sorkatonai szolgálat fenntartásának
szükségszerűségéről. A politikai vita idején (1999) az önkéntes haderőre való áttérés igen sok országban, köztük
néhány NATO tagállamban is napirenden volt. Egyes nézetek szerint a szövetséghez való csatlakozásunkkal,
annak „védőernyője alá kerüléssel” már semmi szükség tömeghadsereg fenntartására, hiszen a NATO szavatolja
az ország biztonságát. Sokkal inkább fontos olyan profi, kis létszámú, mobil és ütőképes haderő létrehozása,
mely képes NATO feladatokat ellátni.
Amikor az SZDSZ nyíltan zászlójára tűzte a fent említett álláspontot és aláírásgyűjtésbe kezdett a sorkatonaság
eltörlése érdekében, a politikai pártoknak és a kormánynak véleményt kellet mondaniuk a kialakított liberális
álláspontról. A parlamenti vita megrendezésére erősen hatott, hogy a média is „felkapta” a témát, sőt a
közvélemény is jelentős érdeklődést mutatott. 2
A kormány álláspontját a honvédelmi miniszter fejtette ki. Szabó János kiemelte, hogy a kormányprogramban is
hangsúlyos szerepet kapott a haderőreform megvalósításának koncepciója. Ebben szerepel a szerződéses
állomány növelése, a magyar haderő koncepciózus átalakítása. Szabó ennek megfelelően olyan vegyes
rendszerű hadsereg felállítását tartja lehetségesnek, és a szerteágazó feladatok ellátására képesnek, mely
sorállományból és szerződéses állományból épül fel. Az átszervezés fokozatosan, a szolgálati idő rövidítésével
(1. lépés: 9-ről 6 hónapra) és a sorállomány számának további csökkentésével történne. Hivatkozik az
Alkotmány 12. fejezetére, melyben szerepel a sorkötelezettség intézménye, amit tehát a miniszter adottnak vesz.
Álláspontja szerint az SZDSZ kezdeményezése nem a haderőreformot, hanem a liberális párt kampányát
szolgálja.
A továbbiakban a sorkatonai szolgálat mellett hoz fel érveket. A történelmi hagyományokat fontosnak tekinti, és
egyben hangsúlyozza, hogy a NATO tagság még nem jelenti azt, hogy az ország fegyveres védelme ne lenne
továbbra is a magyar fegyveres erők elsőrendű feladata. Kijelenti, hogy a legtöbb NATO tagállamban
megmaradt a sorkötelezettség a csatlakozás ellenére is, de támogatandónak tartja, hogy a NATO tagságból
fakadó speciális feladatok ellátása miatt növelni kell a szerződéses önkéntesek arányát a seregen belül. Felhívja
ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a kellő létszám elérése érdekében végrehajtandó toborzás problémát okozhat.
Erre is megfelelő választ ad a sorkötelezettség fenntartása, hiszen a tartalékosok rekrutációs bázisát képezhetik
egy hosszú távon kialakítandó professzionális hadseregnek. Másrészről, amennyiben a haderő csak önkéntes
alapon szerveződne, akkor nem képződhet a háborús hadrendnek megfelelő létszámú tartalékos állomány.
Kiemeli továbbá, hogy a sorállomány fenntartása jóval olcsóbb, mint a profi hadseregé. Fontos szempont
emellett a sereg fiataloknak irányt mutató-, oktató-nevelő-, a szocializációt elősegítő hatása. Munkaerő-piaci

1999. március közepén Martonyi János külügyminiszter kézjegyével látta el Magyarország NATO csatlakozásáról rendelkező szerződést. A
hónap végén az SZDSZ két képviselője vitát kezdeményezett a sorkatonai szolgálat megszüntetéséről, leginkább arra hivatkozva, hogy az
ország a világ legjelentősebb biztonságpolitikai szervezetének a tagja lett, s emiatt olyan védőernyő fedi le az országot, ami miatt a
sorállományú hadsereg fenntartása szükségtelenné válik. A vita megrendezését emellett természetesen több más faktor is előmozdította.
Egyfelől már a rendszerváltást követő időszakban felmerült a Magyar Honvédség strukturális átszervezésének kérdése, s ez 1999-ben sem
vesztett aktualitásából. Ráadásul a vitát kezdeményező párt az 1998-as választási vereségét követően kispárttá zsugorodott, s így igyekezett
minden olyan társadalmi népszerűséget hordozó témát a felszínen tartani, amely stabilizálhatta helyzetét a számára egyre kedvezőtlenebb
párterőtéren belül. A kormánypártok és néhány szocialista ellenzéki politikus (Szűrös Mátyás, Hegyi Gyula) nem tartotta időszerűnek a vita
megtartását.
2
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szempontból a bevonulás intézményét a munkanélküliség kezelésének egyik sajátos, ám pozitív módjaként
ismerteti.
Összegzésként elmondja, hogy védelmi, társadalmi és törvényi kötelezettségek indokolják a kötelező sorkatonai
szolgálat fenntartását. A váltás ma még nem időszerű, ám hosszútávon – 15-20 éven belül – megkerülhetetlen a
professzionális haderő kialakítása. Erre fel kell készülni (tanulmányozni), de rövid távon belül eltörölni a
sorkatonai szolgálatot nem lehet.
A legnagyobb kormánypárt álláspontját Gyuricza Béla fejti ki. 3 Utalva arra, hogy a felvetés nem új keletű,
történelmi kitekintést és nemzetközi összehasonlítást végez. Megállapítja, hogy térségben továbbra is szükség
van (elsősorban a terület stabilitásának „képlékenysége” miatt→délszláv helyzet) az önálló védelmi képesség
fenntartására. Ennek érdekében olyan vegyes rendszerű hadsereg felállítását szorgalmazza - miniszterével
összhangban -, mely sorkatonai állományból és az új kihívásoknak (NATO „out of aera” bevetések) megfelelő
profi „seregtestekből” áll.
Ezt követően érvek és ellenérvek felsorakoztatásával kifejti, hogy pártja miért helyezkedik erre az álláspontra:
1. A NATO védőernyő ellenére az ország határainak és területi épségének fenntartása nemzeti feladat. A
szomszédos országok jóval többet fordítanak hadászati fejlesztésekre, ebből adódóan a sorkatonai szolgálat
fenntartása szükségszerű.
2. A katasztrófa-elhárítás területén (pl.: árvíz esetén) ugyancsak elengedhetetlen a „kiskatonákra” épülő
hadsereg.
Gazdasági szempontból vizsgálva a helyzetet azt állapítja meg, hogy nincs meg az anyagi feltétele annak, hogy
kizárólag professzionális haderőt alkalmazzon Magyarország. (Az USA-ban az egy katonára fordított évi összeg
a 18-szorosa, Nagy-Britanniában a 16-szorosa a magyarénak.) Reálisan megvalósítható célnak a sorkatonai
szolgálati idő csökkentését látja (Kormányprogram: 9 hónapról 6 hónapra) és a seregen belüli sorkatonai- profi
arányok fokozatos megváltoztatását a professzionális állomány növelésének irányába. Hosszú távon Gyuricza
sem zárja ki annak lehetőségét, hogy a magyar szuverenitás biztosítását kizárólag profi hadsereg felállításával
szavatolja az ország. A FIDESZ víziója alapján így kb. 2010-re háborús körülmények között sorozotthadkötelezett, míg békeidőben hivatásos-szerződéses állomány kialakítása lehetséges.
A koalíciós partner kisgazdák elsősorban érzelmekre ható nézeteit Lányi Zsolt közvetíti, aki nem tartja
komolynak a vitát. Cinikus az SZDSZ-es javaslattevőkkel szemben, akik szerinte szakmailag abszolút
inkompetensek. Beszédében mindvégig a sorkatonai szolgálat fenntartása mellett érvel. Kiemelve a honvédség
150 éves hagyományát hangsúlyozza, hogy a magyar honvédség lezüllesztéséért az MSZP-SZDSZ kormányt
terheli a felelősség.
A professzionális hadsereggel az a problémája, hogy nem megfelelő létszámú az állománya veszélyhelyzetben,
és hiányzik a tartalékos rendszere is. Márpedig, – állítja - a tartalékos állományra a legtöbb NATO tagállam
igényt tart.
A sorkatonai szolgálat fenntartása melletti érvként hozza fel egyrészt, hogy a legtöbb NATO tagállamban
megmaradt a sorkatonaság, így nem helytálló az az álláspont, mely szerint a csatlakozással feleslegessé válik a
sorozott állomány. Azokban az országokban ráadásul, ahol csupán professzionális hadsereg van, jóval nagyobb
összegeket költenek a hadseregre. Másrészt léteznek olyan tradicionális „tartalékos” állományt képző
megoldások, mint pl. a gárdaezredek Angliában, amelyek szükség esetén mozgósíthatóak. Az ilyen
hagyományok hiánya és az anyagi lehetőségek korlátozottsága mellett megszüntetni a sorkatonai szolgálatot
nagy felelőtlenség. Hangsúlyozza továbbá a sereg oktató-nevelő (hazafias) hatását. Végül álláspontja
erősítéseként elmondja, hogy az USA-ban is – egyes nézetek szerint – vissza akarják állítani a
sorkötelezettséget. Lányi példaértékűnek tartja az okokat:
1. kevés a jelentkező a professzionális állományhoz,
2. az ifjúság fegyelmi helyzete katasztrofális,
3. a döntéshozók (politikusok) nem voltak katonák,
A parlamenti frakciók álláspontjainak ismertetése a vezérszónoki beszédek alapján történik, egyrészt mert mindegyik vezérszónok
átfogóan, részletekbe menően ismerteti pártja nézeteit, másrészt tartalmi eltérés az egyes frakció- felszólalók között nem mutatható ki.
Eltérés csak az SZDSZ esetében lesz, mivel a vitanapnak két előterjesztője volt, Mécs Imre és Fodor Gábor személyében.
3
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4. és végül a legfontosabb: a sereg megítélésének romlása.
Mindent egybevetve: az FKGP álláspontja – a kormány és a Fidesz álláspontjával megegyező módon - az, hogy
a sorkatonai szolgálat intézményét fenn kell tartani.
Az MDF vezérszónoka alapjaiban elveti a kezdeményezést, de a legnagyobb kormánypárt egyes elveivel sem ért
egyet. Varga István beszédének legelején kiemeli, hogy a liberális párt nem szakmai kérdésként, sokkal inkább
kampányfogásnak „kreálta” a felvetést. Ez nagyon népszerű, populista álláspont, amiből kitűnik, hogy az
SZDSZ politikai hatalmának, befolyásának növelése az igazi cél. Felelőtlenségnek tekinti az ország geopolitikai
helyzete (ütközőállam; délszláv válság) miatt a hadsereg megszűntetését kezdeményező vitát. 4
Trianonra utalva úgy gondolja, hogy a magyar alkotmányból kifolyólag „védőernyőt” kellene biztosítani a
külhoni magyaroknak. Bár nem fejti ki bővebben álláspontját, továbbá elég burkoltan fogalmaz, mégis arra lehet
következtetni, hogy az MDF-es politikus a NATO tagságból származó potenciált kiegészítené egy ütőképes
hadsereg kiépítésével, ezáltal biztosítva Magyarország stabil biztonságpolitikai helyzetét a térségben, ami
egyben garanciát nyújtana a kisebbségi kérdés „megfelelő” rendezésére is.
A Fidesz által, valamint a kormányprogramban képviselt állásponttól eltérően Varga nem látja kivitelezhetőnek,
hogy a sorállomány szolgálati idejét 9-ről 6 hónapra csökkentsék, elsősorban azért, mert a történelmi
hagyományok és a pénzügyi lehetőségek nem teszik lehetővé a szerződéses állomány arányának növelését.
Hosszú távon persze a szolgálati idő csökkentését ő is reálisnak tartja, de a sorkatonai szolgálat eltörlését ekkor
sem véli megvalósíthatónak, mivel nem képződne tartalékos állomány.
Juhász Ferenc (MSZP) a vitanap jelentőségének hangsúlyozása mellett világossá teszi, hogy a NATO tagság
belföldi és külföldi kötelezettségekkel jár. Ehhez felkészült haderőre, megfelelő anyagi feltételek biztosítására,
és megfelelő jogi szabályozásra van szükség. Kiemeli, hogy a haderőreform tekintetében egyetértenek az
SZDSZ-el, de a professzionális haderő létrehozása náluk nem cél, hanem a fent említett feltételek teljesülése
esetén, egy felkészülési folyamat következménye. Az MSZP vezérszónoka szerint a sorállomány kérdése – a
Fidesz álláspontjához hasonlóan – a haderőreform egészében kezelendő, abból kiragadni nem szerencsés.
Az önkéntes haderő legfőbb előnyeként azt hangsúlyozza, hogy hosszútávon jóval olcsóbb a fenntartása. A
sorkatonai szolgálattal kapcsolatosan több problémát felvet:
1. hosszútávon költségesebb,
2. akik megszakítják tanulmányaikat, szakmai előmenetelüket, ideiglenesen kiesnek a „termelésből”,
3. nincs össztársadalmi részvétel, az alsóbb társadalmi rétegek ugyanis sokkal érintettebbek a sorkatonai
szolgálat teljesítésében.
Összegzésként elmondja, hogy mindenképpen szükséges a haderőreform. Fel kell építeni a modern
elvárásoknak megfelelő hadsereget, vissza kell állítani annak presztízsét. Juhász úgy véli, hogy középtávon, 1015 év alatt meg van lehetősége annak, hogy a sorkatonai állomány megszűnjék.
Az ellenzékhez sorolt MIÉP alapjaiban veti el az ötletet. A párt egyetlen felszólalója Kapronczi Mihály kitágítja
a kérdést: képes lesz-e az ország lakossága – szükség esetén – megvédeni területi épségét és szabadságát?
Válasza: agresszor ellen csak nagy létszámú hadsereg és megfelelő haditechnika tudja felvenni a „versenyt”.
Ő is hangsúlyozza a „hazafias szellem” átörökítésében a sorkatonai szolgálat szerepének fontosságát. Kapronczi
szerint egy kis országnak, mint Magyarország, elemi védelmi érdeke a sorkatonai szolgálat fenntartása, főleg
akkor, amikor az Egyesült Államokban is sokan fontolgatják szakmai és politikai körökben a sorkötelezettség
visszaállítását, annak ellenére, hogy a szuperhatalom nukleáris arzenállal is rendelkezik. A MIÉP képviselője
ugyanakkor elismeri, hogy profi haderőre is szükség van. A kiskatonai állomány fontos bázisát képezheti a
szerződéses állománynak, hiszen a tartalékos állományból sokan választhatják a katonai „foglalkozást”, főállású
hivatásként.
A vitát kezdeményező SZDSZ nézeteit Fodor Gábor és Mécs Imre közvetíti. Fodor kiemeli, szükséges, hogy a
vita értelmes, racionális érvek mentén alakuljon ki. Álláspontja szerint a NATO tagság új, történelmi helyzetet
teremtett: nem kell kényszersorozáson alapuló tömeghadsereg. Az új haderőstruktúrának – a véleménye szerint
Varga István ebben az esetben csúsztat, hiszen nem a sereg eltörléséről vagy megszüntetéséről, hanem átalakításáról szól a parlamentben a
politikai vita.
4

103
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A SORKATONAI SZOLGÁLAT
MEGSZŰNTETÉSÉRŐL FOLYÓ
PARLAMENTI VITÁK
– jóval olcsóbb hivatásos hadseregből kell állnia. A sorkatonaság egyrészt idejétmúlt, másrészt komoly
társadalmi igény merült fel a megszűntetésére.
Fodor kiemeli, hogy a Határőrség 1997-es reformja (csak hivatásos és szerződéses polgárokból áll) példa értékű
a katonai haderő átalakításakor. A liberális politikus szerint a professzionális haderő mellett a következő érvek
sorolhatók fel:
1. a NATO a feladatok ellátásában leginkább a professzionális seregtestekre épít,
2. profi hadsereg humánusabb (nem aláznak meg embereket akaratuk ellenére)
3. profi hadsereg olcsóbb,
4. a nemzetközi tendenciákat figyelembe véve a profi hadseregé a jövő (több országban kialakítása zajlik),
5. nagyobb a hivatástudat, nagyobb a szakértelem.
Fodor ezután megismétli Juhász Ferenc állítását, miszerint a sorozásra épülő hadseregben nincs
„közteherviselés”, azaz a szegényebb rétegek jobban érintettek. Cáfolja továbbá azt a miniszteri érvet, miszerint
a szolgálat felszívja a munkanélküliséget. Összegzésként elmondja, hogy az új világpolitikai rendszerben
leginkább a profi hadsereg képes a biztonságot garantálni. Nemzetközi példákkal bizonyítja, hogy négy év alatt
fel lehet készíteni a hadsereget a váltásra, és amennyiben a szerződéses katonák bérezését megfelelően rendezik,
lesz elég önkéntes is. A profi katonák leszerelése után megfelelő számú és felkészültségű tartalékos állomány is
képződik.
Mécs Imre is a professzionális hadseregben látja a jövőt. Álláspontja szerint racionális érvek aligha hozhatók fel
a sorkatonai szolgálat fenntartása mellett, hiszen sem kilenc, sem pedig hat hónap alatt nem lehet elsajátítani a
korszerű katonai ismereteket. Javaslata szerint négy év alatt fokozatosan kell az áttérést „menedzselni”, úgy,
hogy a szerződéses állományt a munkakörülmények vonzóbbá tételével növelni kell.
Mint ismeretes a politikai vita nem hozott áttörést, eltekintve attól, hogy a Fidesz vezette kormány
előterjesztésére az Országgyűlés 2000-ben elfogadott egy országgyűlési határozatot, melyben hitet tett a
sorkatonai szolgálat – hosszú átmenet utáni – megszüntetése mellett. A Fidesz forgatókönyve azonban nem jött
be, mivel 2002 tavaszán, a választási kampány időszakában a liberális párt újra felmelegítette a vitatott kérdést.

3. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló
törvény és az ezzel összefüggő alkotmánymódosítás
parlamenti vitája
Az üzenetet a társadalom túlnyomó többsége támogatta, így mint potenciális szavazatszerző téma beépült a
többi politikai párt kommunikációjába is. A koncepcionális eltérések ellenére az ezredforduló idején a magyar
politikai elit szinte egyöntetűen – kivétel az FKGP és az MDF bizonyos körei – támogatta a sorozáson alapuló
hadsereg viszonylag látható időn belüli megszüntetését. A téma – kiemelten pozitív üzenete miatt – így a 2002es országgyűlési választások egyik releváns szakpolitikai kérdésévé válik. Nem meglepő tehát, hogy a
Medgyessy -kormány programjában ez a terület kiemelt katonapolitikai feladatként fogalmazódik meg a ciklus
ideje alatt. 2004 elejére azonban a folyamatok felgyorsultak.
Mielőtt azonban a parlamenti vita konkrétumaira kitérnénk, célszerűnek tűnik az adott évben a disputáig terjedő
időszak fontosabb fejleményeit az érthetőséget könnyítve – kronológiai sorrendben – nyomon követni.
Január 7-én a kormány elfogadta a honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól szóló határozat-tervezetet,
amelynek elemeként tervbe veszik a sorkatonai szolgálat 2005. második félévének végéig történő
megszüntetését. A kormányszóvivő bejelenti, hogy a kormány szándékai szerint a kérdésről négypárti
tárgyalássorozatot kezdenek. Január végén sor kerül az első négypárti találkozóra, amelynek végén Ivancsik
Imre a szaktárca politikai államtitkára jelzi, hogy 2005. végéig lezajlik a haderőreform, békeidőben megszűnik,
illetve szünetel a sorkatonai szolgálat, de az úgynevezett honvédelmi kötelezettség fennmarad.
Februárra a kormányzati kommunikáció megváltozik. Gál J. Zoltán ugyanis bejelenti, hogy az önkéntes
haderőre történő átállás már 2005 első félévének végére realizálódik, 2004-ben vonul be az utolsó sorköteles
fiatal Magyarországon.
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Márciusban a parlament elfogadta azt a kormányzati javaslatot (országgyűlési határozatot), amely a magyar
haderő átalakításáról szól. Eszerint 2005 első felének végére megszűnik a sorkatonaság.
Áprilisra ismét megváltozik a kormányzati kommunikáció. Juhász Ferenc kijelenti, bár a kormány tavalyi
döntése, a sorkötelezettség 2005 nyári megszüntetéséről szól, a Magyar Honvédség ez év végén minden feltételt
megteremt a kizárólagos önkéntes alapon működő haderőhöz. A miniszter első alkalommal veti fel, hogy a
kormány még a nyáron beterjeszti azokat a többségében kétharmados törvénymódosításokat (Alkotmány,
Honvédelmi törvény), amelyek megalapozzák az áttérést. Négypárti megegyezés nélkül a miniszter szerint nincs
jogi garancia arra, hogy a jelenlegi kormány döntését egy másik nem bírálja felül.
Májusban kiderül, hogy ősszel kerülnek az Országgyűlés elé azok a törvénytervezetek, amelyek a sorkatonai
szolgálat megszűnéséről szólnak. Juhász Ferenc jelezte: színvallásra akarják kényszeríteni a pártokat a
sorkötelezettség eltörlésével kapcsolatban, és mindent megtesznek azért, hogy egyetértés alakuljon ki. A
honvédelmi miniszter kijelentette, hogy amennyiben erre nincs mód, akkor a miniszter saját hatáskörben dönt a
behívások szüneteltetéséről. Ami viszont azzal járna, hogy a honvédség kénytelen lenne fenntartani a sorozást,
és az évi több milliárd forintos költséggel járó hadkiegészítés rendszerét. A miniszteri nyilatkozattal
párhuzamosan Simicskó István kijelenti, hogy a Fidesz bizonyos feltételekhez köti a döntést a hadkötelezettség
eltörléséről. Jelzi, hogy a párt már 2000-ben úgy döntött, hogy a cél a professzionális Magyar Honvédség
megteremtése, de csak akkor, ha az átalakításkor szükséges feltételrendszer (pl laktanyai körülmények javítása,
illetményfejlesztés, szolgálati lakásépítési program továbbvitele) megteremtődik. Áder János is megszólal az
ügyben, és elmondja, hogy pártja egyetért ugyan a szándékkal, de előtte alapos vizsgálatot kell folytatni a
finanszírozhatóság tekintetében. Fodor Gábor az SZDSZ nevében azt szorgalmazza, hogy a kötelező katonai
szolgálat előírása kerüljön ki az Alkotmányból, és helyette olyan passzus kerülne megfogalmazásra, amely
világossá teszi, hogy mikor van helye (pl. rendkívüli állapot) a sorkötelezettség visszaállításának. Vadai Ágnes
(MSZP) elismeri, hogy szükség van az ellenzéki pártok támogatására, de ha erre nem kerül sor, akkor a
legnagyobb kormánypárt felkéri a honvédelmi minisztert, hogy saját hatáskörében intézkedjen a kérdésről. Az
MDF nem támogatja a kormány és a kormánypártok tervét.
Június 4-én a Fidesz bejelenti, hogy támogathatónak tartja az Alkotmány és a honvédelmi törvény módosítását a
sorkötelezettség eltörléséről, igaz Simicskó István hozzáteszi, hogy mindezeket a korábban már hangoztatott
feltételek teljesítéséhez köti. Megjegyzi továbbá, hogy az euro-parlamenti választások előtti időszakban
kampányfogásnak véli, hogy a kormány napirenden tartja az ügyet. Iváncsik Imre a tárca politikai államtitkára
üdvözli, hogy a Fidesz racionális feltételekkel hajlandó támogatni a tárca elképzeléseit. Június 8-án Medgyessy
Péter bejelenti, hogy nem lesz több bevonulás, a májusi bevonulók voltak az utolsó sorkatonák Magyarországon.
Július közepén a Fidesz elnöksége a sorkatonai szolgálat végleges eltörlése mellett foglalt állást. Július 25-én a
nagyobb ellenzéki párt két határozati javaslatot nyújt be a parlamentnek, amelyben a sorkatonaság eltörlését,
illetve egy úgynevezett kiegészítő védelmi erő létrehozását szorgalmazza. Az MSZP szerint a Fideszes javaslat
azt jelentené, hogy a négypárti tárgyalásokat megkerülve a Fidesz önálló politikai akciót kezd annak érdekében,
hogy ne kelljen egyértelműen igent vagy nemet mondani a sorkötelezettség megszüntetésére. A szocialisták úgy
vélik: a Fidesz ismételten kísérletet tesz arra, hogy a Nemzetőrséget burkolt formában, más néven vissza tudja
állítani.
Augusztus 25-én a kormány döntött arról, hogy várhatóan november 3.-tól a sorkatonai szolgálat
megszüntetésével párhuzamosan megszűnjön a polgári szolgálat is.
A kormány szeptemberben benyújtja az Országgyűlésnek az új honvédelmi - a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló – törvény koncepcióját és egyben kezdeményezi az Alkotmány idevágó rendelkezéseinek
módosítását. 2004 őszén tehát megkezdődik a parlamenti vita.
Az új honvédelmi törvény – tervezet és az Alkotmány módosításáról szóló törvényjavaslat vitáját az
Országgyűlés egy keretben bonyolította le. Iváncsik előterjesztésében hangsúlyozta, hogy a hatályos, a
honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény – a jelentős biztonság- és védelempolitikai változások miatt – már
nem szolgálhatja kellően az állam érdekeit, így szükségszerűvé vált a módosítás helyett egy teljesen új
szerkezetű és filozófiájú törvény elfogadása. A honvédelmi minisztérium politikai államtitkára ehhez hozzátette:
az új törvény benyújtását tartalmi oldalról a honvédelmi rendszerváltás, azaz az önkéntes haderőre történő
áttérés indokolja.
Az előterjesztő hangsúlyozta, hogy 1993-ban, amikor az akkori parlament a törvényt elfogadta, Magyarország
még önállóan képzelte el honvédelmének biztosítását, és ezt döntő mértékben az állampolgári áldozatvállalásra
(sorozott hadsereg) építette. A geopolitikai körülmények alapvető megváltozása, illetve az ország szövetségi
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kapcsolatrendszere (NATO, EU) miatt viszont a hagyományos tömeghadsereg – modell fenntartását a
továbbiakban semmi sem indokolja. Így – jelentette ki Iváncsik Imre – békeidőben a vegyes rendszerű (sorozott
+ szerződéses) haderőt az önkéntes jelentkezés alapján szolgálatot teljesítő hivatásos szerződéses és önkéntes
tartalékos állományból álló Magyar Honvédség váltja fel.
Az önkéntes haderőre történő áttérés azonban felveti a honvédelmi kötelezettségrendszer alkotmányos
szabályainak kiegészítését, illetve az irányítási jogkört gyakorló állami szervek hatásköreinek részleges
újrarendezését is. 5 Ebből adódóan a kormány elképzelése szerint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről
szóló új törvény elfogadásának csak akkor van értelme, amennyiben párhuzamosan az alkotmány módosítására
is sor kerül.
Iváncsik Imre kifejtette továbbá, hogy az önkéntes hadsereg – modell kiépítése mellett szól az a demokratikus
elv is, mely szerint a honvédelmi feladatok ellátása nem okozhat szükségtelen és aránytalan megterhelést az
állampolgárok részére – igaz csak békeidőben. Az állam az ország esetleges veszélyeztetettsége idejére a
későbbiekben sem mondhat le polgárainak szolgálatteljesítéséről. Így – hívta fel a figyelmet előterjesztésében az
államtitkár – az alkotmányban és az új törvényben is a kormány meg kívánja különböztetni az állampolgárokat
béke időben, illetve a hadkötelezettség aktiválását követően terhelő kötelezettségeket.
A szocialista politikus kiemelte, hogy a hatályos alkotmány szerint a hadkötelezettség aktiválására a rendkívüli
állapot kihirdetésével automatikusan sor kerül. A kormány álláspontja szerint azonban a kényszersorozás
visszaállítása közvetlen háborús veszély esetén már túl késő. Ezért az alkotmány módosítását abból a
szempontból is kezdeményezik, hogy bevezetésre kerülne egy új minősített időszak, az ún. megelőző védelmi
helyzet. Az új jogintézmény egy kormányzati és országgyűlési politikai mérlegelést igénylő, sajátos
hatalomgyakorlási időszak lenne.
A politikai államtitkár – és persze a kormány – álláspontja szerint a hatályos alkotmány fogalmai (pl. rendkívüli
állapot) statikus jellegűek, nem kezelik azokat a helyzeteket, amikor a konfliktusok fokozatosan alakulnak ki. 6
Így a békeidőszakban folytatott hatalomgyakorlás és a rendkívüli állapot időszakában működő honvédelmi
tanács közé a kormány a rugalmas megelőző védelmi helyzet intézményét kívánja elfogadtatni. Iváncsik
hangsúlyozta, hogy az új minősített időszak, amelynek bevezetéséről az Országgyűlés – a jelenlévő képviselők
kétharmadának támogatásával – lenne jogosult dönteni, a hadkötelesek újbóli sorozására és kiképzésére lenne
fordítható. 7
Végezetül az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a honvédelem nemzeti ügy, melynek szabályozása
feltételezi, hogy valamennyi parlamenti párt felméri meghozatalának vagy megakadályozásának felelősségét és
következményeit.
A kormánypárti frakciók – a parlament 15 éves működési tapasztalatainak megfelelően jelentős erőket és
személyiségeket (pl. Keleti György, Vadai Ágnes, Wiener György, Mécs Imre) mozgósítottak a kormány
álláspontjának alátámasztására 8. Keleti György – első felszólalásában – világossá tette a szocialisták
álláspontját: mivel az általános honvédelmi kötelezettséget az alkotmány tartalmazza, így a jogi keretek
megnyugtató módon csak az alkotmány módosításával és az új honvédelmi törvény elfogadásával együttesen
valósíthatók meg. Keleti szerint azonban nem elég a kormányoldalnak és az ellenzéknek a hadkötelezettség
megszüntetésében általában egyetértenie, legalább annyira fontos annak eldöntése is, hogy mikor, milyen
módon és kinek az egyetértésével állítható vissza a sorkatonai szolgálat. A megszüntetés és a visszaállítás
lehetőségének alkotmányban rögzített meghatározása a szocialista frakció szerint ugyanis nem választható el
egymástól.
Keleti – és a szocialisták – álláspontja, hogy a rendkívüli állapot mellett kizárólag az újonnan létrehozandó új
jogi intézmény, a megelőző védelmi helyzet bevezetése esetén terhelné a magyar férfi állampolgárokat a
hadkötelezettség visszaállítása. A szocialista képviselők támogatják továbbá, hogy a hadkötelezettség kezdete az
érintettek betöltött 18. életéve, a felső korhatára pedig – az akkori, szabályozáshoz képest lényegesen
alacsonyabb, - 40 éves kor lenne.
A kormány egyben kezdeményezte az alkotmány módosítását a határőrség státuszának rendezése miatt is. Ezek szerint a határőrség az
idejemúlt fegyveres erő jelleg helyett rendvédelmi szervvé vált, ennek megfelelően az alkotmányból törölték a fegyveres erők fogalmát.
6
Az alkotmány 19. paragrafusában szereplő rendkívüli helyzet a Magyarországot is érintő háborúra, illetve annak közvetlen veszélyére utal.
Ekkor azonban már késő védelmi előkészületeket (pl. hadkötelezettség visszaállítása) tenni, illetve a rendkívüli állapot kihirdetése
önmagában is kockázatokkal jár.
7
Az előterjesztésben szerepel, hogy a hadkötelezettség szüneteltetésének idejére a nyilvántartást, a sorozást és a bevonulást végző
intézményrendszert is módosítani kell.
8
A pártok álláspontjának bemutatásakor elsősorban a vezérszónoki, illetve a fontosabb politikusi felszólalásokra építettünk. Hangsúlyoznunk
kell ugyanakkor, hogy az SZDSZ (Mécs Imre) és az MDF (Karsai Péter) érvrendszerét a vitában végig egy-egy ember fejtette ki.
5
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A honvédelmi bizottság elnöke felszólalásában vitatta a Fidesz – négypárti tárgyalásokon kifejtett álláspontját.
Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a kormány és a kormánypártok a már megszüntetett hadkötelezettség
visszaállítását csak a haza tényleges veszélyeztetettségének időszakában és csak az Országgyűlés által
kontrollált módon (pl. megelőző védelmi helyzet esetében a jelenlévő képviselők kétharmadának támogatásával)
kívánják megvalósíthatóvá tenni úgy, hogy ebben a fontos nemzeti kérdésben a mindenkori ellenzék is érdemi
beleszólási lehetőséget kapjon. Ezért a Fidesz álláspontja – amely Keleti szerint kormányhatáskörbe kívánja
adni a hadkötelezettség visszaállításának jogát, az ehhez kapcsolódó valós veszélyeztetettség, azaz a megelőző
védelmi helyzet bevezetése nélkül – alapvetően helytelen. Ez a megoldási mód ugyanis esetlegessé,
bizonytalanná és hitetlenné tenné a hadkötelezettség megszüntetését, mivel magában hordozza a bármikori
visszaállíthatóság lehetőségét.
Keleti végezetül – második felszólalásában – leszögezi, hogy a sorkatonai szolgálat eltörlésének kifejezetten
nyomós szakmai okai is vannak. A hat hónapos katonai szolgálat ugyanis nem elegendő a minimálisan
szükséges kiképzési és fegyverzet – használati követelmények elsajátítása. Amennyiben viszont nem elégséges,
akkor szükségtelen olyan kötelezettségekkel terhelni a magyar társadalmat, melynek a társadalmi haszna
elenyésző.
A szocialisták részéről a további felszólaló Vadai Ágnes és Wiener György volt. Vadai szerint egy nagy
horderejű társadalmi kérdésről van szó, ezért az nem tűr el ideiglenes megoldásokat. Álláspontja szerint tehát az
alkotmány módosítása nélkül nincs értelme a sorkatonaság eltörlésének. Azon túlmenően, hogy az intézmény
eltörlését szinte az egész magyar társadalom támogatja, a képviselőasszony további érveket sorakoztatott fel.
Érvrendszerében kiemelt hangsúlyt kap a munkaerőpiaci tényerő: a tudás gyors inflálódása miatt – hívja fel a
figyelmet – a törvényhozók nem tekinthetnek el attól, hogy fiatalok százezreit vonják ki feleslegesen hat
hónapra a munkaerőpiacról. Ezért kell a kérdést véglegesen rendezni, hogy tervezhető legyen valamennyi, 18.
életévet betöltött férfi élete.
Wiener György úgy véli, a két oldal között a döntő különbség az, hogy amíg a kormánypártok úgy látják, hogy
alapvetően megváltoztak a térségben a biztonságpolitikai kockázatok, addig a nagyobbik ellenzéki párt úgy
látja, hogy az ország környezetében jelentős veszélyforrások figyelhetők meg. A szocialista politikus hosszasan
értekezik a környező államokkal kialakított kapcsolatrendszerről, majd kijelenti: nem a körkörös védelem
időszakát éljük, hanem a körkörös szövetségesi együttműködését. Elismeri ugyan az új típusú kockázatok létét,
ám ezek nem a közvetlen környezetből származnak. A terrorizmus tényét nevesítve Wiener úgy látja, hogy
ezekkel a kockázati tényezőkkel szemben egy sorozott hadsereg semmilyen védelmet nem jelent. Az elavult
hadsereg – modell leépítésével párhuzamosan így a nemzetbiztonsági- és rendvédelmi szerveket, valamint egy
professzionális hadsereg speciálisan e célra kiépített erőit kell megerősíteni.
A neves alkotmányjogász véleménye továbbá az – amelyet több felszólalásban fejt ki, hogy éppen az új típusú
kihívások (pl. terrorizmus, külföldi félkatonai szervezetek támadások, stb.) miatt célszerű a megelőző védelmi
helyzet intézményének bevezetése. Álláspontja szerint az új jogintézmény elfogadása esetén nem kerülne sor – a
Fidesz hangoztatott álláspontjával szemben – az emberi jogok felfüggesztésére, hiszen biztosítva vannak a jogi
garanciák, másrészt pedig biztosítva lenne a kellő operativitás is, melyet az ellenzéki pártok szintén kétségbe
vontak. 9
A kisebbik kormányzópárt álláspontját végig a vitában Mécs Imre fejtette ki. A liberális politikus a Medgyessy
– kormány által elfogadott általános védelmi felülvizsgálat (haderőreform – koncepció) előirányzatából indul ki,
amely kimondta, hogy modernizálni kell a hadsereget és erőteljes lépéseket kell tenni a hivatásos hadsereg –
modell felé. Mécs szerint erre a geopolitikai helyzet (többszörös integrációs szervezeti tagság, a szomszédos
államokkal kialakított normalizált kapcsolatrendszer) megfelelő garanciákat biztosít.
Kijelenti: a tömeghadseregek időszaka lejárt, s a radikális átalakítás következtében egy 30-35 ezer fős jól
felszerelt önkéntes hivatásos hadsereg többszörös teljesítményre képes.
A szabaddemokrata képviselő a kényszersorozás megszüntetése mellett természetesen liberális elveket is
felsorakoztat. Mécs szerint annál demokratikusabb egy ország, minél több jogot tud garantálni
állampolgárainak, illetve alkotmányos keretek közé szorítja a kötelezettségek körét. Álláspontja szerint a
sorozás intézménye egy kettős igazságtalansági rendszert hozott létre. Egyrészt az 500 ezer fő körüli fiatal
korosztályból évente csak mintegy 18-20 ezer főt hívtak be kötelezettségei teljesítésére, másrészt Mécs Imre

Wiener György beszédében utalt arra is, hogy a megelőző védelmi helyzet definíciójának van egy másik eleme is, ez pedig az, hogy a
szövetségi kötelezettség hathatósabb teljesítése miatt is szükséges az alkotmányos intézmény parlament általi elfogadása.
9
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igazságtalannak vélte azt is, hogy csak az ifjú férfi korosztályra terhelték a haza védelmének kötelességét, holott
ez a feladat szinte mind a tízmillió állampolgár kötelezettsége lenne (közteherviselés).
Mécs – a szocialista politikusok és a kormány álláspontjához hasonlóan – alkotmányban rögzítené, hogy
békeidőben sem a sorkötelezettség, sem pedig polgári szolgálat intézményének kötelezettsége ne állhasson fenn.
Ugyanakkor támogatja a kabinet azon előterjesztését is, hogy valóban indokolt esetben az Országgyűlés a jelen
lévő képviselők kétharmadának döntésével rendkívüli jogszabályokat és intézményt (megelőző védelmi helyzet)
vezessen be, továbbá ellenőrzés mellett – átmenetileg – visszaállításra kerüljön a személyes katonai
kötelezettség, illetve a polgári szolgálat intézménye.
Sajnálattal állapítja meg – hogy az év elején kezdődő négypárti tárgyalásokon – a Fidesz végig obstruálta a
kormányzati elképzelések kivitelezését. 10 Vitatkozik a Fidesz azon álláspontjával, hogy a sorkatonaság esetleges
visszaállításához elégséges lenne a kormánydöntés. Nézetrendszere ez ügyben világos: az alkotmányban kell
rögzíteni az alapvető emberi jogok és állampolgári kötelezettségek rendjét. Csak ennek keretében lehet
foglalkozni a honvédelmi kötelezettségek megerősítésével, többek között a sorkatonai szolgálat ismételt,
átmeneti igénybevételével.
A legnagyobb ellenzéki párt – a szocialistákhoz hasonlóan – több felszólalóval igyekezett álláspontjáról a
parlament többségét meggyőzni. Simicskó István, a Fidesz vezérszónoka már beszédének elején szükségét érzi
annak leszögezésére, hogy pártja egyetért a sorkatonai szolgálat megszüntetésével. 11
A honvédelmi bizottság alelnöke szerint azért kell elsősorban egyetérteni az intézmény eltörlésével, mert a
rendszer egyrészt nem szolgálja a társadalmi igazságot, másrészt egyik kiemelt célját (pl. fiatalok nevelése) sem
tudja teljesíteni.
Simicskó István beszédében jelzi, hogy a Fidesz a nyár folyamán – a kormányzati elképzelésekkel való
egyetértésnek adva nyomatékot – benyútjtotta a parlament elé a Magyar Honvédség részletes bontású
létszámáról szóló országgyűlési határozatot, amelyben a hadkötelezettség alapján a sorkatonai szolgálatot
teljesítők létszámát a nullában határozták meg. Ez – az ellenzéki politikus szerint – törvényes alapot nyújtott
volna ahhoz, hogy 2004. november 3-a után a Magyar Honvédség csak szerződéses és hivatásos katonákból
álljon. Simicskó kritizálta a kormánytöbbséget a javaslat elvetése miatt, továbbá azért is, mert olyan
alkotmánymódosító javaslattal állt elő, amely nem kizárólag a sorkatonai szolgálatot szüntetné meg, hanem a
hadkötelezettség teljes intézményrendszerét oly módon, hogy annak visszaállítását az Országgyűlés (jelenlévő)
képviselőinek kétharmados szavazatához kötné. Véleménye szerint így a kormányzat megfosztatik a gyors és
hatékony intézkedés lehetőségétől, miközben az ország biztonsága pártpolitikai csatározásoknak lenne kitéve.
Kijelenti: a kormányoldalnak tudomásul kell vennie, hogy népszerű lépések érdekében nem szabad az ország
biztonságát azzal veszélyeztetni, hogy végrehajtó hatalom kezéből olyan jogosítványokat vesz ki, amelyek
nélkül az alapvető kötelességeinek nem tud eleget tenni. 12
Mindezek következtében Simicskó István bejelentette, hogy az alkotmány módosítása számukra csak úgy
fogadható el, ha a kormányoldal elfogadja a Fidesz módosító javaslatait. Hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt
javaslatai – a kormány alkotmánymódosítási szándékával szemben – a NATO és az EU tagországaiban bevett
gyakorlattal megegyeznek.
Simicskó – az alkotmány módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájában – bemutatta a Fidesz három
módosító javaslatát. 13 Az első javaslat arra vonatkozott, hogy a határőrség maradjon meg továbbra is a kormány
szándékaival szemben – a fegyveres erők körében, mivel a határőrség határvédelmi funkcióit nem célszerű
megszüntetni. A második módosító indítványban leszögezik, hogy nem tartják indokoltnak egy új minősített
időszak (megelőző védelmi helyzet) alkotmányba rögzítését, mivel elegendő lehetőség (rendkívüli állapot,
Leszögezi ugyanakkor, hogy az MDF konstruktív módon vett részt a tizenegy tanácskozáson, és segítséget nyújtott abban, hogy a tervezet
hiányosságait megszüntessék.
11
Az egyetértés jelenként – hívja fel a figyelmet a Fideszes politikus – az Orbán – kormány már 2000-ben országgyűlési határozatban
rögzítette a célt
12
Ágota Gábor és Salamon László Fideszes képviselők is jelezték, hogy a sorkötelezettség visszaállításához a parlamenti kétharmados
támogatás szükségtelen, a racionális katonai döntéshozatallal teljes mértékben ellentétes. Hangsúlyozták, hogy az operativitásnak – a NATO
tagállamainak tapasztalatait is figyelembe véve – a szakszerű és gyors kormánydöntés felel meg. Ezért a kormány alkotmánymódosítási
terve rossz elgondoláson alapszik. Megjegyzendő, hogy a vita folyamán Keleti György (MSZP) jelezte, hogy a kompromisszum jeleként
benyújtott egy módosító indítványt az alkotmány módosításával kapcsolatban. Eszerint a megelőző védelmi helyzet esetén a parlament a
jelen lévő képviselők felének szavazatával határozna a hadkötelezettség visszaállításáról. Álláspontja szerint így tulajdonképpen egy
kormánydöntés valósulna meg, ugyanakkor – mivel az Országgyűlés határozna – a nyilvánosság intézménye sem sérülne. Keleti módosító
indítványát a későbbiekben a parlament kormányoldala nem támogatta, így nem realizálódott.
13
A módosító javaslatcsomagot vázlatosan Ágota Gábor már az általános vitában bemutatta, mint a honvédelmi bizottság kisebbségi
véleményének ismertetője.
10
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szükségállapot, veszélyhelyzet) áll rendelkezésre a hatályos alkotmány szerint is a rendkívüli helyzetek
kezelésére. A harmadik módosítás arra irányult, hogy a sorkatonai szolgálat visszaállítására csak akkor
kerülhessen sor – kormánydöntés alapján -, ha az ország védelme és biztonsága azt indokolttá teszi. Simicskó
István szerint kizárólag a kormánydöntés garantálhatja a gyors és operatív döntések meghozatalát, ráadásul a
végrehajtó hatalom számonkérése is biztosítottabb lehet a mindenkori választások alkalmával.
Végezetül az új honvédelmi törvénytervezettel kapcsolatban leszögezte: nem célszerű a kormányjavaslat
elfogadása mindaddig, amíg nincs meg a kétharmados többség valamely – kormányzati vagy ellenzéki –
alkotmánymódosítási álláspont mögött. Ennek hiányában ugyanis az új honvédelmi törvény keretén belül sem
lehetséges a sorkatonai szolgálat szüneteltetését – mindenre kiterjedően – törvényes keretek között megoldani.
Beszéde végén kijelenti: a kormány alkotmánymódosító javaslata nem erősíti Magyarország biztonságát, sőt baj
esetében döntésképtelen helyzetbe hozhatja az országot. 14
Az MDF nevében egyedüliként felszólaló Karsai Péter szerint egy elhamarkodott döntés előtt áll a parlament.
Álláspontja szerint a sorkatonai szolgálat és a hadkötelezettség kérdésében fontos előrelépést jelentett, amikor
az előző kormány idején az országgyűlés elfogadta a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól
szóló országgyűlési határozatot. A kormány – a határozatnak megfelelően – 2000 és 2010 között három
szakaszban kívánta az átalakítást megvalósítani. Ez – vallja az MDF-es politikus – egy reális helyzetértékelésen
nyugvó haderő-fejlesztési program volt. Ezt a határozatot a szocialista vezetésű kormány 2004 elején hatályon
kívül helyezte, és helyette elfogadta a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányiról szóló
országgyűlési határozatot. Az új határozat azonban már 2004-2013 között ütemezi az alapvető változásokat a
honvédség szerkezetében, kiemelve azt, hogy az önkéntes haderő létrehozása 2005 első félévének végéig
történjen meg.
Ez a határozat – állítja Karsai - azon túlmenően, hogy sem szakmai, sem katonapolitikai szempontból nem
kellően megalapozott, egy szóval sem említi az általános hadkötelezettség 2005-ös megszüntetését. Erre a
radikális átalakulásra a Magyar Honvédség – felkészültség, felszereltség, infrastruktúra és létszám
szempontjából – ilyen ütemben nem alkalmas. A kisebbik ellenzéki párt szakpolitikusa szerint a GDP két
százalékát kitevő vagy azt megközelítő tárcaköltségvetés esetén 2010-re minden komolyabb fennakadás nélkül
megvalósulhatott volna a sorozott haderő átalakítása szerződéses haderővé.
Mivel a jelenlegi kormány a szerves átalakulást nem támogatja, ezért Karsai szerint előre prognosztizálható,
hogy egy olyan szerződéses hadsereg alakul ki Magyarországon, amely gyenge megtartó képessége miatt úgy
fog viselkedni, mint a sorozott haderő, csak sokkal több pénzt felemésztve, gazdaságtalanul és pazarlóan.
A Fidesz álláspontjától eltérően, Karsai Péter úgy véli, szükséges a rendkívüli állapot kihirdetése előtt a
megelőző védelmi helyzet intézményének bevezetése. Álláspontja szerint ugyanakkor kormányzati hatáskörbe
kellene utalni – a nagyobb ellenzéki párt koncepciójához hasonlóan – a hadkötelezettség intézményének
visszaállítását. A kormány javaslatával kapcsolatban kifejti: félő, hogy a parlament kétharmados
támogatottságának kötelezettsége éppen egy krízishelyzetben lehetetleníti el a döntéshozatalt, és teremt ezáltal
még súlyosabb helyzetet.
Felhívja arra is a figyelmet, hogy a megelőző védelmi helyzet sem nyújt kellő garanciát a hadkötelezettség gyors
visszaállítására. Ez a viszonylag hosszú folyamat alatt kell ugyanis újraszervezni a hadkiegészítő
parancsnokságokat, sőt a besorozás mellett a behívottak kiképzését is meg kell valósítani. Az átmeneti időszakra
ezért Karsai is támogatja a Fidesz azon elképzelését, hogy létre kell hozni az önkéntességen alapuló
sorkötelezettség – nemzetőrség vagy nemzeti gárda - intézményét. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez csak
abban az esetben lesz funkcionális, ha az önkéntes alapon bevonulókon a legalább a minimálbért elérő havi
illetménnyel ellátott, és minimálisan tíz hónapot szolgáló sorkatonákból szerveződő haderőnemet értjük, amely
szorosan a honvédség szervezetébe integrálódna.

Ágota Gábor szerint a megelőző védelmi helyzet bevezetésének indokaként az a kormányzati érv nem állja meg a helyét, miszerint az új
jogintézmény a szövetségesi (NATO) előírásoknak is jobban megfelel. A Fideszes képviselő beszédében jelezte, hogy egy korábbi
alkotmánymódosítás következtében már kielégítették a NATO – igényeket, így lehetőség van nagyon gyors (24 órás) alkotmányos elveken
nyugvó kormányzati döntés meghozatalára. Nyitrai András arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hivatásos, kizárólag főfoglalkoztatású
katonákból álló kis létszámú hadsereg önállóan nem képes a haza védelmére. Akár természeti katasztrófa, akár terrorista cselekmény
következtében kialakuló katasztrófahelyzet esetén ugyanis nincsenek olyan tartalékos erők, amelyek a sorállomány reaktivizálásáig
segíthetnék a hivatásos és szerződéses állományt feladatainak ellátásában. Álláspontja szerint a kormányzat által támogatott forma, azaz az
önkéntes tartalékos szolgálat – amelynek a létszáma a vita idejében nem érte el a 100 főt – nem képes a kitűzött feladatoknak megfelelni.
Ezért amennyiben egy új honvédelmi törvény elfogadása előtt áll a parlament, akkor nem mondhat le arról, hogy létrehozzon olyan
kiegészítő területvédelmi erőt (Nemzetőrséget), amilyen Nemzeti Gárda néven az Amerikai Egyesült Államokban már működik.
14
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Karsai végezetül – sugallva - kifejti, hogy a kormányzati koncepció támogatására az MDF nem vállalkozik.
Kijelenti: a javaslat jelen formájában elhamarkodott, és az SZDSZ által kikényszerített politikai döntéshez kíván
közjogi hátteret adni, úgy, hogy az alkalmazás lehetősége szakmai és katonapolitikai szempontból egyaránt
megkérdőjelezhető.
Az ellenzéki reagálásokból egyértelművé válik, hogy a kormányzat javaslata – ha csak rövid időre is de –
megbukott. Október 25-én az Országgyűlés elutasította az új honvédelmi törvény tervezetét. A kétharmados
többséget igénylő tervezet megszavazása az ellenzéki képviselők miatt hiúsult meg. Mivel a törvény nem kapott
kellő támogatást, így a kormány az alkotmánymódosító csomagját már be sem terjesztette. Az MSZP szerint
bebizonyosodott, hogy az ellenzéki párt soha nem akarta eltörölni a sorkatonaságot. Vadai Ágnes szerint, ha a
Fidesz visszakerül a kormányra, akkor ők újra sorozni fognak. A Fidesz viszont jelezte, annak ellenére, hogy
nemmel szavazott kitart amellett, hogy meg akarja szüntetni a sorkatonaságot, de szerintük előbb az Alkotmányt
kellett volna módosítani. Simicskó István szerint a Fidesz viszont támogatja a minisztert abban, hogy saját
hatáskörben megszüntesse a bevonulást.
November 3-án az Országgyűlés szinte egyhangúlag elfogadta azt a szocialista határozati javaslatot, amely arra
kötelezi a kormányzatot, hogy szüntesse meg a hadkötelesek behívását. Ugyanezen a napon a Fidesz
bejelentette, hogy mégis megszavazza az Alkotmány módosítását a sorkatonaság eltörléséről. Pokorni Zoltán a
döntést azzal indokolta, pártja számára elfogadhatatlan, hogy a szocialista párt azzal riogassa a fiatalokat, hogy a
Fidesz ártani akar nekik. Az ügyben megszólalt Orbán Viktor is, aki kijelentette, a Fidesz támogat minden olyan
elképzelést, ami egyértelműbbé teszi, hogy nincs sorkötelezettség. A volt miniszterelnök ugyanakkor kritizálta
azt, hogy miközben a kormányzat megszünteti a sorkatonai szolgálatot, csökkenti a honvédségnek adott
támogatását, azaz elveszi a professzionális hadseregtől a pénzt.
Novemberben tehát sor kerül mind az új törvény, mind pedig az azzal összefüggő alkotmánymódosítási
koncepció újratárgyalására. Komolyabb vitára egyik tárgykör esetében sem kerül sor. A Fidesz az ígért
támogatását megadta, így a jogszabály-tervezetek immár elfogadásra kerültek.

4. Összegző
Feltételezhetően a parlamenti viták vázolása kellően plasztikusan mutatta be a pártok e kérdéskörben kialakított
álláspontjának változásait. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy az 1998 után felerősödő törésvonalak a még
oly kompromisszumos megoldásokat igénylő területekre is jelentős hatást gyakoroltak, mint a honvédelem
területe. Noha pusztán csak a végeredményt tekintjük, akkor arra a felszínes következtetésre juthatunk, hogy
hosszú egyeztetések után a politikai elit megtalálta a mindenki számára kielégítő megoldást. Véleményünk
szerint viszont nem (csak) erről van szó. Úgy véljük, hogy a pártok a 90-es évek második felétől kezdődően
szakpolitikai kérdésekben kifejtett szakmai álláspontjaikat rendre a pártok által megfogalmazott
szavazatmaximalizáló elvárásoknak rendelik alá.
Az SZDSZ esetében egyértelműnek tűnik, hogy a sorkatonaság eltörlése, mint liberális agenda olyan kiugrási
lehetőséget teremtett a politikai napirend alakításában, amelyre az 1998 után kispárttá vált organizáció csak
ritka, kivételes esetben számíthatott. Ez az „örök” téma a liberális párt számára lehetővé tette, hogy mintegy 6-7
éven át rendre kiváltsa a média –, és ez által a közvélemény – figyelmét. Akció sikerességét az is alátámasztja,
hogy még napjainkban – azaz a tanulmány megírásának idejével egybeeső 2006-os parlamenti választások
kampány időszakában – is visszatérő kommunikációs muníciót szolgáltat a kisebbik kormányzó erő számára a
sorkatonaság eltörlése.
Nem profitált kevesebbet a nagyobbik kormányzó párt sem, hiszen 2004 elején alapvetően megváltoztatta a
kérdésben korábban kialakított álláspontját – véleményünk szerint – elsősorban azért, mert a kormányváltás
utáni második évre világossá vált, hogy a nagy átfogó kormányzati reform egyik elemeként meghirdetett
haderő-fejlesztési koncepció – pénz hiányában – tulajdonképpen megbukott. Mind Medgyessy Péter, mind
pedig Gyurcsány Ferenc számára tehát szükségszerűvé vált ezen a területen egy olyan „sikertéma” felmutatása,
amely feledtetni tudta mind a szakmai közvélemény, mind pedig a potenciális szavazóközönség előtt a negatív
fiaskót.
De pártérdeket szolgált a nagyobbik ellenzéki párt álláspontjában – szinte évről évre – bekövetkező változás is.
15
Míg az 1999-ben megrendezésre kerülő politikai vitanapon az akkori vezető kormánypárt még szinte teljesen
elzárkózik a kérdés napirendre tűzésétől is, addig 2000-ben már önmaga hirdeti meg – igaz hosszabb távon
elképzelve – az intézmény eltörlését. 2004-ben – már, mint ellenzéki párt – mindent elkövet – a pártérdek
15

A legkonzekvensebb álláspontot a vitákban talán az MDF képviselte.
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szempontjából érthető módon -, hogy a kormány az elképzeléseit megvalósítsa, és az azzal együtt járó
társadalmi elismerést elnyerhesse. Ez a politika oda vezet, hogy a párt első körben megakadályozza a
kormányzati törekvéseket. Látva azonban a „közfelháborodást” – amely Magyarországon egyelőre sajnálatos
módon csak a média kritikáját jelenti – második fordulóban már szabad utat enged a kabinet elképzeléseinek.
Tényszerűbb a megközelítés, amennyiben figyelembe veszünk még egy elemet: a 2004 decemberében
megrendezett – kettős állampolgárságról és az egészségügyi intézmények privatizálhatóságáról szóló –
népszavazást. Mivel a két esemény időpontja meglehetősen közel esett egymáshoz, feltételezhető, hogy a Fidesz
nem kívánt olyan támadható felületet biztosítani ellenfelei számára, amely a népszavazás számára kedvező
végeredményét befolyásolhatta volna.
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