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1. fejezet - SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

A Pécsi politikai tanulmányok című évkönyv, ami már ötödik alkalommal jelenik meg, egy politológiai műhely 

– a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Politikai Tanulmányok Tanszéke és annak Doktori 

Iskolája – éves „terméséből” ad egyfajta ízelítőt, összegzést. Természetesen nem tartalmazhat minden ez évben 

született szellemi terméket, de mégis évről évre tükrözi az éves tevékenység fontosabb eredményeit, 

aktualitásait. A korábbi kiadványokhoz képest változást jelent, hogy az ötödik kötet a Pólusok 

Társadalomtudományi Egyesület gondozásában jelenik meg. Az egyesület a közép-, és felsőoktatásban a 

modern társadalomtudományi ismeretek terjesztésére, társadalomtudományi kiadványok (könyvek, cikkek stb.) 

megjelentetésére és legfőképp a modern társadalomtudományi vitakultúra fejlesztésére és elterjesztésére jött 

létre. 

A kötetben szereplő írások tematikailag nehezen vagy egyáltalán nem illeszthetők össze, talán „eklektikusnak” 

is nevezhetjük őket. Európa Kulturális Fővárosától a Haderőreformok bemutatásán át a civil szervezetek 

világáig terjed a publikációk köre, mindez eltérő tematika, tartalom és stílus jegyében! Eltérő tematika, tartalom 

és stílus! Némi rendező elvet csak annyiban találhatunk benne, hogy szerkezeti leg három blokkra bonthatók az 

írások. Az elsőben az egyesületet létrehozó tanszék oktatóinak írásait olvashatjuk. A második blokkban 

hallgatók írásai találhatók, akiket bátran nevezhetnénk a jövő kutatóinak, oktatóinak. Végül a harmadik 

blokkban idegen nyelvű tanulmányokat helyeztünk el. 

Az ily módon kialakult összkép tehát nem tűnik túlságosan homogénnek, de ezzel együtt fontos kutatások és 

egyéni munkák összegzését tartalmazza és talán épp ez által tölti be az évkönyv funkciót, képet adva a „tárgyév” 

jellemző tartalmi mozzanatairól. A közös gondolkodáshoz – függetlenül attól, hogy az olvasó egyetért vagy sem 

a leírtakkal – elég muníciót tartalmaz a kötet, ezért büszkén állíthatjuk, hogy az elmúlt év következetes 

kutatómunkájának újabb értékes darabját tárjuk az olvasók elé. 

Kákai László 

szerkesztő 

A Pólusok Társadalomtudományi Egyesület elnöke 
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2. fejezet - POLITIKATUDOMÁNY – 
ÚJRA 

Gyakorló lexikonszerkesztők és sorozatterv-készítők egyik stabil kételye: miként válik majd be az elképzelés, az 

első kötet után jön-e második, s azután a többedik is meg tud-e majd jelenni… Az első még a vakremény, a 

második a tapasztalatokkal ékes bizalom, a harmadik csupán ígéret a jövőnek, s valójában a negyedik-ötödik 

kötetnél lehet csak hátradőlni, mondván: na, ez elindult, úgy látszik… 

Nincs talán másképpen a politikatudományi évkönyv szerkesztője sem, ha évente ki kell érdemelnie 

munkatársai tanulmányait, hallgatói ékesebb dolgozatait, s ha a kezdettől már lakonikusan száraznak mondható 

Pécsi Politikai Tanulmányok című egyetemi sorozat köteteit tekintjük. Minthogy kezdettől részeltettem abban a 

kegyben, hogy lektora lehessek a készülő köteteknek, majd előszó-írója is, szinte csak magam megnyugtatására 

is meg kell állapítanom: ez a kötet sem ösztövérebb, nem kevésbé „színes”, mint előzményei. A 

politikatudomány persze nem kaland-krónika, nem „kis színesek” válogatása vagy sajtóhírek másként-olvasata, 

hanem diszciplína, melynek „érdekessége” nemcsak a politikai felhőjárásoktól függ, hanem a tálalás módjától, a 

témaköröktől, az aktualitásoktól, az egyes írásokból összeálló kötet-egész hangoltságától is. 

Ebben a kötetben sem lehet elkapkodott-elhamarkodott írásra találni – nem politikai sajtóesszék tehát. Míves-

magvas tanulmányokból áll a kötet, melyek ezúttal sem számíthatnak arra, hogy az érdeklődő olvasó nekiül és 

végiglapozza mindet. Ezért hát (részben könnyítendő a lapozgatást) itt az ajánló soroknak volna tisztes helye – 

ámde a sok írásból melyik a méltó, melyik az igazi, melyik az ismeretlen érdeklődő figyelmére érdemes…? 

Ez a kötet is, mint az előző négy (köztük egy angol nyelvű), a maga „vegyességével” nehezen teszi lehetővé, 

hogy egytémás tanulmánykötetnek nevezzék. Az évkönyv-jelleg kötelez is: megannyi beszámoló, tavaly történt 

esemény-értékelés, mostanság fölmerült tudományos témakör volna hozzá illő. De hát az idő is komponense a 

történéseknek, a rálátás is, a mérlegelés szándéka és a szükséges távlatosság nemkülönben. Így hát az aktualitás 

inkább annyiban teljesedik ki, amennyiben éppen van, aki aktuálisan az aktualitással foglalkozik… De vajon 

kínál-e nem felszínesen áttekinthető „aktualitást” a politika elmúlt esztendeje, s vállalja-e a szakma, hogy 

reflektál ilyesmire…? 

A kötet írásait egyenként is oldalakon át lehetne ismertetni, továbbgondolni, vitatni, ellenpontozni. Ezt rövidre 

fogva, itt csupán rövid mustra következik, s csak annyi kontraszt, amennyit a tisztább kép igényel… 

Ami talán következetesen meghatározó, az a szerkesztés szempontjainak érvényesítése a kezdetektől máig 

(nevezzük ezt egy fél évtizednek): konkrétabban az, hogy – bár ez esetben a szerkesztő személye változott, a 

korábbi kötetek S. Szabó Péter gondozásában kerültek ki, most Kákai László a soron lévő elme-gondnok) – 

mindvégig konzekvensen szerepelnek diákok és oktatók a kötetek szerzői között. Amennyire én ismerhetem 

Őket, nem azért, mert hogy ne volna oktatóként kinek-kinek kötetnyi írása, melyet évente-kétévente szerzői 

opuszba szerkeszthetne. Inkább talán – s ez a közfegyelemre méltó! – azért, mert aligha van oktató, aki „jól 

csinálja” a szakmáját akkor, ha nem kerül ki hatóköréből hasonlóan teljesítőképes diák is. A pécsi politológiai 

doktoriskola diákjainak köre számos oktatói hatást, érdeklődést, feladattudatot, tematikát igazol vissza, s ez 

magában véve is örvendetes. A politikatudomány sokarcúsága, elméleti és empirikus, kutatási és történeti, 

állami szintű és lokálisan aprólékos témakörei mind-mind megjelennek a diákok, PhD-hallgatók írásaiban is. 

Jelen esetben a doktorképző fő témaköre a helyi és térségi igazgatás rendszere, jelenkori és történeti rajza, az 

önkormányzatiság és a kisebbségi léthelyzetek tematikája mutatkozik úgy, mint az oktatók, hivatásos 

szakmabeliek és hallgatóik kölcsönhatásait felismerni engedő kérdéskör. 

Lássuk közelebbről is mindezt: mind elméleti politikatudomány, mind köznapi „policy” értelmében véve jelen 

vannak ezek a dimenziók Glied Viktor írásában, mint a Dél-Dunántúl civil szervezeti instanciáinak 

problematikái, s „ellenoldalon” Kákai László áttekintésében, aki a közszolgálatiság és a szolgáltatások (a 

„szolgáló” és a „jóléti” állam) történeti és aktuális szerepköreit, világpolitikai és helyi politikai dimenzióit 

taglalja. Kapcsolódik ezekhez Tuka Ágnes elemzése, aki közpolitikát és közfunkcionális rendszer-léptéket tekint 

át, amikor az Európai Unió belső küzdelmeit taglalja, vagy a Kárpát-Európa térségének kibontakozási gondjait 

részletező Schmidt Andrea írása is, aki mindezt „lokalizálja” is, meg kontextualizálja is a régió-szemlélet egyik 

működő modelljének bemutatásával. Ez írásokból már szinte kitetszik, hogy a térbeli dimenziók lefelé-befelé, a 

helyi közösségek, a civil társadalmi együttesek felé is tovább elemezhető a mikro-léptékű felmérésekkel 

gazdagok (ilyen példaképpen Schmidt Andrea írásán túl Ragadics Tamás és részben Vadál Ildikó írása is, utóbbi 

kettő részint mélyebbre, kisközösségi miliőbe és a regionális szervek illetékességi vagy hatékonysági körébe 
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kalauzoló tartalmai különösen jól ellenpontozzák a nagytérségi vagy uniós intergráltsági szintek „mezo-

politikai” szintjeit). 

Oktató és diák-szaktudor minőségét persze nem törekszem patika-mérleggel mérni. Fontosabbnak vélem, 

milyen kölcsönhatások mutatkoznak tematikai, értelmezési, kontextualizálási szempontból! S ebben látványosan 

jelenik meg például Csizmadia Sándor tudásterületének, szakmai érdeklődésének és oktatói hatásának tiszta 

képe például Grünhut Zoltán, Tarrósy István, Takács Gergely vagy Gazsi Judit témaválasztásában, földolgozási 

módjában és stiláris karakterében. Ez nem idézeteket jelent, hanem interpretációs tónust, a témakör 

szövegkörnyezeti beillesztettségét, az elbeszélés módját inkább. Nem a „tanár Hölgyek és Urak” rábeszélő-

készségéről van tehát szó, s nem a diákok megfelelés-kényszerének, tanári kontrollal előállított szaktudásának 

visszaigazolásáról, hanem olyasmiről, ami magát a doktoriskolai témaválasztékot, a kapott és továbbvitt tudást, 

a rákérdezés- és megértésmódot tükrözi. Ekként Schmidt Andrea, Glied Viktor, Kákai László, Ragadics Tamás, 

Vadál Ildikó is tükrözi Tuka Ágnes vagy Pálné Kovács Ilona hatását, s a nem regionális, európai, kistáji vagy 

lokális tematikát vállalók is fölmutatják azokat a tudományos impressziókat, amelyek példaképpen közel-keleti 

(Grünhut), afrikai (Tarrósy), vagy éppen uniós bevándorlási kérdéseket (Takács) kezelnek olyan kitekintésben, 

amely az Unió és más földrészek (Egyesült Államok, Afrika, mediterrán térség, arab országok) viszonyában 

látszanak meghatározóak lenni. 

Külön is ki kell emelnem két (kvázi „önálló”) témakört, melyek nem könnyen választhatók le a többiről, sőt, a 

legtöbb kérdéshez több gondolati szálon is kapcsolódnak. E szempontból mindkettő történeti, politikaelméleti, 

meta-teoretikus és aktualitást is kínáló megannyi olvasatban. S.Szabó Péter a háromnegyed évszázadon át 

kortársi vizsgálódásban, társadalomelméleti és morális erősödésben példázatosan előttünk járó Prohászka 

Ottokár társadalomfilozófiai és morálteológiai életművének áttekintésére, az oeuvre alapvonásainak 

felmutatására vállalkozik, s e téren mintha „kilógna” az európai integrációs vagy lokális demokratikus eszmei 

hatások köréből. Ugyanakkor éppen a történeti példázat, épp a rendszerváltások idején kritikai és etikai 

aspektusból fundamentális kérdéseket fölvető vállalás az, ami mintegy átfogja a szerző problémafelvetéseit, s 

ezt S.Szabó a keresztényi-szociális és népek közti szerveződési modell fontosságának, a társadalmakat 

összetartó erőnek (mintegy „cementnek”) tulajdonítja, nem utolsósorban éppen az uniós integrációval küzdő 

Magyarország útkeresési gondjai elébe tálalva. A másik, hasonlóan komplex kiindulópontú szárnyalás 

Csizmadia Sándoré, aki az uniós átalakulási vagy formálódási folyamat gyökereihez, a különböző tradíciókra 

épülő, de méltóság-érzetében és gazdatudatában mégis lokálisan érző európaiság első előzményéhez, Victor 

Hugo Európai Uniót létrehozni óhajtó szavaihoz nyúl vissza, hogy Európa atyáinak, a szuverenitás értelmének, s 

az eléréséhez vezető nemzeti utaknak nehézségeiről adjon áttekintést. 

Két írás, melyek keretbe foglalják a többi tanulmányt, egyúttal körvonalazzák a kihatások, kölcsönösen 

meghatározó folyamatok állapotait. Olyasfajta geopolitikát és geostratégiát, amelyet az Európai Unió az 

Amerikai Államok hatására, ellenében és ugyanakkor példájával élve tűzött feladatául. Olyan geostratégiát 

viszont, amelyben a kölcsönös függések kényszerei és normái éppoly világosak, mint a kívülmaradás 

lehetetlensége. Miként ezt Grünhut Zoltán a nemzetközi érdekhálók révén kezelhetetlen légörvényeket kavaró 

Öböl-háborús esetelemzésben is kiváló érzékkel kimutatta, vagy mint Tuka Ágnes az uniós cselek és 

megoldások rejtett dimenziói közt felvillantja, vagy mint Tarrósy István a marginalizáltság és periferizáltság 

állapotából felfejlődő Tanzánia belső, gazdasági és politikai integrációs gondjait (egypártiság, demokrácia-

tanulás, környzeti hatások elleni védekezés, autonóm – ha nem is autark – fejlődés-esélyeinek példázataival) 

kimutatja. Az írások zömében az uniók és autonómiák, térségek és társadalmak illeszkedési esélyei, jövőképei, 

belső és külső összhatásai, múltból a láthatatlan jövőbe ívelő trendjei olvashatók, akár kicsiben (mint Pécs 

városának európai kulturális fővárossá válási aspirációi, vagy a baranyai civil vállalkozások önérvényesítési 

játszmái), akár közepesben (mint a közép-európai identitás kísérlete a Kárpát-régióban, vagy épp a migrációs 

tömegek beilleszkedési esélyei az uniós integráció sodrásában). Köztesség és átmenetiség, beilleszkedés vagy 

egyetemesség-igény, múltbéli példák és jelen esélyek mérlegelési időszakai tehát mindezek körülményei. A 

lektor itt – ha csak megtűrt vendégként is – épp a köztesség példázataival szolgál, hogy sem a tanár-diák 

viszony, se a tematikus szűkkörűség ne lehessen egyértelmű vád ellene: írásában az átmenet, a városiság, az 

urbánus rendszerváltás sajátos dimenziójának, a kozmopolitizálódás útjának konkrét példázatával, Budapest 

tranzitív állapotával szolgáltat eseti tanulságot… A korántsem záradékként közölt könyvismertetés (valójában 

inkább életmű-parafrázis Bárdos-Féltoronyi Miklós munkáiból) Gazsi Judit olvasatában kerül ide, mint olyan 

legtágabb keret, amely a mélyben és köztességben zajló folyamatok mögötteseként talán mindvégig jelen van 

(ha talán kevésbé egzaktan megnevezetten is) a hatalmi erőviszonyok és téralakító eszközök tárházában. 

A kötet kulcsszavai tehát az uniók és illúziók, geostratégia és lokális politika, szociális állam és nemzetközi 

kapcsolatok, döntéshozatal és igazgatás, pártpolitikák és helyi válaszok… – egyszóval mindaz, amely politika 

címszó alatt szerepel a könyvtárakban vagy a kézikönyvekben… A Pécsi Politikai Tanulmányok V. kötetének 
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épp ezért jó esélye van a könyvtári olvasók, a szakemberek és a jövendő érdeklődők számára korszakosan 

érdekes esettanulmányok foglalataként érvényesülni. 

A. Gergely András 
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3. fejezet - AZ EURÓPAI IDENTITÁS 
PROBLÉMÁI ÉS AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ERŐFESZÍTÉSEI 

Tuka Ágnes 

„Európa… 

Te szent,… te magasztos,… 

Viaskodom érted” 

Kosztolányi Dezső: Európa 

Az identitás problémája a 21. században újra a figyelem középpontjába került. Nyilvánvaló oka véleményem 

szerint a globalizáció, amely folyamat ma már a társadalmak többségének mindennapjait egyre erőteljesebben 

befolyásolja. Nem vállalkozhatom arra, hogy ezt a problémát elemezzem, de az biztos, hogy az átláthatatlannak 

tűnő gazdasági, környezeti, éghajlati, kulturális, népegészségügyi, stb. hatások kontinenseket, határokat 

átívelően szabják meg életünket. Ezzel szemben erősödik fel a sajátos, kisebb közösséghez való tartozás igénye. 

A tanulmány csak néhány aspektusát villantja fel ennek az egyre bővülő szakirodalommal rendelkező témának. 

Vizsgálom az identitás értelmezésének egyik lehetőségét, majd az Európai Parlament helyét és lehetőségeit az 

európai identitás formálására. 

Az identitás meghatározásával, amely individuális és kollektív is egyben, elsősorban a szociológia foglalkozik, 

elég csak többek között Csepeli György spontán identitás 1 kategóriájára gondolni, amely egyre izgalmasabb 

politikai és politikát alakító problémává formálódott. Nyilvánvaló, hogy az azonosság 2 több metszetben 

vizsgálandó: az érzelmi azonosulás mellett megjelennek a kategoriális elemek, amelyek már ismereteket és 

gondolkodási modelleket is markánsan tartalmaznak. Hiszen a politikai alapú identitás nem választható el az 

identifikáció és a polgárrá válás folyamatától, amelyek a politikai intézmények segítségével a szubjektív 

meghatározottságból alakulnak kollektívvé. 3 

Az európai identitás elemzésénél óhatatlanul merül fel az a kérdés, hogy a középkortól kezdődően beszélhetünk-

e Európáról, ahol a kereszténység – a közös vallás – az emberek mindennapjait megszabta, és gazdasági, 

kulturális, politikai hálózatok alakultak ki. Ezért is hangsúlyozzák pl. Hubert Haenel és François Sicard, hogy 

előbb voltunk európaiak és csak utána lettünk németek, franciák, stb. 4 A későbbi történelmi fejlődés nyomán, a 

19. századtól azonban a nemzeti identitás vált dominánssá, de – természetesen – megmaradt a lakosság lokális 

kötődése is. Ezzel egy időben elsősorban a kontinens értelmiségi csoportjai – hangoztatva a közös kulturális, 

vallási gyökereket és a hasonló politikai, ideológiai alapokat – küzdelmet kezdtek a dezintegráció ellen az 

államok önkéntes, saját kompetenciáik részbeni feladására épülő együttműködés kialakítása érdekében. 

Ülésterem az Európai Parlament strasbourgi épületében 

                                                           
1 Csepeli György: Csoporttudat, nemzettudat. Magvető, Bp. 1987. 
2 Az identitás magyar megfelelője, bár talán egyáltalán nem véletlen, hogy a latin kifejezés honosodott meg nálunk is, mivel szélesebb 

értelműnek tekinthető. 
3 Étienne Balibar: Nous, citoyens d’Europe? Les frontičres, l’État, le peuple. Éd. La Découverte, Paris, 2001:57-59. 
4 Hubert Haenel – François Sicard: Enraciner l’Europe. Seuil, Paris, 2003:13. 
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Forrás: EP 

Az Európai Közösségek fejlődésének eredménye a szupranacionális szervezetek befolyásának növekedése, 

amely nyomán egyre gyakrabban merül fel a kérdés: létezhet-e európai identitás, melyek a gyökerei és 

mozgatórugói, kialakulhat-e egy amerikaihoz hasonló társadalmi mentalitás? Az európai identitás elméleti 

alapjait többek között Dér Aladár vette górcső alá, 5 kissé mereven elválasztva a különböző álláspontokat. 

Érdemes talán megismerni Jorge de La Barre véleményét, 6 aki szerint napjainkra egyértelműen kialakult a 

többszintű kormányzás Európában. Ennek következtében lezajlik az integráció politizációja, amely már 

nemcsak passzív identitást követel meg a polgáraitól. Véleménye szerint vissza kell térni az alapító atyák 

nézeteihez, akik szerint a patriotizmus és Európa iránti elkötelezettség képes együtt élni. Napjainkra szerinte a 

sokszintű identitás megerősödése jellemző, amelyhez hozzájárultak: 

• Kényszerítő tényezőkként a háború és az utána bekövetkezett – a gyarmatok elvesztését és a bipoláris 

szembenállást hozó – korszak; 

• A közös kulturális gyökerek; 

• A gazdasági érdekek; 

• A politikai intézmények. 

Ezek hatására formálódott a területi-lokális, regionális, nemzeti és szupranacionális identitás, amelyek 

legjellegzetesebb vonása a viszonylagosság. Egyszerre lehetnek ugyanis differenciálók és transzcendensek is a 

különböző szintek. Mindig a vizsgálat kiinduló pontja határozza meg, mit tekintünk magasabb rendűnek. 
 

Differenciáló Transzcendens 

Lokális Regionális 

Regionális Nemzeti 

Nemzeti Szupranacionális 

                                                           
5 Dér Aladár: Az európai identitás elméleti alapjai. Politikatudományi Szemle, 2005/1. 
6 Jorge de La Barre: Identités multiples en Europe? L’Harmattan, Paris, 2006:36-46. 
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Elgondolkodtató, hogy La Barre szerint milyen jellegzetességek különböztetik meg a nemzeti és a 

szupranacionális szinteket egymástól. 
 

Nemzeti Szupranacionális 

Történeti Újszerű 

Közeli Távoli 

Konkrét Absztrakt 

Korlátozott Határtalan 

Emocionális Racionális 

Természetesen ezek a kategóriák markáns értékítéletet is kifejeznek, és az elemzés egyértelművé teszi a szerző 

integrációpárti megközelítését. Ugyanakkor azt is világosan megfogalmazza, hogy ezek az identitások 

semmiképpen nem egymást kizárva léteznek. Egyetértve ezzel az állásponttal, Európa sokszínűségét elsősorban 

az jelzi, hogy egy-egy személy térben és időben is eltérő módon építheti ki magában az őt körülvevő világhoz 

fűződő determináltságát. Hiszen az identitás kategóriája számomra azt az érzelmi és értelmi bázist jelenti, 

amellyel egy adott közösség tagjaként határozhatja meg magát a cselekvő személy. Így nyilvánvalóan egyszerre 

érezheti magában a lokális, a nemzeti és egy nagytérségi, akár kontinentális kötődéseket. Ugyanakkor a magyar 

nemzeti fejlődés történelmi sajátosságai miatt a mi gondolkodásmódunkat a nyelvhez való tartozás befolyásolja 

legjobban, ezért egy soknyelvű és kultúrájú struktúrát nehezebben értelmezünk. 

Az európai integráció kezdeti szakaszában az alapító atyák úgy vélték, hogy a funkcionalista alapokon 

szerveződő gazdasági együttműködés szinte automatikusan átnő politikai unióba az individuumok közötti 

gazdasági és szociális interakciók következtében. Ezt elősegítik a kereskedelmi kapcsolatok, a határok eltűnése, 

a mobilitás, a munkaerő szabad áramlása, illetve ezek hatására, a kulturális homogenitás. A nemzetállamok 

helyét átvevő szupranacionális intézmények tovább erősítik a lakosság európai identitását. Hiszen 1947-ben és 

1948-ban végzett közvéleménykutatások szerint a nyugat-európai lakosság 68%-a támogatta egy Európai 

Egyesült Államok létrehozására vonatkozó tervet. 7 A folyamat azonban ezt az automatizmust nem bizonyította. 

Éppen ezért, a közösségi szintet képviselő intézmények folyamatos harcot folytattak és folytatnak napjainkig, 

hogy az elfogadottságuk, illetve az integrációhoz kötődő kapcsolatok megerősödjenek a tagállamok polgáraiban. 

Az alapító szerződésektől az Európai Parlament (EP) az állampolgárok képviseletét tekinti legfontosabb 

feladatának. Ugyanakkor a Szén- és Acélközösség Főhatóságának alakuló ülésén, Jean Monnet, mint elnök arra 

mutatott rá, hogy a szerződés szerint a Főhatóság nem az államoknak tartozik felelősséggel, hanem az Európai 

Közgyűlésnek. 8 „A Közgyűlést a nemzeti parlamentek választották, és már most látható, hogy azt a népeknek 

közvetlenül kellene választani. A Közgyűlés tagjait ne kösse semmilyen nemzeti mandátum; ők szabadon, 

egyénenként, ne nemzetenként szavazzanak. Közülük senki sem a hazáját, hanem a belső Közösséget képviseli. 

A Közgyűlés ellenőrzi tevékenységünket. Jogában áll tőlünk a bizalmát megvonni. Ez az első európai 

Közgyűlés, amely szuverén hatalommal bír. ” 9 Ebből az idézetből is érzékelhető, hogy kettős – egymásnak akár 

ellentmondó – feladatot kell a képviselőknek megoldani: hozzájárulni a közösségi intézmények minél jobb 

működéséhez és az integráció erősítéséhez, miközben a saját nemzeti, regionális vagy lokális érdekek is 

befolyásolják őket. 

1952–1979 között a nemzeti parlamentekből delegáltként tevékenykedtek, és ez a kettős identitás sok helyütt 

tetten érhető volt. Hiszen az integráció mélyülésével sokasodó közösségi jogi dokumentumot kellett 

véleményezniük, és a saját, nemzeti terepen is helyt kellett állniuk. Az EP tagjai, akik elkötelezett integráció-

pártiak voltak – hiszen ők vállalták a kettős terhet és azt, hogy a közösségi jelenlét miatt a nemzeti politikai 

térben kisebb szerepet tudnak csak játszani – az első pillanattól küzdöttek a közvetlen választás lehetőségéért. 10 

A korabeli plenáris ülések jegyzőkönyveiből egyértelműen három indok körvonalazódik: 

• a tagállamok demokratikus hagyományainak és értékeinek a közvetlenül választott népképviselet felel meg, 

ezért kell megvalósítani az Európai Közösségekben, 

• a közvetlen választás erősíti az adott intézmény identitását és elfogadottságát, 

                                                           
7 Laczkóné Tuka Ágnes: A „kis Európától” a tizenkettek Közösségéig. Pécs, 1999:31. 
8 A Közgyűlést az Európai Parlament elődjének tekintjük. Csak a Maastrichti Szerződésbe került elnevezésként az Európai Parlament, de 
gyakorlatilag 1958 óta alkalmazták mind a politikusok, mind a szakirodalom. 
9 Séance d’installation de la Haute Autorité du Charbon et de l’Acier, Luxembourg, 1952. augusztus 10. Id. Charle Zorgbibe: Histoire de la 

construction européenne. PUF. 1993:40 
10 A szerződések erre is lehetőséget biztosítottak 
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• elősegíti a kompetenciák növeléséért folytatott küzdelmet. 

A fő döntéshozó szervezet, az Európai Közösségek Tanácsa csak 1976-ban fogadta el a közvetlen 

euroválasztások bevezetésének szabályait, így 1979-től ötévente szavaznak a tagállamok állampolgárai az EP 

tagjaira. Az első választások a célok egyik megvalósulását sem eredményezték automatikusan, de kétségtelenül 

a kampányok időszakában megnőtt az érdeklődés az EP iránt. A jelentős demokratikus legitimációt azonban 

mind a politikusok, mind az elemzők közül sokan megkérdőjelezik, hiszen a választásokon való részvétel 

alacsonyabb, mint a nemzeti parlamenti választásoknál és kisebb súlyúnak ítélik, mint a lokális szavazásokat. 

Az okok vizsgálata messzire vezetne és meghaladja a tanulmány terjedelmét, azonban az egyértelműen 

leszögezhető, hogy a csekély európai identitás is szerepet játszik. 11 

Részvételi arány %-ban a nemzeti parlamenti választásokon és az EP szavazásokon 12 
 

Ország 70-es 

évek* 
1979 1984 80-as 

évek* 
1989 1994 90-es 

évek* 
1999 2004 

Auszt. 92,24 - - 90,46 - ’96:67,7 85,98 47,4 41,8 

Belg. 94,87 91,4 92,19 93,37 90,73 90,56 90,58 90,96 90,8 

Dán. 85,62 47,84 52,38 85,2 46,15 52,9 85,94 50,46 47,85 

Finno. 75,31 - - 72,06 - ’96:57,6 65,27 30 41,8 

Franciao

. 
83,24 60,74 56,82 66,18 48,79 52,71 46,76 46,76 43,1 

Görögo. 81,11 ’81:78,6 80,54 79,59 79,97 71,24 76,34 70,27 62,8 

Hol. 88 58,08 50,91 85,76 47,53 35,69 73,35 29,95 76,34 

Íro. 76,32 63,61 47,56 68,51 68,28 43,98 68,01 50,7 73,35 

Lux. 88,85 80,90 88,80 87,39 87,6 88,54 76,34 86,63 90 

N-Br. 76 32,77 32,91 75,42 36,92 36,49 71,48 24 38,9 

NSZK 90,734 65,7 56,8 84,33 62,3 60,02 82,2 45,19 43 

Olaszo. 94,28 65,7 56,8 90,49 81,6 74,77 82,77 69,76 73,1 

Port. 87,54 - ’87:70,4 70,38 49,7 74,77 66,29 40 38,7 

Spanyol

o. 
68,13 - ’87:70,4 70,8 54,72 59,14 77,38 64,38 45,9 

Svédo. 90,72 - - 85,96 - ’95:41,6 81,39 38,84 37,2 

* A nemzeti választásokon a részvétel az adott évtized átlagában. 

A 2004-től taggá váló 12 állam részvételi arányai 
 

Ország 2000-es évek* Népszavazás Népszavazás 

Bulgária 49 - - 

Ciprus 86,3 - 79,19 

Csehország 58 55,2 27,9 

Észtország 58 63 26,89 

Lengyelország 46,3 58,8 20,42 

Lettország 72,5 72,5 48,2 

Litvánia 52,5 63,3 41,23 

Magyarország 71 45,6 38,47 

Málta 96 91 82,37 

                                                           
11 A témával foglalkozó szakirodalom széles, néhány mű: A 2004. évi európai parlamenti választások. Szerk.: Tóka- Bátory, Bp. 2006.; A 

kibővült Európai Unió: hatalom, választások, külpolitika. Szerk.: Gazdag F. (Több cikke) Székesfehérvár, 2005 
12 A táblázat Pascal Delwit cikke alapján készült, In: Europe at the Polls. Szerk.: Perrineau – Grunberg – Ysmal – Palgrave, 2002:211, 213. 
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Ország 2000-es évek* Népszavazás Népszavazás 

Románia 56,5 - - 

Szlovákia 70,07 52,15 16,66 

Szlovénia 65 55,37 28,34 

Már az első közvetlenül megválasztott EP képviselői felismerték, hogy lépéseket kell kezdeményezniük az 

európai identitás erősítése érdekében. Így célként elfogadták az Európai Unió megvalósítását, amelyért az 

informálisan szerveződő Krokodil Klubban kezdtek tevékenykedni Altiero Spinelli vezetésével. Ebből 

intézményi ad hoc bizottság alakult a Parlamentben, és 1984. február 14-én a képviselők szavaztak az Európai 

Unió megalakításának szerződéstervezetéről. 13 Ebben a dokumentumban két olyan új elv is helyet kapott, 

amelyek egyértelműen az Unióhoz való kötődés erősítését szolgálták: a szubszidiaritás és az uniós polgárság. Az 

alapelvek között a tervezet megfogalmazta, hogy az uniós identitás növelése érdekében biztosítani kell: 

• a belső határok megszüntetését; 

• a szabad lakóhely, munkahely és tanulási lehetőség megválasztását; 

• az oktatás, kultúra és szociálpolitika összehangolását; 

• az EP kompetenciáinak jelentős növelését; 

• közös kutatások támogatását. 

„Természetesen” az Európai Tanács (EiT) érdemben nem tárgyalta ezt a szerződéstervezetet, aminek az oka, 

véleményem szerint az volt egyrészt, hogy ebben az időben még nem érett meg a döntéshozókban a mélyítés 

ilyen mértékű igénye. Másrészt, bár a kezdeményezés lehetőségét nem vonták kétségbe az állam- és 

kormányfők, az Európai Parlament ilyen jogi lehetőséggel nem bírt. Harmadrészt napirenden inkább a bővítés 

volt, hiszen ekkor zárultak a csatlakozási tárgyalások Spanyolországgal és Portugáliával. Mindenesetre az EP 

rámutatott az integráció megítélésének gondjaira és talán ennek is lett a következménye az EiT döntése az 

Adonnino-bizottság felállításáról, melynek feladata a „Polgárok Európája” terv kidolgozása volt. A bizottság 

javaslatai egyértelműen a közösségi identitás erősítését is szolgálták. 14 

Az Európai Bizottság elnökének üzenete a Berlini fal leomlásának 20. évfordulóján 

 

Forrás: EU Tube 

A ’80-as évek második felétől nyomon követhetjük, hogy az EP jelentős kezdeményezései, a szupranacionális 

identitás erősítése érdekében, előbb-utóbb az Európai Unió tevékenységét megszabó és/vagy befolyásoló 

tényezőkké váltak. Így már a Maastrichti Szerződés is tartalmazta nemcsak a fentiekben felsorolt elemeket, de 

az uniós „állampolgárságra” vonatkozó jogokat, az EP választásoknál a lakóhely szerinti – és nem 

állampolgárság-alapú – szavazást, az EP mellé telepített ombudsmani hivatalt, és nem utolsósorban, a 

lakosságot közvetlenül érintő döntéseknél a társdöntéshozói státuszt. 15 A közel két évtizedes fejlődés 

eredményeként már 43 területen a jogi aktusok elfogadásánál ezt az eljárást kell alkalmazni. Ugyanakkor 

napjainkra is jellemző, hogy tovább folytatódnak a politikai, elméleti viták az Unió demokrácia-deficitjéről, a 

szupranacionális szervezetek szerepéről, a többszintű kormányzás/kormányzat értelmezéséről. 

Ezt az ambivalens álláspontot jól tükrözik az eurobarometer 16 felmérései. A 2006 őszén végzett kutatás kiterjedt 

a 25 tagállamra, a két újonnan csatlakozottra: Bulgáriára és Romániára, a két tagjelöltre: Törökországra és 

Horvátországra és a ciprusi török közösségre. Az EU-hoz való tartozás megítélésének pozitív jellege átlagosan 

kicsit csökkent, míg 2004 őszén a megkérdezettek 56%-a jó dolognak 17 tartotta, 2006 őszén 53%. Ugyanebben 

az időszakban azoknak az aránya, akik „rossz dolognak” érezték országuk uniós tagságát 13-ról 16%-ra nőtt. 

Érdekes, hogy addig, amíg 1997-ben 12%-nak nem volt véleménye, ez most csak 4%. Azt hiszem, hogy ez az 

adat részben tükrözi azt a helyzetet, amely során a lakosság a mindennapi életében is jobban érzékeli a tagságból 

                                                           
13 Id.: Maurice Duverger: L’Europe dans tous ses Etats. PUF, 1995 
14 Döntés született – többek között – a Közösséget jelképező zászlóról, himnuszról, egységes formájú útlevélről. 
15 Ez az együttdöntési eljárás, amely keretében az EP vétójogot kapott a meghatározott jogi aktusok tervezeteinek vitájában. 
16 Az Eurobarométer 1974 óta készít rendszeresen közvélemény-kutatásokat, amelyek közül évente kétszer az integráció megítélését mérik, 

és emellett speciális kérdésekre vonatkozó felméréseket is nyilvánosságra hoznak. http//:europa.eu.int/comm/public_opinion/indexfr.htm 
17 Ez a legmagasabb adat 1996 óta. A legalacsonyabb: 1997 őszén: 46% gondolta így. 

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/indexfr.htm
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fakadó előnyöket és hátrányokat, részben a globalizáció hatására is formálódó politikai élet hozzájárul a 

vélemények kialakításához. A megkérdezettek 27%-a szerint sem nem jó, sem nem rossz az uniós tagság. 

Természetesen jelentős az országok közötti megítélés eltérése: addig, amíg Írországban és a Benelux 

államokban a lakosság több mint kétharmada jónak tartja az EU-hoz való tartozást, a britek, az osztrákok és a 

magyarok alig harmada véli így. Kicsit térnek el ettől azok az adatok, amelyek azt mutatják, hogy a hazájuk 

számára előnyösnek tarják-e a tagságot: itt az igen választ adók átlaga 54%, de jelentősen módosul az országok 

sorrendje. A listát itt is Írország vezeti, s Litvánia, Görögország, Dánia és Lengyelország követik. Legkevésbé 

előnyösnek a britek és magyarok vélik a tagságot. 

Ebben a felmérésben már az a kérdés nem szerepelt, ami korábban nagyon jól mutatta az identitást: mennyire 

tartja magát európainak, európai-nemzeti, nemzetieurópai, nemzeti vagy csak lokális kötődésűnek. Ennek okát 

nem sikerült kideríteni. A jelenlegi kérdések arra vonatkoznak, hogyan ítélik meg az Európai Unió imázsát: 

nagyon pozitívan, eléggé pozitívan, semlegesen, kissé vagy nagyon negatívan. Itt az eredmény rosszabb, mint az 

előző kérdéseknél, mivel csak 46% ítéli pozitívnak a kialakított képet. Itt is az írek adták a legjobb 

„osztályzatot”, utána a csatlakozásra váró államok. A britek, az osztrákok, finnek és a magyarok harmada ítéli 

meg csak pozitívnak ezt. A nettó befizető államoknál ez a válasz érthető, azonban az új tagállamok közül a 

hazánkat jellemző elutasító magatartás vizsgálatra szorul. Szerepet játszhat ebben az, hogy a ’90-es évek elejétől 

a rendszerváltó országok közül nálunk élt legerősebben az az illúzió, hogy a „Nyugat hálás lesz” a berlini fal 

lebontásában betöltött szerepünkért és különleges kiváltságokat fogunk élvezni. 

A 2006-os kérdőív az európaiak és az Unió által vallott értékekre is rákérdezett. Ez a téma szerintem nagyon 

fontos az identitás alakulásánál, hiszen, ha jelentős számban hasonló értékeket jelölnek meg a megkérdezettek, 

akkor az egyértelműen egy értékközösséget jelez. Három-három kategóriát lehetett megjelölni és és a következő 

sorrend alakult ki: 

 

A 2007 tavaszán készült felmérés azt érzékelteti, hogy fél év alatt a közös politikák iránt nőtt a megkérdezettek 

igénye a terrorizmus-ellenes harcban és a környezetvédelem területén. Ebben az időszakban az EU megítélése is 

pozitívabb képet mutat: történelmi csúcsként is értékelhető, hogy az 53% helyett már 57% tarja jónak az EU-t és 

országa számára előnyösnek a megkérdezettek 59%-a. Természetesen az okokat nehéz egyértelműen feltárni, de 

a német elnökség dinamizmusa, az Unió iránt elkötelezettebb új francia elnökjelöltek kampánya, illetve a 

gazdasági fellendülés magyarázhatja ezt a tényt. Ha azonban azt vizsgáljuk, mely országokban legjelentősebb a 

pozitív elmozdulás e két kérdésnél, egyértelműen Spanyolországot találjuk, ahol 11%-kal ítélték meg jobbnak és 

előnyösebbnek a tagságot, majd Észtország és Németország következik. Csehország és Litvánia esetében 

viszont 5-6 %-kal csökkent azok aránya, akik így vélték. Itt feltételezhetően belpolitikai okokat lehet találni. Az 

előzőekből következik, hogy szintén a statisztikai hibahatár (6%) felett növekedett az EU imázsa, és egyetlen 

olyan tagállam sincs, ahol az Unió megítélését többen tartanák negatívnak, mint pozitívnak. 

A kérdőívből számunkra különösen fontos az a kérdés, amely arra vonatkozik, hogy milyen az Európai 

Parlament bizalmi indexe. Az eredményt megnyugtatónak is tekinthetnénk, hiszen kétszer annyian bíznak ebben 

az intézményben, mint ahányan nem bíznak. A pozitív megítélés tendenciája itt is emelkedett 4%-kal. Érdekes, 

hogy a tagjelölt államok polgárai a horvátok és a törökök közül csak 39, illetve 24% értékelte így – igaz magas 

azoknak az aránya, akik nem tudtak véleményt nyilvánítani. A közvélemény-kutatás legérdekesebb magyar 

eredménye itt született, hiszen, amíg a kérdések többségénél nagyon erős euroszkeptikus álláspontot 

érzékelhetünk – általában a lakosság harmada tartja pozitívnak az Uniót, addig az Európai Parlamenttel 

kapcsolatban 64% nyilatkozott így. Az okok között lehet, hogy a magyar belpolitikai botrányokkal ellentétben 

az EP-t a konszenzusra törekvés szerveként értékelik, a média külső bíróként ábrázolja, míg a magyar 

képviselőket a nemzeti érdekek védelmezőiként. 

Ugyanakkor furcsának és nehezen megmagyarázhatónak vélem, hogy a „D tervről” (Demokrácia, Dialógus, 

Diskurzus) készített felmérés alapján a megkérdezettek 22%-a tudta csak pontosan megmondani, kik közül 
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választ az EP tagokat. A következtetésem talán nem elsietett, hogy a valódi ismeretek és az emberekben élő 

sémák nincsenek összhangban ezen a területen sem. 

Az európai identitás alakulására hatást gyakorolhat, hogy az Unió jövőjével kapcsolatosan a megkérdezettek 

nagyon optimistán nyilatkoztak: 69% szerint fényes jövő vár az együttműködésre. Az 50. évforduló apropóján 

ezt a kérdést tovább cizellálták. A többség válaszai alapján 50 év múlva az Unió diplomáciai nagyhatalom lesz, 

önálló hadsereggel és közvetlenül választott elnökkel, és csak a megkérdezettek harmada gondolta úgy, hogy 

másodlagos gazdasági hatalom marad majd. Sajátos, hogy a régi tagállamok polgárai optimistábbak ezen 

szerepek betöltését illetően. 

Az Európai Parlament önmagában az identitás problémáját természetesen nem vizsgálja, hiszen a képviselők jól 

tudják, hogy határozatokkal ez nem teremthető meg. 

Tevékenységükben az Unió értékeinek védelménél, meghatározott szakpolitikai kérdésekben folytatott viták 

keretében markánsan érzékelhető az, hogy a Közösséghez való tartozás érzését erősíteni akarják, érzelmi-értelmi 

azonosulást remélnek az együttműködés eredményeként. Ha az utóbbi időszakban született határozatokat – és az 

ezekről folytatott plenáris vitákat – elemezzük, láthatjuk, hogy az elfogadott jelmondatnak megfelelően: 

„Egység a sokféleségben”, az uniós érdekek kapnak prioritást akár a nemzeti részérdekekkel szemben is. E 

dokumentumok közül véleményem szerint a legfontosabb az együttdöntési eljárásban elfogadott „Európa a 

polgárokért” című program létrehozásáról szóló határozat. 18 Jelentőségét bizonyítja az is, hogy két olvasatban is 

tárgyalták, mivel az eredeti szöveghez fontos módosításokat javasoltak az euro-képviselők. 

Az indoklás szerint: „…nagyobb hangsúlyt kell helyezni közös értékeikre, történelmükre és kultúrájukra, 

amelyek a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása, a kulturális sokféleség, a tolerancia 

és a szolidaritás elvein alapuló társadalomhoz tartozásuk központi elemei. 

(5) Az aktív polgárság ösztönzése nemcsak a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia elleni harc 

erősítésének, hanem az összetartozás és a demokrácia erősítésének is kulcsfontosságú eleme”. 

A 7. pontban arra hívták fel a figyelmet, hogy egy egyre szorosabbá épülő Európába be kell vonni minden 

állampolgárt és az európai eszméhez tartozás érzését erősíteni csereprogramokkal és nemzetek feletti 

együttműködési tevékenységekkel. A programot a 2007–2013-as időszakra fogadták el. 

„A program a következő általános célok megvalósításához járul hozzá: 

a) lehetővé teszi, hogy a polgárok érintkezésbe lépjenek egymással, és részt vegyenek egy mind szorosabban 

összefonódó, demokratikus és a világ felé orientálódó, kulturális sokféleségében egyesült és általa nemesebbé 

lett Európa felépítésében, és ezáltal fejlesszék az uniós polgárságot; 

b) egy közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítása; 

c) azon tudat kialakítása, hogy az Európai Uniót annak valamennyi polgára egyformán magáénak vallhatja; 

d) az európai polgárok közötti tolerancia és kölcsönös megértés elősegítése, miközben tiszteletben tartja és 

támogatja a kulturális és nyelvi sokféleséget, és hozzájárul a kultúrák közötti párbeszédhez”. 

A megvalósítás érdekében támogatja a civil szervezetek együttműködését, a testvérvárosi kapcsolatok erősítését, 

széles tömegeket mozgató rendezvények tartását, közös társadalomtudományi kutatásokat, az európai értékeket 

hirdető jelentős civil szervezeti hálózatokat. Az adott időszakban 190 millió euró fordítható ezekre. 

A vitában 19 a hozzászólók egyértelműen a béke és stabilitás térségeként értékelték az Európai Uniót. Hannu 

Takkula, aki a dokumentum készítője volt, arra hívta fel a figyelmet, hogy ez nem „elitista”, hanem a lakosság 

számára népszerű program, amely hozzájárul, hogy a testvérvárosi kapcsolatok minél szélesebbek legyenek. Az 

akciók másik csoportja az európai civil társadalom melyben a támogatásra megjelölt civil szervezetek fontos 

szerepet töltenek be a felnőttképzésben és az európai szinten szerveződő projektek koordinálásában. 

Legjelentősebbnek az „Együtt Európáért” kezdeményezést nevezte meg, amely keretében széles tömegeket 

érintő rendezvények szervezését, kutatások, felmérések készítését, tájékoztatók tartását támogatják. Az előadó 

szerint a negyedik területről folyt éles vita a szakbizottságban: az aktív európai emlékezet témakörnél a 

                                                           
18 http//:www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do/pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-

20060443+0+DOCWORD=V0//HU&langageHU6TA2006(0443) 
19 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20061024+ITEM-019+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
(2007. 06. 10.) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do/pubRef=-/EP/NONSGML+TA+P6-TA-20060443+0+DOCWORD=V0/HU&langageHU6TA2006(0443)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do/pubRef=-/EP/NONSGML+TA+P6-TA-20060443+0+DOCWORD=V0/HU&langageHU6TA2006(0443)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20061024+ITEM-019+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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képviselők egy része úgy vélte, hogy a Kultúra 2000 program már részletesen tartalmazta a nácizmusra és 

sztálinizmusra való emlékezést. A többség azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a fiatal generációk 

számára is össze kell gyűjteni az emlékeket, hogy értsék, miért a béke és stabilitás a legfontosabb tényezők az 

európai identitásban. Az állásfoglalás nem részletezi a kulturális projekteket, mert ezt a civil társadalomra kell 

bízni. A parlamenti bizottság szerint kívánatos lenne nagyobb támogatást biztosítani, azonban ez az összeg is 

dinamizáló lesz. Rolf Berend néppárti képviselő azt nehezményezte, hogy a kezdeti 235 millió eurós összeget 

csökkentették. Emine Bozkurt a szocialisták nevében az állampolgári kezdeményezés jelentőségét emelte ki, 

amely hozzájárulhat az állampolgárok és EU közötti kapcsolatok megerősödéséhez. Marian Harkin liberális 

politikus szerint az aktív állampolgárság az európai projekt nélkülözhetetlen eleme, hiszen a polgártársak 

nemcsak megfigyelői, de résztvevői is az együttműködésnek. A zöldek véleményét Helga Trüpel közvetítette, 

akik egyetértettek azzal, hogy megváltozott a cím, hiszen az először a „Polgárok Európáért” volt. A 

testvérvárosi aktivitás növelését fontosnak tartják, akárcsak az európai globalizálódásról kibontakozó vitát, 

amely segít kialakítani az egyensúlyt a neoliberalizmus, az etatizmus és a protekcionizmus között. Miguel 

Portas a baloldali csoport képviselőjeként arra mutatott rá, hogy bár nem volt meghirdetve „Európa a 

vállalatokért”, „Európa a piacért”, de ezen az alapon működött az EU régóta. Üdvözli ezt a kezdeményezést, de 

ő sem ért egyet a ráfordítható keret megnyirbálásával. Podkanski, az Unió a Nemzetek Európájáért csoport tagja 

hangsúlyozta, hogy bár ők egyetértenek az EU létrehozásával, sok európai szkeptikus nem bízik az 

integrációban. A program, amely az EP sok javaslatát tartalmazza, hozzájárulhat, hogy a régi és új tagállamok 

polgárai jobban ismerjék az integráció folyamatát. De alá kell húzni, hogy az európai nemzet-identitás modellje 

csak a nemzeti identitások és a kulturális különbségek figyelembevételével dolgozható ki. Witold Tomczak, a 

Független/Demokraták szószólójaként úgy értékelte, hogy a program a kívánságokat realitásként fogja fel, 

mintha a pénzügyi támogatás nyomán automatikusan megszületne az integrációt építő állampolgár. Szerinte a 

szovjet rendszerhez hasonlóan akarják a tudatot formálni, ezért elutasítják a dokumentumot. A függetlenek 

közül is többen ellene szavaztak. A brit Roger Helmer azzal érvelt, hogy ő nem akar európai polgárságot, 

számára megfelelő a saját nemzeti, kulturális és nyelvi identitása és brit állampolgársága. Az uniós polgárság 

koncepcióját a franciák és hollandok is elvetették a népszavazáskor. Az EP tagok döntő többsége megszavazta a 

programot. 

Jelentős eredménynek tartom, hogy a vita hatására az Európai Bizottság 215 millió euróra emelte a program 

költségvetését. 

A másik döntés, amely segítheti ennek a programnak a megvalósulását is az, hogy 2008-at a kultúrák közötti 

párbeszéd évének nyilvánították. 20 Ezt 2005-ben fogadták el az Unióban, természetesen együttdöntési eljárás 

kereteiben. Itt a Közösség feladatának azt jelölték meg a képviselők, hogy Európa népei között egyre szorosabb 

egységet hozzon létre a nemzeti és regionális sokszínűség tiszteletben tartásával, úgy, hogy előtérbe helyezi a 

közös kulturális örökséget. Az EP által javasolt szövegváltozatok 21 jelzik, hogy milyen fontosnak tartják az EP 

tagjai a kultúrák közötti párbeszéd erősítését, kiterjesztését más országokra, illetve az EU-ban élő minden 

polgárra. Ez a program a 2007-es év – „Esélyegyenlőség mindenki számára” – szerves folytatása. A megértés, 

megismerés, új kezdeményezések szubnacionális szinten, civil szervezetek és városok közös tevékenysége, az 

oktatás előtérbe helyezése, mint a dokumentum hangoztatja, hozzájárulnak az európai identitás további 

növekedéséhez. 

2007 januárjától az „identitás” kategória sajátos formában is megjelent az Európai Parlamentben. Bulgária és 

Románia belépése után a nemzeti parlamentjeikből delegált EP tagok között olyan politikusok is helyet kaptak, 

akik a nemzeti érdekek markáns képviselőinek tartják magukat. Ennek hatására – az eddig függetlenek között 

helyet foglaló – képviselők új politikai csoportot hoztak létre, hiszen teljesíteni tudták a szabályzat előírásait: 

legalább 5 tagállamból szerveződnek. Az EP elnöke 2007. január 15-én jelentette be az „Identitás, Tradíció és 

Szuverenitás” nevű csoport megalakulását: 7 francia (Nemzeti Front képviselői), 5 román, 3-3 belga és bolgár, 2 

olasz, 1-1 brit és osztrák képviselő részvételével. Martin Schulz, a szocialisták elnöke ellenérzéseit fejezte ki, 

arra hivatkozva, hogy a megalakítandó csoport egyik tagja korábban úgy nyilatkozott, hogy csak technikai okok 

miatt döntöttek így, ezt pedig a házszabály 29. cikke nem engedi meg. Bruno Gollnisch, az új csoport vezetője 

válaszában azt hangsúlyozta, hogy képviselőik már aláírták a politikai deklarációjukat. Ebben hitet tesznek az 

európai és a nemzeti identitás mellett, amellyel a tradicionális és modern értékek összhangjára törekednek, és a 

felekezettől független keresztény nézetek, illetve emberi jogok védelmét hirdetik. A Parlament elnöke 

leszögezte, hogy az új politikai csoport megfelel az előírásoknak. A csoport működése nem volt hosszú életű: 

2007 novemberében feloszlott, mivel a Nagy-Románia Párt (PRM) bejelentette, hogy öt EP-képviselője kilép a 

csoportból, válaszul a szintén ITS-ben ülő Alessandra Mussolininak egy román lapinterjúban elhangzott 

                                                           
20 http//:www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do/pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-

20060234+0+DOC+ORD=V0//HU&langage=HU (2007. 04. 30.) 
21 AD\611882HU.doc PE.371-728 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do/pubRef=-/EP/NONSGML+TA+P6-TA-20060234+0+DOC+ORD=V0/HU&langage=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do/pubRef=-/EP/NONSGML+TA+P6-TA-20060234+0+DOC+ORD=V0/HU&langage=HU


 AZ EURÓPAI IDENTITÁS 

PROBLÉMÁI ÉS AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ERŐFESZÍTÉSEI 

 

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kijelentéseire, miszerint a „románok életformát csináltak a törvények áthágásából”, és „nem is kis 

szabálysértéseket, hanem vérfagyasztó bűncselekményeket követnek el”. Corneliu Vadim Tudor, a PRM elnöke 

az ITS elnökéhez, a francia Bruno Gollnischhoz intézett levelében jelezte, hogy öt képviselőjük átül a 

függetlenek közé, ellehetetlenítve ezzel a szélsőjobboldali frakciót, mivel a románok távozásával a 

képviselőcsoport létszáma a minimálisan előírt húsz fő alá csökken. 22 

2007 márciusában 23 a plenáris ülésen megvitatták az ún. berlini deklarációt, azt a nyilatkozatot, amelyet a 

Római Szerződések aláírásának 50. évfordulója alkalmából terveztek az állam- és kormányfők elfogadni. A 

Parlament elnöke szerint négy témát kell érintenie a dokumentumnak: 

1. Az első röviden térjen ki az 1957 óta elért eredményekre, hangsúlyozva, hogy létrejött a béke és stabilitás 

térsége a jogállamiság és demokrácia alapján, és megszűnt a kontinens kettészakítottsága. 

2. A második az integráció elveit tartalmazza: a tagállamok egyenlőségét a jogok és kötelezettségek területén, a 

szubszidiaritás, átláthatóság figyelembevételével. 

3. A harmadik rész az integrációt megalapozó értékekről szóljon: a méltóságról, a szolidaritásról és legfőképpen 

az „ember” középpontba állításáról. 

4. A negyedik az új kihívásokkal foglalkozzon: az energiapolitikával, a klímaváltozással, a kül- és 

biztonságpolitikával, a társadalom szociális jellegének megőrzésével. 

Szerinte a berlini nyilatkozatról folyó vita hozzájárul, hogy az alkotmányszerződés ügye is kimozduljon a 

holtpontról, amely lényegi elhatározásait a Parlament jogi és politikai realitássá szeretné transzformálni. A 

vitában a nagy politikai pártok képviselői egyértelműen támogatták a dokumentum elfogadását, néhány EP-tag 

fejezte csak ki ellenérzéseit. Ők arra hivatkoztak, hogy nem szabad feléleszteni az alkotmányszerződést, hiszen 

azt két ország polgárai már elutasították. Az EU nemcsak a jólét, de a szegénység, a munkanélküliség területe is. 

Az integráció vezetői nem néznek szembe azzal, mennyire maradt le Európa az Egyesült Államoktól, nem 

fordítanak elég figyelmet a közvélemény alakulására. 

A 2007. március 25-én a Tanács, a Bizottság és a Parlament elnöke által aláírt nyilatkozat végül más 

szerkezetben, de alapjában tartalmazta azokat az elveket és kihívásokat, amelyre az EP elnöke rámutatott. A 

dokumentum szerint Európa eszméjét a béke és megértés reménye testesítette meg, amely megvalósult. 

Sajátosan kap hangot benne az egymás mellett élő identitás: az EU óvja tagjai sokszínű hagyományait, de sok 

olyan cél van, amit csak közösen érhet el, hitet tesz amellett, hogy csak Európa lehet kerete a közös jövőnek. 

Az EP március 28-án tárgyalt a már elfogadott szövegről. A hozzászólók közül érdemes kiemelni Szájer 

Józsefet, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU-nak fel kell vállalnia saját identitását, Európa keresztény 

gyökereit is. „Aki kívülről lát bennünket, látja mi bennünk a közös. Mi miért nem látjuk?” tette fel a költői 

kérdést. 24 

Az Európai Parlament közösségi identitást erősítő tevékenysége sziszifuszi munkának tűnhet a szemünkben, 

amely nagyon kevés kézzel fogható eredményt hoz. Ezeket az erőfeszítéseket jelentősen csökkentik azok a 

folyamatok, amelyek során egy-egy tagállam képviselői a belpolitikai vitáikat plenáris üléseken próbálják 

tovább játszani, mintegy döntőbírói szerepre kényszerítve a szupranacionális szervezetet. Ezeknél az ügyeknél 

érzékelhető a formálódó európai pártok belső összetartása és szolidaritása, hiszen az adott csoport kiáll 

tagpártjának álláspontja mellett. 

Az európai identitást gyengíti az a mentalitás, amellyel az EP tagok sem óhajtanak szembeszállni elsősorban az 

euroválasztások kampányaiban: ők a nemzeti érdekek védelmezői a Közösséggel szemben. Ha azonban a 

mindennapi határozathozatali gyakorlatot vesszük szemügyre, akkor azt érzékeljük, hogy az EP határozatainak 

döntő többsége a közös, vagy közösségi szakpolitikai kérdéseket ölelik fel, amelyeknél egy-egy önálló 

nemzetállami érdek egyértelműen háttérbe szorul. 

Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy formálódik a párhuzamos identitás, amikor az állampolgár európainak és 

saját nemzethez tartozónak is érzi magát, hiszen az Unió lakói bizakodóan ítélik meg az Európai Közösségünk 

jövőjét. 

                                                           
22 HVG. 2007/46. sz.: Felelős kerestetik. 40. o. 
23 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070328+ITEM012+DOC+XML+V0//HU&language=HU 
24 EP-összefoglaló: 2007. márc. 28-29. Sajtószolgálat. 20070326BRI04615-1/25. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070328+ITEM012+DOC+XML+V0//HU&language=HU
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4. fejezet - RÉGIÓ A TERÜLETI 
ÁLLAMIGAZGATÁSBAN* 

Vadál Ildikó 

1. A KUTATÁS CÉLJA ÉS ELŐZMÉNYE 

Már több mint egy évtizede napirenden szerepel hazánkban a területi államigazgatási szervek korszerűsítése. A 

rendszerváltást követően a dekoncentrált szerveket sokan közigazgatási rendszerünk minden bajának és 

gondjának okozójaként kiáltották ki, mások tovább is mentek és igyekeztek az önkormányzati 

szervezetrendszerrel is szembeállítani a területi államigazgatási szerveket. 

Kétségtelen, hogy 1990 után, az önkormányzati szervezetrendszer kiépítésével egyidejűleg jelentősen nőtt a 

dekoncentrált szervek száma. A fő problémát azonban véleményem szerint nem a számuk növekedése jelentette. 

A területi államigazgatási szervezetrendszer kialakítása nélkülözött minden központi kormányzati koncepciót. 

Az egységes kormányzati elképzelés hiányában az ágazatok szabadon alakították területi államigazgatási 

szervezetrendszerüket. Ennek a következménye lett a dekoncentrált szervezetrendszer sokszínűsége: a szervek 

elnevezése, jogállása, illetékességi területe, vezetőik kinevezése még ágazatokon belül sem mutatott egységes 

képet. 

A korszerűsítés szinte permanensen napirenden szerepelt. Az első nagyobb léptékű reformkísérletre 1995-1996-

ban került sor. Ennek sikertelensége a szakma előtt közismert, 1 így annak részletes elemzését itt mellőzöm. A 

területi államigazgatási szervek rendszere (rendszertelensége) 1996 után is változatlan képet mutatott. 

Jogállásuk, létrehozásuk, elnevezésük, illetékességi területük tekintetében ugyanaz a sokszínűség volt jellemző a 

dekoncentrált szervezetrendszerre. 

Jogszabályi rendezésük is változatlan volt, pontosabban szólva továbbra is hiányzott. Egyetlen jogszabály sem 

határozta meg a területi államigazgatási szerv fogalmát, nem rendezte a létrehozásuk paramétereit, jogállásukat, 

közigazgatási rendszerükben betöltött szerepüket, feladat- és hatáskör-telepítésük rendjét (utóbbi az 

önkormányzatok szemszögéből sem mellékes). 

A magyarországi középszintű közigazgatási rendszer reformja továbbra is napirenden maradt. Ennek 

indokoltságát több tényező is alátámasztja: 

• Korábbi kutatások alapján ide sorolnám azt, hogy a dekoncentrált szervek rendszere erősen differenciált: eltérő 

jogállású, feladatkörű és illetékességi területű szervek tartoznak e körbe. 

• A túlságosan tagolt rendszerben a feladat- és hatásköri átfedések, párhuzamosságok mellett a gazdátlanul 

maradó feladatok sem ritkák. 

• Az állampolgárok és a területi államigazgatás szereplőinek is érdeke egy átláthatóbb, költséghatékonyabb 

szervezetrendszer kialakítása. 

• A megfelelő koordinációs mechanizmusok kialakítása nemcsak az önkormányzatok és az államigazgatási 

szervek között hiányzik, hanem a területi államigazgatáson belül is inkább csak kísérletezünk a koordinációs 

mechanizmusok alakítgatásával. 

• Sokan az EU-csatlakozást is a reform okaként jelölik meg – én viszont ezt nem sorolnám ide. Véleményem 

szerint középszintű igazgatásunk rendszere/ rendszertelensége az EU csatlakozástól teljesen függetlenül 

megérett a korszerűsítésre. Legfeljebb a reform módszere lehet kérdéses, szükségessége azt hiszem vitathatatlan. 

Jelenleg a dekoncentrált szervek korszerűsítését a kormányzat a területi államigazgatás regionális alapokra 

helyezésével képzeli el: a 2118/2006. (VI. 30.) kormányhatározatban döntött a Kormány a területi 

államigazgatási szervek regionalizációjáról. 2006 decemberében pedig a területi államigazgatási szervek 

illetékességi területét regionális szintre emelő kormányhatározatok többsége is megszületett. Ehhez 

                                                           
1 Ld. erről részletesen Vadál Ildikó: Érvek és ellenérvek - Gondolatok a területi államigazgatási szervek reformja kapcsán. in.: Szabó G. – 

Vadál I.(szerk.): Érvek és ellenérvek; Adalékok a területi államigazgatás reformjához. ÖNKOR-KÉP Kiadó, Bp. 1997. (Magyar 
Közigazgatási Intézet), 111-124. old. 
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kapcsolódóan elsősorban azt vizsgálom, hogy a területi államigazgatási szervek működésének van-e 

régióteremtő ereje, kialakult-e az államigazgatásban valós regionális szint. 

A kutatás már 2006. decembere előtt elkezdődött. Ennek során elkészítettem a Dél-Dunántúli Régió területi 

államigazgatási térképét. A 2006. december elsejei állapot szerint illetékességi területük alapján a dekoncentrált 

szerveket három fő csoportra oszthattuk: 

a/ A legtöbb dekoncentrált szerv illetékességi területe egy megyére terjedt ki. 2 

b/ A több megyére kiterjedő tevékenységet végző dekoncentrált szervek illetékességi területe átszelte a 

megyehatárokat. Ezeket területközi szerveknek nevezném, hiszen illetékességi területük a mesterséges 

államigazgatási határokat átszelte. 3 A területközi szervek illetékességi területe egymással sem volt azonos. Így 

egyes szervekből összesen négy (pl. bányakapitányságok), míg másokból nyolc (pl. területi főépítész, 

mértékhitelesítő hivatal), megint másokból kilenc (pl. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervei, 

műszaki biztonsági felügyelet) vagy éppen tíz (pl. erdészeti igazgatóságok), esetleg tizenkettő (pl. 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek) működött. 

Régiók, megyék és kistérségek Magyarországon 

 

Forrás: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 

A több megyére kiterjedő tevékenységet végző dekoncentrált szervek illetékességi területük szerint alapvetően 

két csoportba sorolhatók: 

• illetékességi területük követi a megyehatárokat: a szomszédos megyék összevonásával létrejövő területi 

szervek; 

                                                           
2 Megyei illetékességi területtel működtek 2006 decemberében a következő szervek: közlekedési felügyelet, a Magyar Államkincstár területi 

igazgatóságai, állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás, növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás, KSH megyei igazgatóságai, 
földhivatal, földművelésügyi hivatal, munkaügyi központ, ÁNTSZ megyei szervei, közigazgatási hivatal, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 

területi felügyeletei. A megyei keretek között működő dekoncentrált szervek száma összesen 20 (19 megye + a főváros); kivételesen 19-22. 

A megyei illetékességi területtel működő szervek irányítási viszonyaik alapján két csoportba sorolhatók: országos hatáskörű szerv/központi 
hivatal területi egységei, közvetlen miniszteri irányítás alatt álló szervezetek. 
3 Ide tartoztak a következő szervek: környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, 

erdészeti igazgatóságok, geológiai szolgálat területi hivatalai, bányakapitányság, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervei, területi 
főépítész, területi műszaki biztonsági felügyelet, mértékhitelesítő hivatalok, BM bevándorlási és állampolgársági hivatalai. 
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• illetékességi területük eltér a mesterséges megyehatároktól. 

c/ Néhány dekoncentrált szerv a megyeinél alacsonyabb szintű szervezettel rendelkezett. Ezek a „helyi” 

dekoncentrált szervek általában a megyei szervek „nyúlványai”, kirendeltségei. Nem jöttek létre minden 

településen, hanem csak a jogszabály által meghatározott körzetközpontokban. 4 Jogállásuk különböző: egyesek 

önálló jogi személyiséggel rendelkeztek (pl. a körzeti földhivatalok és az ÁNTSZ városi intézetei), mások (pl. a 

munkaügyi központok kirendeltségei) viszont nem voltak önálló jogi személyek. 

Ez volt tehát a területi államigazgatás térképe 2006. december 1-jén. Érzékelhető, hogy illetékességi területük 

alapján a dekoncentrált szervek nem 2-3, hanem valójában 7-8 csoportba sorolhatók. Az illetékességi területek 

még ágazaton belül is eltérést mutatnak, egymásra tekintet nélkül kerültek kialakításra. A területi 

államigazgatási szervek működési keretének az előirányzott NUTS-2 szinthez 2006 decemberében nagyon 

kevés köze volt. 5 

2. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 2007. 
ÉVI REFORMJÁNAK KÖRÜLMÉNYEI 

A Kormány a 2118/2006. (VI. 30.) kormányhatározatban döntött a területi államigazgatási szervek 

regionalizációjáról. 2006 decemberében pedig a területi államigazgatási szervek illetékességi területét regionális 

szintre emelő kormányhatározatok többsége is hatályba lépett. 

Úgy gondolom a reform részleteinek elemzése előtt tanulságos az átalakítás körülményeinek vizsgálata. Ezek 

közül a következőket tartom szükségesnek kiemelni: 

1. A regionalizációt előíró kormányhatározatok az új szervezeti struktúra működésének határidejéül az esetek 

többségében 2007. január elsejét jelölték meg. Azt hiszem egyáltalán nem szorul bizonyításra, hogy a 

közigazgatási szervezetrendszer átalakítására a néhány hetes, esetenként néhány napos határidő igen kevés. 

Ennek a következménye az lett, hogy az átalakulás jogszabályi szinten 2007 januárjában megtörtént, 

gyakorlatilag viszont a dekoncentrált szervek a megelőző szervezeti struktúrában kezdtek működni 2007-ben 

is. A névleges átalakulást követően több hónapos folyamat volt az új szervezeti struktúra kialakítása. Úgy 

gondolom, hogy a regionális illetékességi területek kialakítására előírt igen rövid határidőt semmi nem 

indokolta. Amellett, hogy végrehajthatatlan volt, számos kárt is okozott: 

• felesleges feszültségeket indukált, hiszen az átszervezések egzisztenciális kérdéseket is érintettek, 

amelyekben így szó szerint egyik napról a másikra kellett dönteni. 

• a belső szervezeti kérdésekben sem tudtak az idő rövidsége miatt kellően előkészített és átgondolt 

döntéseket hozni; az SZMSZ-ek elkészültéig kiadott ideiglenes intézkedések által okozott zavart csak fokozta 

az, hogy a területi szervek jó részének vezetői gyakran csak ideiglenes megbízással látták el feladataikat, 

mivel a kiírt pályáztatások még folyamatban voltak. 

• 2006 decemberében működő területi államigazgatási rendszerünk volt, nem egyik napról a másikra kellett 

azt kialakítani. 

• az állampolgárok eligazodását és a rendszer átláthatóságát a legkevésbé szolgálta ez a sietős átalakítás. 

2. A területi államigazgatási szervek 2007. januári átalakításakor a jogszabályi környezet változatlan volt, amit 

továbbra is jogi szabályozatlanságként értékelek. Nem készült el az egységes közigazgatási szervezeti 

törvény; így továbbra sem határozza meg jogszabály a területi államigazgatási szervek fogalmát, kritériumait. 

A fogalmi bizonytalanság következményeként alakulhatott ki az is, hogy a regionális államigazgatási 

kollégiumok – amelyeknek többek között a régió területi államigazgatási szerveinek vezetői a tagjai – 

összetétele régiónként eltérő! Azaz, ezek szerint az ország különböző régióiban más-más szervet tekintenek 

dekoncentrált szervnek. Míg az egyik régióban az adott területi államigazgatási szerv a regionális 

államigazgatási kollégium tagjai között szerepel, a másik régióban csak az állandó meghívottak között; még 

egy harmadik régióban egyáltalán nincs jelen a regionális államigazgatási kollégium munkájánál. Ugyanígy, 

egységes jogi szabályozás hiányában továbbra is rendezetlenek a területi államigazgatási szervek 

                                                           
4 Helyi (körzeti) szervekkel rendelkeztek 2006 decemberében: a munkaügyi központok, a földhivatalok és az ÁNTSZ szervei. 
5 Néhány szerv illetékességi területének meghatározásakor tekintettel voltak a NUTS-2 szintre: vizsgaközpont igazgatóságok, bevándorlási 
és állampolgársági igazgatóságok, geológiai szolgálat hivatalai. 
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létrehozásának kritériumai, jogállásuk, hatáskör-telepítési rendjük, szervi minőségük feltételei, 6 belső 

szervezeti felépítésük, elnevezésük, stb. 

3. A dekoncentrált szervek reformjának most is – ahogyan az 1996. évi korszerűsítésnek – hiányzott az 

egységes összkormányzati szempontrendszere. Az egységes kormányzati koncepció hiányának persze a 

következménye most is ugyanaz lett: az ágazatok a maguk útját járták, egymástól függetlenül csak saját 

alárendelt szervezetrendszerük átalakításával foglalkoztak. Egységes kormányzati stratégia hiányában a 

területi államigazgatási szervek rendszerére ma is a korábbihoz hasonló heterogenitás jellemző; 

elnevezésükben, jogállásukban, kapcsolatrendszerükben, feladat- és hatáskör-telepítésükben ugyanolyan 

sokszínűséget tapasztalhatunk, mint a reform előtt. 

4. A 2007. év eleji reform elsősorban a területi államigazgatási szervek illetékességi területét érintette: 2-3 

megyei szervezet összevonásával regionális illetékességi területet alakítottak ki. A szervezeti átalakítás 

mellett elmaradt viszont a dekoncentrált szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálata. A régi-új 

szervezetek ugyanazokat a feladatokat látják el, a munkamódszer és az eszközök is változatlanok. A létrejövő 

szervek szakmai feladatai igen csekély mértékben változtak. 

Összefoglalva a területi államigazgatási szervek 2007. év eleji átszervezésére ható körülményeket, a 

következőket tartom kiemelésre érdemesnek: 

• A regionális átszervezést igen rövid időn belül kellett végrehajtani. Ezt a sietséget semmi sem indokolta, 

emellett felesleges feszültségeket indukált. 

• Az átalakulást nehezítette a dekoncentrált szervek vonatkozásában (is) tapasztalható jogi szabályozatlanság. 

• Az átszervezésekre egységes kormányzati koncepció nélkül került sor, teret engedve ezzel az ágazati 

önérdekeknek. Ennek hatására a dekoncentrált szervek rendszerét ugyanaz a heterogenitás jellemzi, mint a 

reform előtt. 

• A szervezeti struktúra átalakítása mellett elmaradt a lényeg: a feladat- és hatáskörök felülvizsgálata nem 

történt meg. Központi szintről regionális szintre nem történt feladat- és hatáskör-telepítés. 

3. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
REGIONALIZÁCIÓJA 

A területi államigazgatási szervek reformjának fő iránya a regionalizáció volt. Ennek során a megyei 

illetékességű szervek jogutódjaként regionális szervek jöttek lére. A területi államigazgatási szervek 

regionalizációja általában a tervezési-statisztikai régiókon alapult, az adott tervezési-statisztikai régióban 

illetékességgel rendelkező szervekből regionális szervezet jött létre, amelynek illetékessége a jogelőd 

szervezetek illetékességi területére terjed ki. 

Ennek eredményeként regionális illetékességi területtel működnek: 

• a regionális közigazgatási hivatalok, 

• a Központi Statisztikai Hivatal regionális igazgatóságai, 

• az ÁNTSZ regionális intézetei, 

• az APEH regionális igazgatóságai, 

• a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságai, 

• a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, 

• a regionális munkaügyi központok, 

• regionális munkavédelmi felügyelőségek, 

                                                           
6 Ld. erről: Dr. Bércesi Ferenc: A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításának és működésének tapasztalatai, különös tekintettel 
a közigazgatási hivatalokra. Közigazgatási Szemle, 2007. november, 3. oldal. 
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• regionális munkaügyi felügyelőségek, 

• bányakapitányságok, 

• nemzeti közlekedési hatóság regionális igazgatóságai, 

• környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, 

• környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, 

• nemzeti park igazgatóságok, 

• Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodái, 

• regionális hadkiegészítő parancsnokságok (ebből 2 van országosan), 

• a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság regionális felügyelőségei. 

A régiós szervezet létrejöttének időpontja általában 2007. január 1., de ettől korábbi és későbbi időpontok is 

előfordulnak. 7 

A regionális szervek között vannak olyanok is, amelyeknek az illetékessége meghatározott ügyekben nem is 

regionális, hanem még a régióhatáron is túlmutat és az egész ország területére kiterjed. Ilyenek a KSH regionális 

igazgatóságai is. A KSH 2007 februárjában az ún. „kompetenciaalapú” modell szerint kezdett működni. Az 

adatgyűjtés szervezési elve ettől kezdve nem területi (megyei, régiós), hanem szakstatisztikai. Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy az adatgyűjtő szervezeti egységek nem minden statisztika begyűjtéséért felelnek az adott 

régióban, hanem bizonyos statisztikák vonatkozásában országos kompetenciával rendelkeznek, azaz az egész 

ország területéről gyűjtik be az adatokat. A KSH Pécsi Igazgatósága a belkereskedelem, a turizmus és a 

szállítás-statisztika országos felelőse. Egyetlen területen maradt meg a régiós, sőt megyei felelősség: ez a 

tájékoztatási, információszolgáltatási tevékenység. Ennek érdekében az Igazgatóság Kaposvárott és Szekszárdon 

kirendeltségeket működtet. 

A regionalizáció ellenére továbbra is maradtak megyei illetékességű területi szervek: 

• megyei egészségbiztosítási pénztárak, 

• megyei földhivatalok, 

• mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok, 

• Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségei, 

• Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megyei irodái, 

• megyei igazságügyi hivatalok, 

• katasztrófavédelmi igazgatóságok. 

A regionalizáció mellett az átalakítás másik irányát képezte a közigazgatási szervek integrációja. Ennek 

keretében sor került néhány dekoncentrált szerv másik dekoncentrált szerv keretébe történő integrálására; de 

előfordult az is, hogy önálló szervek integrációjából új szerv jött létre (pl.: a megyei mezőgazdasági 

szakigazgatási hivatalok esetén). 

A reform során integrálásra kerültek: 

• a regionális közigazgatási hivatalokba a Területi Főépítész irodák, 

• az APEH regionális igazgatóságaiba a megyei illetékhivatalok, illetve a Szerencsejáték Felügyelet területi 

felügyelőségei, 

                                                           
7 Pl. a KSH regionális igazgatóságai 2005. februárjában jöttek létre. 
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• a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalokba a megyei földművelésügyi hivatalok, növény- és talajvédelmi 

szolgálatok, állategészségügyi- és élelmiszerellenőrző állomások, az Állami Erdészeti Szolgálat igazgatóságai, 

az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet területi állomásai, illetve a Földművelésügyi és Költségvetési 

Iroda megyei osztályai, 

• a bányakapitányságok szervezetébe a Magyar Geológiai Szolgálat területi hivatalai, 

• a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági hatóságai egyesültek az 

Országos Mérésügyi Hivatal mértékhitelesítő hivatalaival, 

• a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságába az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága. 

E folyamatok egymás mellett is lejátszódtak: a regionalizációval párhuzamosan integrációra is sor került. 

Például az APEH esetében a regionális igazgatóságok létrejötte mellett, azokba integrálták a területi 

szerencsejáték felügyelőségeket, illetve a megyei illetékhivatalokat is. 

Mindezek eredményeként a területi államigazgatási szervek száma csökkent. Ellentétes irányú folyamatra egy 

példát tudunk felhozni: 2007. szeptemberében létrejött a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelynek területi 

felügyelőségei kiváltak a közigazgatási hivatalokból és önálló regionális szervekként működnek. 

A területi államigazgatási szervek rendszere a 2007. januári átszervezés után igen jelentősen megváltozott. Még 

korábban a dekoncentrált szervek többsége megyei illetékességi területen működött, addig az átszervezés után a 

tipikus a regionális illetékességi terület lett. Változást jelent az is, hogy korábban az ún. regionális szervek 

illetékességi területe általában nem esett egybe a mesterséges államigazgatási határokkal (bizonyos terület-

földrajzi tényezőket követett). Az átszervezés után a regionalizált szervek illetékességi területét a tervezési-

statisztikai régiók szerint alakították ki; azaz 2-3 megye „összevonásával”. 

4. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
REGIONÁLIS ÁTSZERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI 

A területi államigazgatási szervek regionális illetékességi területének kialakítására az esetek többségében – a 

jogszabályok szerint – 2007. január 1-jével került sor. Valójában ez a folyamat hónapokig elhúzódott. A belső 

szervezeti rendszer kiépítése, az új működési rend megteremtése, a korábban önálló szervek egységes 

joggyakorlatának kialakítása természetszerűen több hónapot igénybe vevő folyamat, amely sok esetben még ma 

is tart. Ezért a jó indulattal is csak pár hónaposnak tekinthető tapasztalatok alapján abban a kérdésben, hogy a 

regionális illetékességi területen való működés előrelépést jelent-e a területi államigazgatásban, vagy a korábban 

túlnyomórészt jellemző megyei struktúrához képest visszalépésként értékelhető, véleményem szerint 

megalapozottan nem lehet állást foglalni. 

Az eddigi tapasztalatok és benyomások feltérképezése azonban semmiképpen sem tanulságok nélküli. A 

korszerűsítési folyamat körülményeiből és következményeiből pedig arra is választ kaphatunk, hogy a területi 

államigazgatási szervek regionális átszervezésének van-e valós régióteremtő hatása, vagy a „címkék átírásán” 

kívül vajmi kevés hatása érzékelhető. 

Felmérést végeztem a Dél-Dunántúli Régióban működő területi államigazgatási szervek körében arról, hogy 

miként vélekednek a reformról. 

A regionalizált szervek vezetői a régiós illetékességi terület előnyeit a következőképpen fogalmazták meg: 

• a megyehatárokon átnyúló hatósági tevékenység nagyobb operativitását eredményezte, 

• a hatósági eljárások egyre inkább egységessé váltak a régióban működő három iroda tekintetében, 

• a hatósági eljárások megyék közötti, illetékességi okból történő áttétele lényegesen csökkent, 

• a felügyelőségek a regionális elvek szerinti átszervezéssel összhangba kerültek az Európai Unió gyakorlatával, 

• szakmailag eredményesebben ellenőrizhetők a régióban működő, megyehatárokat átlépő nagymunkáltatók, 

• a vezetők száma felére csökkent, 
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• hatékonyabbá váltak az ellenőrzések, 

• a régiós feladatok könnyebben koordinálhatók, 

• A bonyolultabb/hosszabb ügyintézést igénylő ügytípusok egy helyen összpontosulnak, így ez egyfajta 

specializációt is jelent. Ezáltal könnyebben biztosítható ezen ügytípusoknál az egységes ügyintézés, 

jogalkalmazási gyakorlat, továbbá a specializáció az ügyek gyorsabb elintézéséhez is hozzájárul. 

• Megyei szinten csak a regionális igazgatóságok ügyfélszolgálati irodái működnek. Ezzel a rendszerrel 

biztosítani lehet a megfelelő gyorsaságú ügyintézést és nem kell fenntartani minden megyében egy teljes 

szervezeti struktúrát. 

A régiós illetékességi terület hátrányaként a legtöbbször említették: 

• a vezetői létszám csökkenése miatt a három területi iroda munkájának koordinálásában jelentkeztek kezdetben 

zavarok, 

• a vezetők túlterheltek, 

• az összevonás helyenként az ügyintézés nehézkessé válását eredményezte, 

• a központból a tényleges ügyintézés helyére történő adat- és információtovábbítás hosszabb időt vesz igénybe, 

• Az igazgató és helyettese számára lényegesen megnövekedett az utazások száma, az irodák folyamatos 

látogatása, az ott folyó munka irányítása, ellenőrzése és segítése miatt. Az ellenőrzést folytató köztisztviselők 

létszáma növekedett, a régiós vezetőké azonban nem. 

• Mindhárom megyében működik iroda, de nincs vezetője; döntési jogkörrel rendelkező vezető az irodákban 

csak meghatározott napokon tud rendelkezésre állni. 

A regionális illetékességi területűre átszervezett dekoncentrált szervek vezetőinek válaszából teljesen 

egyértelmű tendencia rajzolódott ki. A megkeresésemre válaszoló vezetők kivétel nélkül előnyösnek tartják a 

regionális szintű működést. Hátrányként szinte egyedül a vezetők túlterheltségét jelölték meg. Az átszervezés 

során fellépő egyéb nehézségekről egyáltalán nem tettek említést, s egy vezető kivételével a működés során 

jelentkező esetleges hátrányos vonásokat sem említették. 

Az átszervezést elkerülő területi államigazgatási szervek vezetőit is megkerestem, hogyan vélekednek az általuk 

vezetett dekoncentrált szerv működési területéről. 

A megyei illetékességi területen működő területi államigazgatási szervek vezetői a megyei illetékességi terület 

következő előnyeit jelölték meg: 

• átlátható rendszer, 

• folyamatosság, változatlan, jól bevált struktúra, 

• gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés, 

• kezelhetőbb a hatósági jogkörök gyakorlása, 

• az ügyintézés ott történik, ahol az ügyek keletkeznek, 

• vezetői szintek között kevesebb az áttétel, 

• közvetlenebb a kapcsolat az ügyfelek és a hivatal között, 

• kiküldetések a kisebb távolság miatt költséghatékonyabbak, 

• „csak előnyei vannak”; az ügyfelek döntő többsége vidéki térségben él; ügyintézéseink és ellenőrzéseink is az 

érintettekhez legközelebb kell történnie. 
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• Igazgatóságunk feladatai ellátása során szoros kapcsolatot kell, hogy fenntartson a megyei önkormányzattal. 

Mindaddig, amíg a megyei önkormányzatok nem alakulnak át regionális önkormányzattá, addig igazgatóságunk 

átszervezése sem célszerű. 

A megyei illetékességi terület hátrányait is megpróbáltam feltérképezni. A vezetők erről a következőképpen 

vélekednek: 

• nincs hátránya; 

• más megyében lévő központtal a kapcsolattartás nehezebb, 

• a személyes kapcsolattartás a más megyeszékhelyen működő regionális szervek vezetőivel alkalomszerűvé 

vált, 

• az együttműködés kialakítása bonyolultabb a társ államigazgatási szervekkel. A tendencia tehát fordított. Míg 

a regionális szervek vezetői a regionális működést vélik előnyösnek, az átszervezést elkerülő szervezetek 

vezetői a megyei illetékességi területet tartják kifejezetten előnyösnek. A megyei szintű működési terület 

hátrányait alig említik, a legtöbben pedig a megyei illetékességi terület semmilyen hátrányát nem jelölték meg. 

Jogosan mondhatjuk, hogy ez az eredmény volt várható. Megkerestem azonban azokat a dekoncentrált szerveket 

is, amelyek működtek már regionális és megyei illetékességi területtel is. Ezeknél ugyanis mindkét illetékességi 

terület vonatkozásában rendelkezésre állnak konkrét tapasztalatok; azaz tényleges összehasonlítási alapjuk van. 

Megjegyzem, hogy a területi államigazgatási szervezetrendszer 2007. januári átalakítása előtt a kormányzat 

részéről e tapasztalatok feltárása és elemzése sajnos elmaradt. 

A korábban regionális illetékességi területen működő területi államigazgatási szervek a következőképpen 

jellemezték a múltat, azaz a régiós szervezeti kereteket: 

• pazarló, átláthatatlan rendszer, 

• felelősségi körök tisztázatlanok, 

• az állampolgárok számára áttekinthetetlen, 

• hatáskörök összemosódtak, 

• hosszabb ügyintézés, 

• a távolság miatt kevésbé megalapozott döntések, 

• vezetői szintek növekedése, 

• területi széttagoltság miatt költségnövekedés, 

• koordinációs nehézségek, 

• adat- és információáramlás akadozása, 

• az ügyfelekkel való személyes kontaktus hiánya, 

• ellenőrzések nehezebbek és költségigényesebbek. 

A 2007-ben regionális alapra helyezett területi szervek székhelyei igen változatosan oszlanak meg a 

régióközpontok és a régió megyei jogú nagyvárosai között. A székhelyek szétszórása mögött megpróbálhatunk 

szakmai elveket keresni; próbálkozhatunk csoportosításokkal, hogy mely szervek vannak inkább a 

régióközpontban, melyek működnek inkább azon kívül. Azt hiszem azonban, hogy ezek a kísérletek nem sok 

eredményt mutatnak. Megpróbálhatjuk a központok szétszórását a hálózatos városfejlesztési elv 

érvényesítésével magyarázni, de hamar rájövünk, hogy ez sem mindig érvényesült. Politikai alkufolyamatokra, 

személyi kérdésekre is visszavezethetjük a központok kijelölését. Úgy gondolom azonban, hogy jelenleg nem 

annak van elsődleges jelentősége, hogy szakmai indokokból, vagy esetleg politikai alapokon kerültek 

szétszórásra egyes szervek székhelyei, hanem annak, hogy mindennek milyen hatása van a közigazgatási 

szervek működésére és a kiszolgálandó állampolgárokra. 
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A megkeresett és választ adó szervek vezetői a székhelyek szétszórásának inkább hátrányos következményeit 

emelték ki. Ami külön említést érdemel: nemcsak a régióközpontban lévő vezetők emelték ki a székhelyek 

szétszórásának hátrányait, hanem a régióközponton kívüli szervezetek vezetői is e folyamat inkább hátrányos 

következményeire világítottak rá. 

A területi államigazgatási szervek székhelyének a régió különböző városaiban való elhelyezésének előnyét 

egyetlen szerv vezetője sem jelölte meg, hátrányként a következőket értékelték: 

• A vezetői munka és a szervek közötti kapcsolattartás bonyolultabbá, költség- és időigényesebbé vált, 

• A társhatóságokkal való kapcsolattartás nehéz, 

• Hangsúlyosabb központban lenni előny a szerveknek és az állampolgároknak is, 

• Az utazási idő és költség a különböző helyeken tartott értekezletek miatt növekedett, a folyamatosan 

korszerűsödő informatikai rendszerek a személyes megjelenést még nem váltották ki, 

• A hatóságokat felkereső emberek körében csak zavart okoz, hogy pl. a Munkaügyi Központ, a Munkavédelmi 

Felügyelőség, a Munkaügyi Felügyelőség központja Pécsen, az APEH, a Közigazgatási Hivatal, az ÁNTSZ 

Központja Kaposváron van. A zavart tovább fokozza, hogy a megyékben maradó szervezetek neve sem 

egységes (kirendeltség, iroda). 

• Az állampolgárok zavarát tovább fokozza, hogy egyes szervek megmaradtak megyei illetékességgel 

(ügyészség, bíróság, rendőrség). 

5. A REGIONALIZÁCIÓ HATÁSA 

A területi államigazgatási szervek 2007. év eleji reformját áttekintve megállapítható, hogy a dekoncentrált 

szervezeti rendszer struktúrája igen jelentősen átalakult. Ezt azonban csak formális változásként értékelem, mert 

a létrejövő új-régi szervezetek általában, igen kevés változással a jogelőd szervek feladatait látják el. 

A területi államigazgatási rendszerünk szervezeti átalakítása nem járt együtt az ellátandó feladatok 

felülvizsgálatával. Profiltisztítás, vagy feladat-átcsoportosítások kevés esetben történtek, azok is általában a 

regionalizációs folyamattól függetlenül. Ennek során új feladatokat a területi államigazgatási szervek általában 

valamelyik társhatóságtól kaptak, a felettes szervektől nem. A regionalizációnak tehát egyáltalán nem volt 

decentralizációs hatása. A régiók létrehozásának indokát és előnyét a központi kormányzat közigazgatási 

rendszerünk demokratizálásának szükségességével magyarázta: azaz, ha létrejön a régió, a központ ide leoszthat 

feladatokat; így a központi szintből stratégiaalkotó, irányító szint válhat, míg a végrehajtás az alárendelt szervek 

feladata lesz. A reform jelenlegi szakaszában úgy értékelem, hogy ez teljes egészében elmaradt. A központ nem 

igyekezett megszabadulni feladat- és hatásköröktől, nem osztott le döntési jogköröket regionális szintre. A 

változás iránya ezzel ellentétes: a jogosítványok megyei szintről kerültek a régiókhoz. 

A közigazgatás költségei jelenleg – legalábbis rövid távon – talán csökkentek a létszámleépítések és a vezetői 

szintek számának csökkenése miatt. A létszámleépítések mellett azonban az ellátandó feladatok mennyisége 

nem csökkent. Az elkövetkező hónapokban lesz majd érzékelhető, hogy ez az ügyintézés minőségére és 

gyorsaságára milyen hatással lesz. 

Kiemelést érdemel, hogy a legtöbb esetben a regionális szervek mellett megmaradtak a kirendeltségek – megyei 

vagy kistérségi illetékességi területtel. Ez számomra azt mutatja, hogy a hatósági feladatok ellátása, az 

ügyfelekkel való kapcsolattartás, a földrajzi távolságok, a közlekedési viszonyok, az információs rendszer 

kiépítettsége, a hatékony feladatellátás ma még a regionálisnál kisebb működési területeket igényel. A megyei 

szintet meghaladó koncentráció ma a magyar közigazgatásban még nem működőképes. Ez viszont azt mutatja, 

hogy a területi államigazgatási szervek illetékességi területének regionális átszervezése önmagában nem 

teremtett valós régiókat a magyar közigazgatásban. Ennek egyik okát abban látom, hogy a szervezeti átalakítás 

mellett a rendszer tulajdonképpen változatlan maradt, a szakmai feladatok felülvizsgálatára nem került sor. A 

regionális szervek a jogelőd megyei szervek feladatait látják el, a felettes hatóságoktól nem kaptak feladat- és 

hatásköröket. Az államigazgatásban valós regionális szint kialakítását az érintett szervezetek feladat- és 

hatáskörének felülvizsgálata eredményezheti. 
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5. fejezet - EGY KÖZÉP-EURÓPAI 
IDENTITÁS KÍSÉRLET: A KÁRPÁTOK 
TÉRSÉG 

Schmidt Andrea 

„….nincs olyan régióalkotási lehetőség, amely homogén területeket fog össze, … olyan sincs, amely minden 

vitán felül álló, és olyan sincs, amelyet valamilyen módon ne lehetne megvédeni”. 1 

1. BEVEZETÉS – A RÉGIÓ FELOSZTÁSÁNAK 
MÓDOZATAI 

A tér felosztása és az ennek eredményeként kapott téregységek, régiók azonosítása, vizsgálata tradicionálisan a 

geográfia terepét jelentik, de más természet- és társadalomtudományok is végeznek saját kritériumaikra épülő 

térfelosztásokat, amelyek egymástól eltérő régió-meghatározásokhoz vezethetnek. A régió szabatos 

meghatározására irányuló kutatások a 19-20. században a földrajztudósok vizsgálódásaihoz köthetőek, az elmúlt 

évtizedekben a politológusok, közgazdászok próbálták meghatározni és eredményeiket a közös cselekvés 

számára használhatóvá tenni. A politikatudomány és a politikai földrajz a hatalom megosztásának folyamatában 

fogalmazza meg a régiók szerepét. Értelmezésükben nem pusztán területbeosztási kategóriaként jelenik meg, 

hanem az államszerkezet új minőségi jellemzőjeként is. A szociológia és az antropológia az etnikai-kulturális, 

szellemi-tudati összetartozásra teszi a hangsúlyt, a régió fogalmát az identitás fogalmával társítja, s mint 

szociológiai-, szociálpszichológiai-antropológiai jelenséget kezeli (Nemes Nagy, 1997; Kovács, 2003). Mentális 

egységként értelmezik a régiót, inkább a lokalitások képzetei, igényei, belső motivációi alapján. E reprezentáció 

és a térbeliség kapcsolatában sok elem definiálható; az ilyen értelmezés szerint a régió lényegében területi, 

kulturális egység, határoló fogalmai nem gazdaságiak, nem politikaiak, hanem kulturálisak, azaz megjelenési 

területei közé tartoznak az életmód, vallás, kapcsolati kultúra, nyelv, művészet, mitológia, mentalitás, értékrend 

– vagyis valamely specifikus és sajáttá tett (elsajátított, értékként megőrzött) kultúra. Hosszú történelmi 

folyamat eredményeként jönnek létre, amelynek során a régió polgáraiban sajátos összetartozástudat fejlődik ki. 

Ahol a teret belakó emberek karaktere, identitása, mozgása, értéktudata a meghatározó, ott a történelmi idő adja 

meg valamely földrajzi egység zsánerét, s válik a többitől megkülönböztethetővé. Elgondolkodtató ugyanakkor, 

hogy ha a regionális identitás formálja, vagy alakítja a régiót, vajon működik-e ugyanez visszafelé. Meghozza-e 

az identitást is egy régió kialakítása, működik-e ez kijelölt mesterséges határoknál, vagy csak olyanoknál, 

melyek valamely korábbi vagy meglévő társadalmi válaszvonallal nagyjából egybeesnek? (Bővebben lásd A. 

Gergely, 2001: 111-117) 

2. A RÉGIÓK FORMÁLÓDÁSA, A REGIONALIZMUS 
PROBLEMATIKÁJA 

A régióvá válás folyamatának vizsgálatánál az időbeliséget is figyelembe véve Nemes-Nagy József felfogása 

vált általánosan elfogadottá a regionális tudomány művelői körében. Ő az alábbiak szerint vázolta a régióvá 

válás folyamatát: 

 

Történelmi példák állnak rendelkezésünkre kontinensünkön Nemes-Nagy állításának igazolására. Az időbeliség 

szempontjából azonban lényeges az a megfogalmazás, mely szerint a régiót nem a tér teszi, hanem az idő, a 

történelem. 2 Ezek a megállapítások közel állnak az ún. regionális transzformáció folyamatához, mely fogalom 

magyarázata Paasi finn geográfus nevéhez fűződik. Ő vizsgálta meg a régiók intézményesülésének elméletét, a 

régiók kialakulásának dimenzióit, s fogalmazta meg a régióformálódás logikáját és történetiségét. Paasi és Luiza 

                                                           
1 Kovács Tibor: Polémia a magyarországi régiókról In: Területi Statisztika, 1999/2 Budapest. 
2 Történeti régiónak nevezzük azt a földrajzi-történeti egységet, melyet a történelem folyamán tartományként kezeltek, és/vagy területi-
közigazgatási autonómiát élvezett és a régió léte meghatározott időtartamra igazolható (Győri R. 1999). 
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Bialasiewicz 3 értelmezése szerint a regionális tudat, a regionális identitás keletkezése és léte számos 

tulajdonsággal jellemezhető, egyebek mellett a területi jelképek meglétével, de magával az elnevezéssel is. Ezek 

mindegyike egységteremtő képességgel rendelkező fogalom, melyhez az összetartozás képzete köthető, 

ugyanakkor magában hordozza az egymásra utaltság kérdését is, mely a közép-európai régióban szoros 

kapcsolatban áll a történelem kiemelt szerepével, az egyéni és a kollektív – ez utóbbit nevezi Bialasiewicz 

nemzetinek – történelmi tapasztalattal. Paasi értelmezése szerint bármilyen regionális lét, önazonosság fogalmi 

alakjának formálódása során a területi szimbólumok készletének közül a legfontosabb a név. Az elnevezés 

teremt összetartozást, a tulajdonok közös megjelenítését, a kollektív történelemben egyesíti a személyes 

történelmet. 

A régiók mint mitikus konstrukciók, gyakran csak később legalizálódnak állami jelképekkel, kormányzati 

intézményekkel, határokkal és a politikai identitás más szimbólumaival. A régió egyrészt gyakran saját 

hatáskörrel bíró és a központi államtól rendeltetési szerepében elhatárolt területi egység, másrészt a történelem 

folyamán kialakult átalakítható térség, melyet a kulturális, nyelvi, helyi vagy természeti sajátosságok területi 

összesűrűsödése, illetve főként a lakosság azonos területre vonatkoztatott összetartozás érzete – ez az ún. 

regionális identitás – jellemez. 4 A régió azonban ezeken túl társadalmi tapasztalati térségnek is tekinthető, olyan 

interakció-mezőnek, mely szocializációs folyamatok és saját történelme során egyediséget sajátított el. A 

történettudományban kollektív többletet kaphat a régió fogalma. Egyrészt alapvető közösségszervező tényezővé 

válik, másrészt megosztja a terület többi lakosával a közös, más csoportoktól elkülönített múltat, mely a 

környezettel szorosan összekapcsolódik. Materiálisan is visszatükröződik a táj morfológiai tagoltsága vagy 

települései építészeti képében a személyes és kollektív Én kivetülési tere és a személyes identitás hivatkozási 

pontjává válhat. 5 A régiók mint történetileg is felfogható, összterületet felölelő szociális hálók megfelelően 

kiegészíthetőek más dimenziókkal is. A régió jelként, jelentőségként, képként és elképzelésként mutatkozhat, 

miközben a keletkezett képek a kollektív tapasztalatban a ritualizálódás következtében tovább 

hagyományozódnak, és a mindennapi életben megerősödnek. Képesek saját maguk identitást létrehozni, 

mélyreható migrációs tapasztalaton keresztül. 6 

A helyi identitás (újbóli) megtalálásának kérdése szorosan összefügg a határok jelentéstartalmának változásával. 

A határ ugyanis az identitás kifejezésének egyik lehetősége, melyet fentről (államilag kialakított), kívülről 

(háborús győztesek által) és belülről (nemzeti igények) egyaránt megteremthetnek. A nemzeti identitás képes 

alkalmazkodni az új államhatárokhoz, ehhez azonban időre van szükség, s a történelmi igények az után is 

megmaradnak, hogy a geopolitikai viszonyok régen újrarajzolták a nemzeti határokat. (Bialasiewicz) Az 

identitás állandóan teremtődik és újrateremtődik, ahogy a határokat megrajzolják, újrarajzolják és 

visszarajzolják. A határok funkcióik szerint elválaszthatnak, ahogy az a Vasfüggöny létezése során volt 

tapasztalható, vagy összeköthetnek, amint azt az Európai Unió fennállása igazolja, mindkét funkció 

megtalálható a határvonalakban valamilyen mértékben. A határok strukturálják az összeütközés lehetőségét, erre 

leggyakoribb példa a területi igények jelentkezése, vagy együttműködés megvalósulása, miként az a 

kereskedelemben mutatkozik meg. Jellegüket tekintve lehetnek őrzöttek, nyíltak, erősen, vagy gyengén 

hangsúlyozottak, tükrözvén a két ország egymás közti viszonyát. Térképészeti, kötött térbeli képzet, illetve 

narratív önazonosság fogalma társul hozzá, kijelölik az utat, vezérelnek. 

A térfelosztás másik nagy vizsgálandó területe a regionalizmus, amely nem a spontán módon kialakuló régiókat, 

hanem a kialakított területi egységeket jelöli. A regionalizmus értelmezésére is számtalan elképzelés született, 

maga a fogalom napjainkban új jelentéstartalmat kap. A hazai példák között említhető Glatz Ferenc álláspontja 

is, aki a regionalizmust olyan törekvésnek fogja fel az európai politikában, melynek az a célja, hogy az egyén és 

a közösség, az egyén és az adott területi és igazgatási egység között mind szervesebb viszony alakuljon ki. 

Ennek az irányvonalnak jellemzői közé tartoznak a mesterséges régiók kialakulása – szemben Európa történeti 

régióival, melyek szemben a történelmiekkel – többnyire anorganikus fejlődés következtében jönnek létre. Más, 

új típusú intézményrendszer áll mögöttük, s legtöbbször a nemzeti kereteket meghaladó, szupranacionális 

képződmények. Glatz a „létező regionalizmusnak” három formáját különbözteti meg: 

1. regionális együttműködés, vagyis a meglévő területi-igazgatási egységek közötti nemzetközi kapcsolattartás, 

együttműködés. Ez az állami területeknél nagyobb egységeken az állami adminisztrációk együttműködését 

jelenti, pl. Visegrádi Négyek; 

                                                           
3 Bialasiewicz, Luiza: Re-ordering Europe’s Eastern Frontier: Galician Identities and Political Cartographies on the Polish-Ukrainian border. 
4 Haslinger, Peter: Régió és regionalitás Délkelet-Európában. A történetírás aktualitásai. 
5 A. Flügel: Der Ort der Regionalgeschichte in der neuzeitlichen Geschichte. In: S. Brakensiek – A. Flügel – W. Freitag – R. v. Friedburg: 

Kultur und Staat in der Provinz. Perspektiven und Erträge der Regionalgeschichte. Bielefeld, 1992, 1–28. 
6 D. Ipsen: Regionale Identität. Überlegungen zum politischen Charakter einer psychosozialen Raumkategorie. In: Raumforschung und 
Raumordnung 51, 1993, 9–18. 
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2. az államok egymással szomszédos területeinek szorosabb, erősödő együttműködése, pl. eurorégiók, határon 

átnyúló együttműködések, pl. Kárpátok Régió, Alpok-Adria Munkaközösség; 

3. az országon belül az állami központtól függetlenül kerülnek szoros kapcsolatba az egyes regionális egységek. 

3. A RÉGIÓK SZEREPE KÖZÉP-EURÓPÁBAN 

Nyugat- és Kelet-Közép-Európa történetében más-más szerepet töltöttek be a régiók. Térségünkben a feudális 

rendszer mintegy 500 évvel később alakult ki, a hűbéri hierarchia a nyugatihoz hasonló mélységben és 

tagoltságban nem jött létre, a királyi hatalom kezdettől domináns szerepet játszott. A nemesség megpróbálta 

saját függőségi területeit és rendszerét kiépíteni, de ez általában csak ideiglenesen sikerült. A pártharcokban 

rövidebb-hosszabb időre felemelkedtek regionális hatalmasságok, majd hamarosan eltűntek, fennállásuk 

túlságosan rövid volt ahhoz, hogy tartós regionális identitást alakítson ki az általuk birtokolt/ellenőrzött területen 

élők körében. A nagy birodalmak hódításai révén a korábbi arisztokrácia, oligarchia teljesen eltűnt egyes 

vidékeken, mielőtt bármilyen tartós uralmi területet kialakíthatott volna, a birodalmak megszűnését követően 

magától értetődően nem a regionalizáció, azaz az alulról történő régiószervezés, hanem az egységes 

nemzetállam megteremtése került napirendre. (Illés, 2002) A nemzeti egységprogram igen mély gyökeret 

eresztett a közösségi emlékezetben, akadályozva a regionalizmus, a regionális identitás fölülről, azaz államilag 

vagy éppen az Európai Unió irányából történő megszervezési kísérletét. Kiss Gy. Csaba álláspontja szerint az 

uniós elvárásoknak megfelelően kialakított (vagy éppen kialakítandó) régiók a hagyományokból adódóan nem 

lehetnek mesterséges területi képződmények, határaikat nem lehet kijelölni, még akár a legalaposabb 

előkészítéssel, a gazdasági és földrajzi szempontok figyelembevételével sem. A történelmi tapasztalatok híján, 

vagy éppenséggel az eltérő történelmi élményből adódóan a regionalizmus Kiss Gy. szerint igazi nagy kihívás 

az európai integráció felé igyekvő Közép-Európának. Nemcsak arra indítja a döntéshozókat és a polgárokat, 

hogy mérlegeljék a tervezendő régiók előnyeit és hátrányait, hanem arra is, hogy visszatekintve számba vegyék 

a nemzetté válás útjának dilemmáit, a történelem üzeneteit. A régió ugyanis nem lehet adminisztrációs döntés 

eredménye, határait nem tervezőasztaloknál és politikai kabinetekben húzzák, a régió rendszerint szerves 

történelmi fejlődés eredménye, a politikai mozgásteret nézve pedig a szubszidiaritás ösztönzője, a lokális 

érdekek szószólója. (Kiss, 2004) 

Vizsgált térségünkben, Közép-Európában az identifikációs hatóerővel rendelkező szintnek a középnemesség 

szerveződési szintje – Magyarországon és Horvátországban a megye, Lengyelországban a vajdaság, Ausztriában 

és Csehországban a koronatartomány – bizonyult. A falusi közösségeknek – lévén hosszú ideig a nemesség 

birtokai voltak – önszerveződési és identifikációs szempontból kisebb jelentőségük volt, mint a Balkánon. 7 A 

nagy birodalmak tartományai jelenthettek még identitásteremtő szintet, különösen, ha meghatározott mértékű 

önkormányzattal rendelkeztek. Ilyen volt a Habsburg Birodalmon belül a Kárpátok övezet egyik központi 

területének számító Galícia, mely az 1869-es megegyezést követően önálló tartományi gyűléssel rendelkezett a 

birodalmon belül, követeket küldhetett a bécsi osztrák Landtagba is. A történelem, a nemzeti ébredés eszméi és 

a mozaikos etnikai jelleg, a 20. század első harmadában létrejött nemzetállamok hosszú időre felülírták a létező, 

vagy születő regionális identitásokat, a második világháborút követő szocialista rendszer a maga sajátos állami 

szerepvállalásával új értelmet adott a regionális identitás gondolatának. 

4. A KÁRPÁTOK EURORÉGIÓ ÉS A KÁRPÁTOK 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Az eurorégiók közé tartozó Kárpáti Régió inkább szimbolikus és nem pontos földrajzi helymeghatározást jelent 

(Illés, 2002). Kiterjedése részben több, részben kevesebb, mint a földrajzi Kárpátok-hegységé; magába foglalja 

Délkelet-Lengyelországot, Kelet-Szlovákiát, Északkelet-Magyarországot, Észak- és Északkelet-Romániát, 

Nyugat-Ukrajnát és Moldávia egy részét. Lehatárolását inkább politikai, gazdasági és társadalmi tényezők 

indokolják. Kijelölése szorosan összefügg a „Keleti vidék” problémájával, azaz Európa, ezen belül Közép-

Európa definíciójának kérdésével. Általánosan ismert az a megállapítás, mely az európai Nyugatot „Európa 

Oroszország nélkül” tartalommal tölti meg, ugyanakkor geográfusok körében gyakorta használt a Gorzelak-i 8 

„arany függöny” (golden curtain) meghatározás, mely ez esetben nem politikai, mint inkább kulturális, történeti 

distinkciót jelöl, a képzeletbeli függöny választóvonalként jelenik meg, elválasztandó a keleti ortodoxiát a 

                                                           
7 A falvak évszázadokon át nem is voltak a közjog alanyai, a nemesség gondoskodott a bíráskodásról, az adószedésről, az akkori értelemben 

vett szociális ellátásokról. 
8 Grzegorz Gorzelak lengyel földrajztudós foglalkozott Európa lehatárolásának kérdésével, a „golden curtain” – aranyfüggöny fogalmat ő 
alkotta meg, s tette ismertté. 
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nyugati típusú kereszténységtől. A rendszerváltást követően ugyanakkor a vasfüggöny felemelkedése több volt 

mint felszabadítás, bizonyos értelemben visszatérést jelentett az elmúlt idők idealizált, határ nélküli 

Európájához. E folyamat jellegzetes példája volt a Kárpátok Régió újradefiniálásának esete, mely 

önszerveződésből vált intézményesült folyamattá, s melyet az Unió is fejlesztendő, támogatandó területként 

jelölt meg. 9 A hidegháború vége teremtette meg a lehetőséget a 20. század elejére jellemző többetnikumú helyi 

világok visszatéréséhez, melyben a csoportok egy térben éltek, ugyanakkor megtartották saját nyelvi és vallási 

szokásaikat. A 20. században népszerű Mitteleuropagondolat helyett fokozatosan regionális szintre került a 

regionális önazonosságok keresése. Ebben segítenek egyfelől: határokon átnyúló gazdasági zónák, illetve helyi 

regionális vállalkozások. Amennyiben az ilyen határokon átnyúló interterritoriális vállalkozások sikeresnek 

bizonyulnak, az egyben új, nem állami szintű geopolitika születését is jelentheti majd. 

A Kárpátok Régió gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, inkább történeti-kulturális, mintsem földrajzi 

értelemben vett régiót határol le. A transznacionális régiók csoportjába tartozik, azaz bár a területen több ország 

osztozik, sorsukat a földrajzi közelség, egymás mellett fekvés, a jelentkező környezeti, gazdasági, közlekedési 

és politikai kölcsönhatások akarva-akaratlan összekapcsolják. A Kárpátok térség öndefiníciója szorosan 

összefügg a lengyel politikai és történeti földrajzi iskola által is elismert „Galícia-mítosszal”, 10 a nosztalgikus 

képpel, mely az osztrák-magyar, nyugat-európai – de nem orosz – nyugati liberális gondolat felségterülete, s 

átjárja az európai történelem. Egyes lengyel értelmezések szerint Galícia a lengyel Piemont, s a fogalom – 

Galicia Felix – egyet jelentett a népek, kultúrák és nyelvek boldog együttélésével a Birodalom határán. 11 A 

többnyelvű multikulturális Habsburg birodalom leképezéseként értelmezhető, emblematikus darab. Mint arra 

több, a térséggel is foglalkozó történész is utal, a legbuzgóbb osztrákok a birodalom peremén voltak 

megtalálhatók. 12 A második világháborút követően, 1945-ben Sztálin hatásosan vetett véget egy ezredév 

kulturális, nemzeti és vallási sokszínűségnek, noha ezt megelőzően is számos olyan kísérlet bukott meg, amely a 

határterületeket kívánta egységessé és homogénné tenni. Kevés régió változott meg annyira, mint az Európa és 

Oroszország között húzódó ütközőzóna. Európa hajdani kommunista államaiban viszonylag kevés ennyire 

vegyes etnikumú terület található, melyek számára a hidegháború után bekövetkező geopolitikai átrendeződés 

lehetőséget teremtett a 20. század elejére jellemző többetnikumú helyi világok visszatéréséhez, amelyben a 

csoportok egy térben éltek, ugyanakkor megtartották saját nyelvi és vallási szokásaikat. 

A Kárpátok Régió több ország egyes régióit átfogó térség, amelyet egy, vagy több nagy – európai jelentőségű – 

gazdasági, politikai, környezeti kihívás összeköt, és azok megoldása valamely nagyobb léptékű közös megoldást 

feltételez. A transznacionális régiók csoportjába tartozik. Ezen régiók esetében a probléma nem globális, nem 

összeurópai jellegű, hanem annál szűkebb, földrajzilag lehatárolható térségre koncentrálódik – ez egyben 

meghatározza a részt vevő országok és régiók körét is. Olyan határ menti területeket foglal magába, ahol több 

mint két ország területe találkozik, vagy fekszik egészen közel egymáshoz, ahol több országot érintő és 

egymásba fonódó közlekedési, infrastrukturális, környezeti és természetvédelmi problémák lépnek fel, melyek 

legalább háromoldalú egyeztetést, közös tervezést és fejlesztést igényelnek. Ez a típus gyakori Közép-Kelet-

Európában az országok kicsinysége, valamint a kontinentális határok sűrűsége miatt. Transznacionális régiók 

kialakítására különböző kritériumok és fejlesztési célok alapján kerülhet sor, azaz nem egymáshoz illeszkedő és 

az egész területet lefedő régiók, illetve célorientált programozási régiók, több országból kialakítva (Illés, 2002). 

A Régiók Bizottsága álláspontja esetük- ben az alábbi: „a közösségi terület egészének harmonikus fejlődése és a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése feltételezi a határon átnyúló, transznacionális és régiók 

közötti együttműködés (transzeurópai együttműködés) fejlesztését”. Ennek érdekében ajánlatos a transzeurópai 

együttműködés megvalósítási feltételeit javító intézkedéseket hozni. 13 A határ menti együttműködést hátráltató 

akadályok leküzdése érdekében szükséges egy olyan közösségi együttműködési eszköz kialakítása, mely a 

Közösség területén lehetővé teszi jogi személyiséggel rendelkező csoportosulások, ún. „európai határ menti 

együttműködési csoportosulások” létrehozását. Ezek létrehozása fakultatív jellegű kell, hogy legyen. A határ 

menti együttműködésről szóló, a települések régiók és/vagy államok között hatályban lévő államközi és/vagy 

transznacionális egyezmények továbbra is érvényesek. 14 

5. A KÁRPÁTOK EGYÜTTMŰKÖDÉS PROJEKT 

                                                           
9 Az Európai Unió az egykor virágzó, az 1920-as határváltozásokat követően megszakadt együttműködés újbóli felélesztését kívánja 

támogatni, ehhez nyújt segítséget. 
10 Ld. Erről bővebben: Eberhardt, Piotr: Polska I jej granice – z historii polskiej geografii politycznej 
11 Osztrák-Magyar Monarchia 
12 Ld. erről Magris és Kann írásait 
13 (2. ajánlás 1. preambulum bekezdés 2005/C 71/11 
14 EK Szerződés 159. cikk 3. bekezdés 
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A Kárpátok Együttműködés nagyobb területet ölel fel, mint maga az eurorégió, s ugyan a fejlesztendő terület 

földrajzilag viszonylag könnyen körülhatárolható, az együttműködők köre ennél szélesebb. A Kárpátok 

Eurorégió 1993-ban alakult meg Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Ukrajna határvidékein. Az alapító 

államokból érkező miniszterek, területi és helyi önkormányzatok képviselői részére szervezett találkozó előzte 

meg az eurorégió megalakítását, melyhez 1997-ban csatlakozott Románia. Mintegy 16 millió, elmaradott 

infrastrukturális háttérrel rendelkező, zömmel falvakban élő lakossal rendelkezett, akik közül többen olyan 

kisebbségi etnikai csoportokhoz tartoztak, amelyek a 20. században gyökeresen megváltozott határvonal miatt 

elszakadtak népes családjaiktól, s hagyományos munkalehetőségeik helyszínétől. A szocializmus rájuk erőltetett 

ipari fejlesztése, a fennálló politikai rendszer, a tervutasításos gazdálkodás kora lecsökkentette a lakosok számát, 

egy idősödő társadalmat, és gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő csoportokat hagyva hátra. Itt található 

Európa legnagyobb roma koncentrációja is. A Kárpátok Eurorégió különös figyelmet igyekezett szentelni a 

térség problémáinak. A Kárpátok Alapítvány fennállása óta, azaz az 1990-es évek második felétől mintegy 5 

millió dollárnyi értékben igyekezett önkormányzatokat, non-profit intézményeket támogatni etnikai, politikai és 

gazdasági együttműködést szolgáló projektekben. 

Az eurorégió határait és tevékenységét továbbgondolva, annak hagyományaira építve a Kárpátok 

Együttműködés 2005-ben egyedülálló módon kísérelte meg integrálni a Kárpátok Régióhoz tartozó, a történelmi 

folyamatok eredményeként és a politikai döntések következtében országhatárok által szétszabdalt, egykor 

egységes területet, együttműködésre és kollektív gondolkodásra, cselekvésre buzdítva a terület lakosságát, 

szakembereit. A projekt az Interreg III B CADSES együttműködési területeit 15 érinti, finanszírozása pedig az 

egyes résztvevő országok részére az ERFA keretéből, illetve a tagállamok társfinanszírozása által történik. A 

2000–2006 közötti időszakra az ERFA keret: 286,8 millió eurot tett ki, az alapból érkező támogatás a költség 

maximum 75%-át érhette el. Az időszakban még nem EU-tagállamok CADSES-n belüli együttműködéséhez a 

PHARE, TACIS (Technical Assistance for Commonwealth of Independent States), CARDS (Community 

Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation) forrásból szerezhettek támogatást az alábbi 

célokra: 

1. Társadalmi és gazdasági együttműködések feltételeinek javítása; 

2. Közlekedés, kommunikáció és információs társadalom fejlesztése; 

3. A természeti és a kulturális táj megóvása; 

4. Természet- és környezetvédelem, kockázatokkal szembeni védekezés. 

A program az alábbi cselekvési programokra terjedt ki: 

• Állami szint alatt elhelyezkedő elképzelések, területfejlesztési programok; 

• A már meglévő nem állami szintű területfejlesztés körébe tartozó hálózatok működtetése, továbbiak kiépítése; 

• Pilot programok – állami szint alatti stratégiák; 

• Tudás-csere, tapasztalatcsere , résztvevők: területfejlesztési politika szereplői; 

• Konferenciák, szemináriumok szervezése, információ-átadás. 

A program kedvezményezettei az állami szférából is kikerülhetnek – állami, regionális és helyi szinten a 

területfejlesztésért felelős intézmények, városi és községi fejlesztéssel foglalkozók, zömmel helyi és területi 

önkormányzatok, természetvédelemmel, közlekedésfejlesztéssel foglalkozó intézmények, innovációval és 

technológiai fejlesztésekkel foglalkozó intézmények, de a magánszektor éppúgy részesülhet támogatásból, 

ilyenek egyebek mellett a társadalmi és gazdasági partnerek, magánvállalkozások, NGO-k. Egyéb egységek: 

intézmények, mint pl. területfejlesztési ügynökségek, vállalati innovációért felelős intézmények, nemzetközi 

szervezetek, melyek tevékenységei köre megegyezik a CADSES által támogatott tevékenységi körökkel, szintén 

a támogatást élvezők közé kerülhetnek. Nagy változást jelentett a régió számára a 2004-es és 2007-es esztendő. 

A CADSES programot felváltotta a határ menti INTERREG együttműködési program alrészét képező 

                                                           
15Az ország teljes területét lefedi: Ausztria, Görögország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Magyarország, Bulgária, Horvátország, 
Csehország, Szerbia, Macedónia, Lengyelország, Moldávia, Románia, Szlovákia, Szlovénia. Az egyes országok egyes területeit lefedi: 

Németország (Baden-Würtenberg, Bajorország, Szász-Anhalt tartomány, Berlin, Brandenburg, Türingia, Mecklenburg-Pomeránia), 

Olaszország (Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Friuli-Velence- Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino, Umbria, Basilicata) 
valamint Ukrajna (Odessza, Kárpáton túli, Lembergi, Wolhiniai, Iwano-frankowski, Csarnowiecki). 
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Neighbourhood Programme, mely nevezhető a 2007–13-as költségvetési időszakra esedékes jövőbeli 

együttműködés következő lépcsőfokának is. 

A projekt integrálni szeretné az európai területfejlesztési politikát és a Kárpátok törékeny hegyvidéki 

ökoszisztémájának adottságait transznacionális kontextusba helyezve a fejlesztési célokat. A történelmileg 

marginalizálódott, határok által szétszabdalt hegyvidéki régió az együttműködés eredményeként, miként azt a 

pályázat helyzetelemzésében és a célkitűzésben is megfogalmazták, egyesítheti a népességet, nemzeteket, s ezen 

együttműködés által Európa egyik legdinamikusabban fejlődő régiójává válhat. Tapasztalatot a már korábban 

létrejött Alpesi együttműködésből kívántak levonni, közös jellemzőként megemlítve a hegyvidéki jelleget, a 

közös problémákat, melyek együttes megoldáskeresése élénkítő hatással lehet az együttműködésre. A természeti 

és kulturális örökségben gazdag terület táj jellegének megőrzése biztosítékául az együttműködés szolgálhat. A 

jogi és nemzetközi alapot, a kormányzati szintű támogatást, a célok megvalósulása és azok az Unió fejlesztési 

prioritásaival összhangban történő cselekvési programot a Kárpátok konvenció biztosítja. Ez a 2006 januárjában 

létrejött egyezmény célul tűzi ki a fenntartható fejlődést, összhangban a résztvevő hét ország támogatásával. Az 

alábbi országok tagjai a Kárpátok konvenciónak: Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, 

Románia, Ukrajna és Szerbia. A konvenció alapjául nemzetközi egyezmények szolgáltak, 16 valamint az ENSZ 

azon határozata, mely a 2002-es évet a „Hegyek évének” nyilvánította. Ennek értelmében felértékelődött a 

hegyek biodiverzitásban betöltött szerepe, a vadon élő növények és állatok megóvása, kulturális örökség 

megóvása, víz- és energiatermelés fenntartása, mindezen összetevők hasznosítása az itt és a „völgyekben élők” 

számára is. A Konvenció fontos eleme a „Hegyvidéki partnerség program” átvétele, ez az érintett területek 

fenntartható fejlődését célzó program a világ hegyvidéki területeinek tapasztalatcseréjére és együttműködésére 

szolgál. 

A Kárpátok egyezmény fontos eszköze a Kárpátok Régió kivételes kulturális és természeti örökségének 

fenntartása a fenntartható fejlődés szolgálatában. Egyedülálló partnerség keretein belül egyesíti a hét érintett 

országot, transznacionális együttműködési lehetőséget biztosítva számukra. Lehetővé teszi a multiszektorális 

szakpolitikák összehangolását, nyitott fórum lehetőségét teremti meg a programban szereplők és a közösség 

számára. Egy olyan együttműködés, melynek célja a transznacionális stratégiák, programok és projektek 

összehangolása a védelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában. A régió egyedülálló és dinamikus 

környezete, gazdag ökológiai és kulturális öröksége, potenciálja segíthet választ találni a gyors környezeti, 

társadalmi és politikai változásokra, valamint arra a spontán folyamatra, melynek eredménye a tradicionális 

tudásbázis, értékrend, életkörülmények és helyi megoldások elvesztése. Ezen folyamat hatásainak enyhítése 

végett környezetbarát technológiák átvétele, mind a közlekedésben, mind az organikus mezőgazdasági 

tevékenységben, megújuló energiaforrások alkalmazásában, fenntartható erdőgazdálkodásban és 

vadgazdálkodásban, turizmusban, illetve a fenti szektorokban új munkahelyek teremtésében, melyek felelős 

döntéseket kívánnak – globális, regionális, határokon átívelő kontextusban. Ehhez az EU támogatást tud 

nyújtani a bővítési folyamat eredményeként az ágazati politikák, programok és jogszabályok átvétele által. 

Ugyan nem tartozik a régió országai közé Ausztria, de az osztrák kormányon keresztül hathatós tevékenységet 

nyújt a Kárpátok Egyezmény Titkárságának székhelyet biztosítva, valamint működésének társfinanszírozásában. 

Olaszország az olasz Környezetvédelmi, Táj- és Tengervédelmi Minisztériumon keresztül működik együtt a 

Konvenció tagállamaival, s ez a kooperáció kiegészül a FAO, valamint a Visegrádi Csoport és az Alpok-térség 

tevékenységével. A döntéshozatali és fejlesztéspolitikai elvek átvételében az Aarhus-kritériumoknak való 

megfelelés az iránymutató. A cselekvésprogram legfontosabb területei a kulturális és természeti örökség 

történelmileg meghatározott, hagyományokra visszatekintő transznacionális együttműködés helyi és regionális 

hálózatokra alapozva, legyőzve a politikai határokat, mint gátló tényezőket, melyek a harmonikus 

területfejlődést fenyegetik. A projekt célja a különböző szereplők tevékenységének összehangolása, állami és 

magánszféra, helyi, regionális és nemzeti szinten egyaránt a Kárpátok-terület fejlődésének érdekében. 

A pályázatban megfogalmazott célok értelmében az együttműködés célja a nem EU tagállamok számára a 

versenyképesség, gazdasági és társadalmi kohézió, infrastrukturális kapcsolatok erősítése, gazdasági 

diverzifikáltság csökkentése, életminőség javítása és a környezeti biztonság irányába való törekvés, mely 

nemzeti és regionális szinten kölcsönös haszonnal, networkinggel, határ menti kooperációval egészülhet ki. 

Ezen együttműködés pozitív során szinergia-hatás érvényesülhet, új kutatási területek nyílhatnak, fejlődhet az 

EU források abszorpciója, kutatóintézetek új nemzetközi együttműködéseket generálhatnak, új partnerekhez 

juthatnak. A pozitív változás további nyertesei lehetnek a kis- és középvállalkozások, melyek új fejlesztési 

lehetőségekhez juthatnának a turizmusban, illetve ún. pilot programok megvalósításában. 

A projekt megvalósításában alapvetően munkacsoportok felállításában gondolkodtak, melyek feladatköre igen 

szerteágazó; az adatgyűjtés, stratégiai folyamatok kidolgozása mellett az integrációs politikák és eszközök 

                                                           
16 Rio-i és Johannesburgi „Föld-csúcsok” egyezményei, ENSZ Millenniumi Egyezménye a fenntartható fejlődésről. 
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adaptálhatósága feletti koordináció mellett tapasztalatcserére is sor kerül. Az adatgyűjtés mellett egy közel húsz 

tematikus térképből álló atlasz is elkészítésre kerül, mely hiánypótló feladatot tölt be; az alábbiak a fontosabb 

témák: etnikai megoszlás, vallási megoszlás, kulturális tájkép, kulturális örökség, közös nyelvi gyökerek, 

népességfejlődés, kormegoszlás, oktatási megoszlás, foglalkoztatottság, KKV-k, turizmus és ahhoz kapcsolódó 

infrastruktúra, CBC-k helyzete. Az adatgyűjtés mellett közös weblap kidolgozására is sort kívánnak keríteni 

„geoportál Carpathia” néven, ahol az összes lényeges adat feltüntetésre kerül, könnyen hozzáférhetővé válik. A 

térképgyűjtemény angol nyelven készül, de nem zárkóznak el a többnyelvűség elől sem. 

Külön munkacsoport foglalkozik a Kárpátok Régió társadalmi-gazdasági elemzésével. A munkájuk során 

statisztikai, matematikai analízist végeznek, rámutatva a homogenitásra és heterogenitásra, homogén régiók 

klaszterét dolgozzák fel, valamint a kapcsolatok és területenkénti interakciók alakulását követik nyomon, 

vizsgálják a kulturális identitást és diverzitás jeleit alrégiókra bontva. Közös kulturális jellemzőket keresnek a 

saját társadalmi és gazdasági fejlődésre vonatkozóan. Ezen kutatások a Kárpátok Térségi Akcióprogram 

(VASICA= Visions and Strategies in the Carpathian Area) kidolgozása érdekében történő javaslattétellel 

zárulnak. A gazdasági és kulturális folyamatok vizsgálata mellett kidolgozásra kerül egy közlekedésfejlesztési 

koncepció is, ügyelve a tájvédelmi területek, vízgyűjtő területek ökoszisztémájának fenntartására, megóvására. 

A harmadik jelentősebb kutatási program a biodiverzitás és természeti örökség, kulturális örökség, s az 

idetartozó kulturális örökség emlékeinek feltérképezése. Nagy hangsúlyt fektetnek a tradicionális ismeretanyag 

adta lehetőségek kiaknázására, a fenntartható turizmus fejlesztésére, a határátkelő helyek feltérképezésére, az 

egyes városok és régiók kulturális, történelmi és társadalmi potenciáljának felmérésére, a projektet gondozó 

hivatal felállítására, workshopok szervezésére, a Kárpátok kulturális, történelmi és társadalmi topográfiájának 

elkészítésére, esettanulmányok készítésére pl. Fehér-Kárpátok eurorégióból. Ide tartozik a Kárpátok 

transznacionális-identitás tanulmányok és a Kárpátok Kulturális, Történelmi és Társadalmi Topográfiájához 

tartozó interdiszciplináris módszertan készítése, mintegy 3 nemzetközi szeminárium szervezése, oktatás és 

kutatás, publikációk, a Kárpátok Régió, mint „good practice” felmérése, ajánlások tétele. 

Az együttműködés eredetileg három évig élvezi az Európai Unió támogatását, jelentősége azonban messze 

túlmutat e rövid időszakhoz képest. A hároméves periódusban az alábbi fontos tevékenységek kerültek 

megrendezésre. Kárpátok Konferenciát szerveztek, 2006 decemberében kezdték meg a geoportál és weboldal 

munkálatait, partner-találkozókat rendeztek, s 2007 októberére kívántak összeállítani egy kézikönyvet a helyi 

fejlesztési lehetőségekről, a régióban működő kis- és középvállalkozásokról, a turizmus adta lehetőségekről, 

valamint az infrastruktúra adottságairól és fejlesztési lehetőségeiről. A kézikönyv a regionális és helyi szereplők 

számára szolgálhat fontos információkkal. A kulturális, történelmi és társadalmi adottságokról készülő 

monográfia megjelentetésére várhatóan 2008 márciusában kerül sor. A 2006 tavaszán megrendezett első 

Kárpátok Konferenciát 2008 májusában a második Kárpátok konferencia követi, ahol az addigi tapasztalat és 

eredmények összegzésére kerül sor. A projekt 2008 második felében zárul. 

6. ÉRTÉKELÉS 

A Kárpátok-projekt nagy értéke az együttműködésben rejlik. A munkacsoportok szervezésénél különös 

hangsúlyt kapott az a tény, hogy a térségben egy csoport komplexen vizsgálta az egyes részterületeket, azaz 

sikerült elkerülni azt a tipikus és e régióban különösen érzékeny reakciókat kiváltható problémát, hogy egy-egy 

ország a saját történelmi felfogására és politikai elvárásaira alapozva értelmezze a Kárpátok térséget. Az egyes 

területeken vizsgálatot folytató munkacsoportok vezetése különböző partnerállamok képviselőinek kezében van, 

ugyanakkor az információk, adatok szolgáltatása az egyes országok feladata. Azaz a résztvevő partnerek 

egymásra vannak utalva az elemzések elkészítésénél éppúgy, mint a monográfia, a geoportál, vagy az atlasz 

összeállításánál, az adatok frissítésénél. Ha egyetértünk azon felfogással, hogy egy régió társadalmi tapasztalati 

térségnek is tekinthető, s a hosszú történelmi folyamat során polgáraiban sajátos összetartozás-tudat fejlődik ki, 

akkor, amennyiben ez az együttműködés meghozza a sikerét, s nem csupán a közösségi források új 

allokációjaként működik, úgy mintát adhat a jövőre vonatkozóan. Újraformálódhat a 20. század első évtizedéig 

fennálló, a közös természetföldrajzi, történelmi adottságokkal, közös kultúrával rendelkező népek identitása – 

akár a hivatalos külpolitikai kapcsolatok mellett, vagy ellenében is. Amennyiben feltesszük a kérdést, hogy ha a 

regionális identitás formálja, vagy alakítja a régiót, vajon működik-e ugyanez visszafelé, azaz meghozza-e az 

identitást is egy régió kialakítása, működik-e ez kijelölt mesterséges határoknál, vagy csak olyanoknál, melyek 

valamely korábbi vagy meglévő társadalmi válaszvonallal nagyjából egybeesnek, a Kárpátok együttműködés 

erre is választ adhat. A projekt 2008-ban lezárult, a konkrét megvalósulás a jövő évtizedekben várható. 
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Forrás: www.carpathianfoundation.org 

Együttműködő területek az INTERREG III B CADSES együttműködésben 

 

Forrás: Protection and sustainable development of the Carpathians in a transnational framework, EU 

Community Initiative INTERREG III B CADSES Neighbourhood Programme, version 22.09.2005. 
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6. fejezet - A RENDSZERVÁLTÁS 
UTÁNI HADERŐREFORM-
KÍSÉRLETEK. EREDMÉNYEK ÉS 
KUDARCOK 

Kern Tamás 

1. BEVEZETŐ 

A rendszerváltást követő években a Magyar Honvédség – mint minden más alkotmányos keretek között működő 

intézmény – jelentősen átalakult. Így többek között kialakult a szervezet nemzeti jellege, küldetésének és 

feladatrendszerének karaktere, jogszabályi környezete. Ma már a honvédség egy masszív szövetségi 

rendszerben (NATO, EU) végzi feladatát, miközben az önkéntesség elvén alapuló professzionális hadsereg-

modell is sikeresen meghonosodott. Az elmúlt több mint egy évtizedben – s különösen az ország NATO-tagsága 

óta – a részben realizálódó haderőreformok következtében a Magyar Honvédség képe alapvetően megváltozott. 

Megszűnt tömeghadsereg jellege, azaz nagyságrendileg kisebb lett, de képessé vált nemzetközi, elsősorban 

békefenntartói feladatatok ellátására. Beindultak a haditechnikai fejlesztések, bár vontatottan haladtak, és 

haladnak mostanság is. A reformok menedzselése azonban aggasztó, ami elsősorban a financiális háttér 

hiányosságára és a politikai vezetés koncepciótlanságára vezethető vissza. 

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a kedvező változások ellenére a hazai katonai erő továbbra sem képes a 

nemzetközi biztonsági környezet dinamikus mozgása közepette maradéktalanul megfelelni az új típusú 

kihívásoknak, az egyre halmozódó problémák kezeléséről már nem is beszélve. 1 Ennek elsődleges okát abban 

látjuk, hogy a választási ciklusokhoz igazodó haderőreformok sorra kipukkadtak. Tanulmányunk elsődleges 

célja tehát, hogy 1990 óta a magyar kormányok hadsereg-modernizációs törekvéseinek legfontosabb 

jellegzetességeit bemutatva rávilágítsunk arra, hogy a katonai szférában permanensen zajló reformfolyamatok – 

elsősorban a politikai elit magatartása, valamint a rendszer alulfinanszírozása következtében – eleve nem 

érhették el a kitűzött, több esetben szakmailag megalapozott célokat. 

A dolgozat arra is kísérletet tesz, hogy ha csak vázlatosan is, de megismertesse az olvasókkal az egymást 

követő, ugyanakkor egymásra csak ritkán épülő reformkísérletek alapvető eredményeit, következményeit és a 

„reformokat” megalapozó jogszabályi környezetet. Az értekezés ugyanakkor nem tekinti feladatának, hogy 

részletesen kifejtse, milyen lépések szükségesek a XXI. századi modern nemzeti-nemzetközi haderő 

kialakításához, miképpen arról sem szeretne hosszasan szólni, hogy milyennek kell lennie az új típusú 

kihívásoknak megfelelő hadseregnek. 

2. A NÉMETH-KORMÁNY HAGYATÉKA 

A katonai szférát érintő állandósuló reformfolyamat „menedzselése” nem a rendszerváltás utáni demokratikus 

kormányok kiváltsága, a Kádár-rendszer évtizedei alatt több fejlesztési szakaszt is ismer a hadtudományi 

irodalom. Ennek bemutatása nem képezheti a dolgozat részét, ugyanakkor – az érzékeny politikai és szakmai 

következményei miatt – a Németh-kormány időszaka alatt formálódó változások ismertetésétől nem 

tekinthetünk el. A szocialista rendszer válsága 1988-89-ben már teljesen világossá vált, s ez alapvető 

változásokat indukált a hadseregben is. 2 Ennek első jeleként 1989. július 21-én kibocsátották azt a rendeletet 

(MN55/1989 [HK. 11.]), amely lökést adott a hadseregen belül tapasztalható pártállami markáns struktúrák 

lebontásának. 3 Ennek a rendeletnek köszönhetően megszüntették a káder- és személyzeti munkában a 

párthatásköröket (politikai tiszt), s ezzel szinte párhuzamosan a Honvédelmi Törvény módosításával (1989. évi 

XXII. Tv.) bevezették az alternatív, polgári szolgálat intézményét, továbbá megszüntették az „elvtárs” 

                                                           
1 Ez persze nem jelenti azt, hogy a kompatibilitás minimális követelményeinek ne felelne meg. 
2 Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a rendszerválság mellett a fordulat lehetőségét alapvetően a nemzetközi légkör enyhülése 

biztosította, s az új biztonsági felfogás következtében 1989 végére a magyar állami vezetés számára megnyílt a lehetőség, hogy a Varsói 

Szerződésben viselt tagság ellenére döntéseket hozzon a védelmi terhek csökkenéséről, illetve a hadsereg-átalakításról. 
3 Szabó János 2003. Haderőváltás Magyarországon. PolgART Kiadó, Budapest. 
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megszólítást és helyette – mint ismert átmeneti jelleggel – életbe léptették a „bajtárs” kifejezést. Szeptember 

folyamán egy HM rendeletnek 4 köszönhetően biztosítottá vált az állomány számára a gyülekezési és az 

egyesülési jog érvényesítése (katonai objektumokon kívül) mellett a szabad vallásgyakorlás. 

A NATO-főtitkár látogatása Magyarországon (2009) 

 

Forrás: NATO 

Az 1989. évi XXXI. Törvény (október) módosítva az alkotmányt, jelentősen átalakította a honvédelem 

struktúráit. Így – többek között – létrejött a Honvédelmi Tanács intézménye, a köztársasági elnök vált a 

fegyveres erők főparancsnokává, s az Országgyűlés diszkrecionális joga lett a döntés meghozatala a fegyveres 

erők külföldön vagy országon belüli alkalmazásáról. Emellett az alkotmány egy új (VIII.) fejezetében 

rögzítették a fegyveres erők (és a rendőrség) feladatait, valamint alkalmazásának és irányításának elveit. 5 Az új 

közjogi berendezkedésnek köszönhetően békeidőben a miniszterelnök, illetve az illetékes tárcavezetők 

feladatává vált a hadsereg feletti kontroll kialakítása és gyakorlása, ugyanakkor háborús helyzetben a 

mozgósítás elrendelésére, a hadiállapot és a békekötés bejelentésére, valamint a köztársasági elnök által vezetett 

Honvédelmi Tanács felállítására a törvényhozó hatalmi ág (parlament) kapott felhatalmazást. 6 

1989 novemberében a minisztertanács döntött az államigazgatási és a katonai szervezetek irányítási rendjének 

különválasztásáról. Így az 1989. december 1-jén leválasztották a Honvédelmi Minisztériumról a Magyar 

Néphadsereg Parancsnokságát. 7 Egyfelől tehát létrejött a kormányfőnek alárendelt honvédelmi tárca új 

struktúrája, másrészt megalakult a katonai szervezet parancsnoksága az államfő alárendeltségében. A szervezeti 

átalakulás jogi kereteit az 1976. évi Honvédelmi Törvény módosításával (1990. évi XXI. Tv.) alakították ki, 

amely egyrészt pontosította a honvédelem irányításának rendjét, másrészt meghatározta a honvédelmi miniszter 

és a Magyar Honvédség parancsnokának feladatát és jogkörét. 8 Az új struktúra negatívumai azonban nagyon 

korán megmutatkoztak, s alapvetően hozzájárultak a demokratikus választások után az Antall József vezette 

kormány és az 1990 augusztusától az államfői posztot betöltő Göncz Árpád közötti viszony elmérgesedéséhez. 

                                                           
4 HM 6/1989. 
5 Az új demokratikus választások után megalakult parlament az 1990. június 19-i alkotmánymódosító vita eredményeképpen a VIII. fejezet 
(„Fegyveres erők és a rendőrség”) tekintetében az Országgyűlés kétharmados többségéhez kötötte a döntéshozást. Ennek politikai 

előzményét az MDF-SZDSZ paktum szolgáltatta. 
6 Szabó János 2001 Haderő-átalakítás. Zrínyi Kiadó, Budapest. 
7 Az 1990. évi XVI. Törvény a Magyar Néphadsereg megnevezést Magyar Honvédségre módosította, s ettől kezdődően természetesen a 

Magyar Néphadsereg Parancsnokságának elnevezése is Magyar Honvédség Parancsnokságára változott. 
8 Bognár Károly 2001 A Magyar Néphadsereg, majd Honvédség fejlesztése, reformtörekvései és átalakítása 1959-től 1998-ig. In: Ács Tibor 
– Horváth István (szerk.) Honvédelmi reformok, haderőátalakítások Magyarországon, 1848-1998. Budapest. 
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A legfőbb feszültség abból táplálkozott, hogy a kormányzat lényegében kívül maradt a parancsnoklási vonalon, 

hiszen nem alakulhatott ki a parlamentáris rendszerekben természetesnek mondható világos felügyeleti 

viszonyrendszer a kormányfő, a tárcavezető és a vezérkari főnök között, mivel e helyett a köztársasági elnöktől 

kiinduló kontrollvonal a Magyar Honvédség parancsnokán keresztül érte el a vezérkar elsőszámú vezetőjét. 9 

Fotómontázs az Afganisztánban szóló magyar katonákról 

 

Forrás: Youtube 

A Németh-kormány vezette magyar védelmi reform első hullámának célja tehát elsősorban az volt, hogy 

kialakítsa a Magyar Néphadsereg felett a demokratikus civil kontrollt. Habár, mint a későbbiekben látni fogjuk 

több esetben időzített bombát helyezett el az új szabályozás, annyit mindenképpen le kell szögeznünk, hogy az 

új struktúra véget vetett a hadseregen belül a pártállami szerkezetnek. Emellett a reform több lépése 

egyértelműen pozitív alapot biztosított a rendszerváltás utáni demokratikus kormányok reformtörekvései 

számára. Így többek között elkezdődött a haderő védelmi jellegűvé történő átalakítása, ami együtt járt a Varsói 

Szerződéssel és a Szovjetunióval korábban kialakított szoros kapcsolatok lazításával, felszámolták a hadseregen 

belül a párt és politikai szervezeteket, megkezdődött a túlméretezett és anyagilag túlköltekezett haderő 

létszámcsökkentése, 10 a Polgári Védelem a Belügyminisztérium felügyelete alá került, s mindeközben 

feloszlatták a Munkásőrséget is. 11 

3. REFORMTÖREKVÉSEK AZ ANTALL-BOROSS-
KORMÁNYOK ALATT 

Az újkori magyar demokrácia első szabad országgyűlési választásán a konzervatív pártok (MDF, FKgP, KDNP) 

kaptak társadalmi felhatalmazást a kormányalakításra, illetve a rendszerváltás tényéből adódó politikai-, 

gazdasági- és társadalmi szerkezet tervszerű átalakítására. A tekintélyelvű diktatórikus berendezkedés lebontása 

és ezzel párhuzamosan a jogállamiság és a piacgazdálkodás kiépítése természetesen nem valósulhatott meg 

zavarok nélkül. Ezek a zavarok a honvédelmi struktúrában is markánsan láthatóvá váltak. Ennek is betudhatóan 

az új kabinet védelmi reformja erős fáziskéséssel, csak 1992-ben indult el, de általában is igaznak véljük azokat 

a megállapításokat, miszerint ebben a kormányzati ciklusban az átfogó koncepció hiánya végigkísérte a haderő 

esetében tapasztalt átszervezéseket. 12 

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne ismernénk el, hogy a védelmi szférát illetően az Antall-kormány előtt számos 

olyan feladat állt, melyek közül többet megfelelően kezelt a kabinet, valamint az illetékes honvédelmi tálca. A 

kormányprogramban megfogalmazott kül- és biztonságpolitikai célok meghatározása – s azon belül a nemzeti 

szuverenitást megvédeni képes, alapvetően védekező feladatokra felkészített nemzeti hadsereg kialakítása 13 – 

maradandónak bizonyult, megtörtént a VSZ-ből történő kilépés előkészítése és végrehajtása, s ezzel 

párhuzamosan a párbeszéd kialakítása a NATO politikai és katonai vezetésével. Felállításra került a tábori 

lelkészi szolgálat, miközben az ország maradéktalanul teljesítette a CFE szerződésből, valamint a Nyitott Égbolt 

Megállapodásból rá háruló kötelezettségeket. A kormányzati ciklus alatt megszülettek az ország katonai 

biztonsága számára nélkülözhetetlen törvényhozási döntések is: 1993-ban az Országgyűlés elfogadta a 

biztonságpolitikai, illetve a honvédelmi alapelveket, valamint a honvédelmi törvényt. 14 Az alapvető biztonsági 

cél, azaz a dél-szláv háború nemzeti területre történő eszkalálódásának megakadályozása ugyancsak sikerült. 

Az új védelmi vezetésnek elemi érdeke fűződött, hogy az 1989-ben kialakított vezetési struktúra megváltozzon. 

Világossá vált rövid időn belül, hogy a Németh-érában lefektetett védelmi reform súlyos problémahalmazt 

                                                           
9 Szabó János (2001) szerint az átalakítás szorgalmazói úgy kívánták kontroll alatt tartani a haderőt, hogy a hadsereg régi, politikailag 

megbízható kádereit a minisztériumból a parancsnokság alárendeltségébe helyezték át, ezzel is gátolva az újonnan alakuló demokratikus 

kormányok működését. 
10 1989 elején a Magyar Néphadsereg létszáma – a polgári alkalmazottakkal együtt – 155700 főre tehető. Ez a létszám 1990-re 143 ezer főre 

csökkent. Németh Miklós az 1989. december 1-jén megtartott parancsnoki értekezleten bejelentette (Népszabadság, 1989. december 2.), 

hogy a már korábban elhatározott 9 százalékos csökkentés után újabb 25 százalékos létszámleépítést terveznek, amelynek 1991 végére kell 
realizálódnia. Bejelentette továbbá, hogy 1991-től 12 hónapos lesz a sorkatonai szolgálat. 
11 Csabai György 2000./a. A magyar haderőreform folyamata és tapasztalatai 1988 és 2000 között. Katonai Logisztika, 3. szám. 
12 Lakatos László – Till Szabolcs 2006. Védelempolitika. In: Pesti Sándor (szerk.) Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon 
(1990-2006). Rejtjel Kiadó, Budapest. 
13 A nemzeti Megújhodás programja, Budapest, 1990. 171. oldal. 
14 11/1993 Országgyűlési határozat a Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának alapelveiről, 27/1993 Országgyűlési határozat a Magyar 
Köztársaság honvédelmének alapelveiről, valamint „A honvédelemről szóló 1993. évi CX. Törvény”. 
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hagyott hátra: bár Für Lajos lett a régió első civil honvédelmi minisztere, ám a minisztérium az államfő alá 

rendelt Magyar Honvédség Parancsnokságának elkülönülése következtében képtelenné vált arra, hogy a 

fegyveres erők felett valódi hatásköri jogosítványokat megszerezze. Az 1990 késő őszén realizálódó taxis-

blokád időszakában kialakult honvédség feletti kontroll ügyében a kormány és az államfő között az a konfliktus, 
15 amely egészen 1991 őszéig, az Alkotmánybíróság döntéséig fennállt. A kormány által, átiratban 

kezdeményezett alkotmánybírósági határozat (48/1991 AB határozat) a hatáskörelosztás új rendszerét állapította 

meg. Az alkotmányosság felett őrködő szervezet úgy rendelkezett, hogy az államfő csak irányelveket adhat ki és 

nem parancsot, mivel katonai értelmében nem főparancsnoka a fegyveres erőknek, azaz nem szolgálati elöljáró. 

Kimondta továbbá, hogy a funkcionális irányítás egyértelműen a végrehajtó hatalom (kormányfő, honvédelmi 

miniszter) hatáskörébe tartozik. 16 A kormány számára kedvező döntés arra ösztökélte a védelmi vezetést, hogy 

viszonylag gyorsan átszervezéseket kezdeményezzen az 1989-ből örökölt komplikációk kiküszöbölésére. A 

reform tehát 1992 elején megindulhatott. 

A haderők feladatrendszerének átalakítása és újragondolása a térségben nem magyar sajátosság, hiszen a régió 

összes posztkommunista állama hasonló gondokkal küszködött. Az európai államok többsége úgy ítélte meg, 

hogy a világban végbement változások eredményeként a haderők jövőbeni feladata alapvetően megváltozik: a 

hangsúly a konfliktusok megvívása helyett áttolódik a fegyveres konfliktusok megelőzésére, a válságkezelésre, 

illetve a békefenntartó és béketeremtő képességek kialakítására. Erre ösztökélték a reform előtt álló országokat a 

veszélyforrások átrendeződése, az európai hagyományos fegyveres erők és fegyverzetek csökkentésére 

vonatkozó CFE-szerződés előírásai, a haderőkkel szembeni társadalmi elvárások módosulása, az országok 

gazdasági forrásainak szűkülése, valamint a NATO átalakuló biztonsági koncepciója. 17 Nem állítjuk azt, hogy a 

konzervatív kabinet mindezeket az információkat ne ismerte volna, hiszen a magyar katonai-hadtudományi 

szakértői gárda bőven értekezett erről már az 1990-es évek elején is, annyi azonban bizonyos, hogy politikai 

koncepció, illetve anyagi források hiányában nem vállalkozott a mélyrehatóbb reformok elindítására. A kitűzött 

változtatások mindösszesen két területre terjedtek ki: egyrészt a minisztérium polgári-civil megerősítésére, 

másrészt a honvédség létszámának radikális csökkentésére. 

Az Alkotmánybíróság döntésének köszönhetően – ahogyan korábban már jeleztük – a katonai vezetésnek a 

minisztérium alá rendelődése fokozatosan kialakult. A honvédelmi törvény véglegesen rendezte a 

minisztériumnak és a kormánynak a honvédség feletti irányítási jogát. Békeidőben a honvédelmi miniszter 

utasítási jogköre a Magyar Honvédség Parancsnoksága felé teljesen érvényesülhetett. A kormány az irányítási 

funkciók zavartalan működtetése érdekében a védelmi tárcán belül megerősítette a civil alkalmazotti kör 

szerepét, középirányítói pozícióba szorítva vissza a hivatásos tiszti állományt. 18 1993 tavaszától kezdődően a 

politikai államtitkár mellett már a közigazgatási államtitkár is polgári személy lett, ezzel is növelve a 

demokratikus civil kontroll intézményi szintjét. 19 Mindezek ellenére a – civil és a katonai – apparátusok szintjén 

gyakorta jelentkezett együttműködési zavar, amely a ciklus végére felvetette a rendszerváltás előtt 

megfigyelhető integrált keret visszaállításának igényét. 1994 januárjában a kabinet egy kormányhatározat 

(1005/1994) meghozatalával elrendelte a minisztérium és a parancsnokság összevonását, ám a Horn-kormány az 

intézkedést érvénytelenítette. 20 

A rendszerváltást megelőzően – a VSZ kötelezettségből adódóan – a haderő-fenntartásra fordított anyagi bázis 

aránytalanul magas volt az ország nemzetgazdasági teherbíró-képességéhez képest. Ez alaposan megterhelte 

mind a költségvetés helyzetét, mind a reálgazdaságot. Az egyre aggasztóbb méreteket öltő gazdasági- és 

szociális válság közepette az Antall-kormány számára a szocializmus időszakában kialakított pazarló 

finanszírozási gyakorlat tarthatatlanná vált. Így a ’90-es évek elején a védelmi szektorra fordított nemzeti 

össztermék radikálisan csökkent, ez pedig alapvetően rányomta bélyegét a haderő-átalakítás folyamatára. Ez 

elsősorban a régióban példátlan méretű, radikális létszámleépítésekben öltött testet. 21 A honvédelmi 

alapelvekkel összefüggésben a honvédség csapatainak diszlokációja megváltozott, leépítették az országon kívüli 

működést biztosító szervezeti elemeket. A kormányzati ciklus alatt a Magyar Honvédség létszáma a 143 ezer 

főről 100 ezer főre csökkent, ezen belül a katonai állomány 120 ezerről mintegy 74 ezerre esett vissza. A 

létszámredukció ugyanakkor nem járt együtt a katonai szervezetek és az objektumok mennyiségének szükséges 

                                                           
15 A miniszterelnök és a honvédelmi miniszter a taxis-sztrájk letörése érdekében szükségesnek vélte a katonai szállítási kapacitások 
mozgósítását, ám a Köztársasági Elnök, mint a hadsereg főparancsnoka ezt elutasította, sőt Göncz Árpád alkotmányos válsággal fenyegette 

meg Antall Józsefet és Für Lajost. 
16 Csabai György 2000./b. Az integrált védelmi minisztériumról. Katonai Logisztika, 3. szám. 
17 Magyar István 1996. Haderőreformok az európai államok hadseregeiben. Hadtudomány, 4. szám. 
18 Szabó János 2001. I. m. 
19 1993. március 31-én Joó Rudolf MDF-es politikus, korábban a tárca egyik helyettes államtitkára váltotta a közigazgatási államtitkári 
pozícióban Annus Antal altábornagyot. 
20 Szabó János 2002. A honvédelem nagy projektjei 2001-ben. In: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László: Magyarország Politikai 

Évkönyve 2002. DKMK, Budapest. 
21 Jakus János 2005. Magyar Honvédség – a rendszerváltástól napjainkig. Új Honvédségi Szemle, 7. szám. 
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mérséklésével, ráadásul a technikai eszközök hadrafoghatósági szintje kritikussá vált, a képzési színvonal 

stagnált, a védelmi építmények (pl. laktanyák) állaga romlott, a megmaradt állomány szociális helyzete 

masszívan hanyatlott. 22 

Eredményként kell ugyanakkor számon tartanunk, hogy az 1994. január 1-jén hatályba lépő honvédelmi törvény 

a sorkatonai szolgálat kötelező időtartamát 12 hónapban, míg a polgári szolgálatét 18 hónapban maximálta. 

Felállításra került a békefenntartó szolgálat kiképzőközpontja, amely a békefenntartó alakulatok kiképzésének 

bázisává vált. 1993 októberében létrehozták a 88. Légiszállítású Lövész Zászlóaljat, amely – a fegyveres 

konfliktusok megelőzése és kezelése okán – az ENSZ békefenntartó feladatához történő illeszkedést gyorsította 

fel. Ez utóbbi fejlesztések az expedíciós hadsereg-modellhez vezető út első, igaz még gyenge lépéseiként 

értelmezhetők. Mindezek a sikerek azonban nem vonják kétségbe azon korábbiakban megfogalmazott 

állításunkat, miszerint az első szabadon választott kormány(ok) ad hoc módon, átfogó koncepció nélkül vágtak 

bele a rendszerváltás utáni első haderő-átalakításba. Ennek ismeretében a kísérlet eredménytelensége nem 

meglepő. 

4. A HORN-KORMÁNY: ÚJ PRIORITÁSOK ÁTTÖRÉS 
NÉLKÜL 

Az 1994. évi országgyűlési választásokat az MSZP fölényesen megnyerte, ennek ellenére – a tanulmány 

szempontjából lényegtelen okok következtében – koalícióra lépett az SZDSZ-szel. A Horn-kormány 

programjának biztonság- és katonapolitikai fejezete számos területen újraértékelte az ország biztonságával 

kapcsolatos kérdéseket. Egyértelműen megfogalmazásra került, hogy az országvédelem önerőből történő 

biztosítása mellett, prioritást élvez a szövetségi rendszerek (NATO, EU) tagságából eredő garanciarendszer 

megszerzése. Ennek a kitűzött célnak megfelelően új lendületet kapott a NATO-ba történő belépés 

előkészületeinek politikai, diplomáciai menedzselése. 23 A kormányprogram emellett középtávon finanszírozható 

haderő megteremtését tűzte ki célul, másrészt előírta a honvédség középtávú átalakítási tervének, valamint 

hoszszú távú korszerűsítési koncepciójának kidolgozását. 24 

A kormányzati ciklus elején a haderő sem méreteiben, sem működésében, sem szervezeti felépítésében, sőt 

technikai fejlettségében sem felelt meg a kor követelményeinek. Az átalakítás beindítása így nem várathatott 

tovább magára. 1994 végére azonban világossá vált az új kormány előtt is, hogy az ország a gazdasági csőd 

szélén áll. Ilyen körülmények között a pénzügyi „tűzoltás” ugyan természetesnek minősíthető, ugyanakkor ez 

egyben előrevetítette a kormányprogramban lefektetett katonapolitikai célok tarthatatlanságát. Így a Horn-

kabinet haderőfejlesztését a NATO-csatlakozás feltételrendszerének kidolgozása mellett nagymértékben a 

Bokros-csomag védelmi szektort érintő negatív hatása határozta meg. A honvédelemre költött állami támogatás 

1995-ben soha nem látott mélypontra, a GDP 1,4 százalékára süllyedt. 25 

A szűkös források ellenére az átalakítási program beindult. A kormány 1995-ben benyújtotta a védelmi tárca 

által kidolgozott haderőreform-tervet az Országgyűlésnek. A törvényhozó testület 1995 nyarán elfogadta a 

Magyar Honvédség hosszú-, valamint középtávú átalakításának irányairól és létszámáról szóló országgyűlési 

határozatot (88/1995. OGY határozat). A parlamenti döntés szerint az átalakítást az ország 

veszélyeztetettségével, gazdasági teherbíró képességével, valamint a NATO-hoz történő csatlakozás 

szándékával összhangban kell megvalósítani. Emellett definiálásra került a reformmal szemben támasztott 

követelményrendszer is: „Az átalakítás eredményeként fokozatosan, több lépésben, a jelenleginél kisebb, de 

hiteles visszatartó képességgel rendelkező, a NATO katonai szerveibe integrálható korszerű fegyveres erő jöjjön 

létre. Az átalakításnak ki kell terjednie a hadsereg életének minden területére, így a Magyar Honvédség 

hadrendjére, szervezeti felépítésére és vezetési rendjére …” 26 A parlamenti határozat a középtávot – a konkrét 

tenni valót – a ciklus végéig (1998), a hosszú távot – az alapvető célokat – 2005-ig rögzítette. A reformtörekvés 

                                                           
22 Gazdag Ferenc 2001. A magyar kül- és biztonságpolitika stratégiai kérdései 1990-2000. In: Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig. 

MTA Veszprémi Területi Bizottsága – Veszprémi Egyetem Európai Tanulmányok Központja, Veszprém. 
23 A NATO vezetése 1994 elején elindította a „Partnerség a békéért” című programot, amely széleskörű katonai együttműködés kialakítását 
szorgalmazta a szervezet tagállamai, valamint a programba belépő országok között. Magyarország még a Boross-kormány időszakában 

(1994. február 8.) aláírta a keretdokumentumot, amelynek következtében jelentősen megnőtt a diplomáciai és katonai tárgyalások száma, 

lehetővé vált a NATO-országokban tanuló tisztek számának jelentős növelése, továbbá a közös hadgyakorlatok megrendezése. A kooperáció 
segítette a csatlakozni kívánó országokat abban, hogy a csatlakozás egyik feltételeként szabott interoperabilitás a NATO-csapatokkal 

kialakulhasson. Ennek a szoros együttműködésnek is köszönhetően a NATO 1997. júliusi madridi csúcsértekezletén a szervezet  meghívta 

Magyarországot (Lengyelországot, Csehországot) a szövetség bővítésének első körébe. Magyarország 1999 elején csatlakozott a védelmi 
szövetséghez. 
24 Lakatos – Till 2006. I. m. 
25 Bognár Károly 2001. I. m. 
26 Magyar Közlöny 1995/57. szám, 3100. oldal. 
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azonban nem volt képes a védelmi szektor helyzetének további hanyatlását megakadályozni, ugyanis egyrészt az 

országgyűlési határozat túlzó reményekre fűzte fel a vállalásokat, márpedig a rendszer finanszírozása alapvetően 

nem javult, másrészt a reform tervezésekor nem állt rendelkezésre az új biztonsági környezetet és kihívásokat 

alapul vevő biztonsági, illetve abból levezethető nemzeti-katonai stratégia. 27 A kornak megfelelő 

biztonságpolitikai és védelempolitikai alapelveket csak a következő ciklus parlamentje fogadta el 1998 

decemberében. Erénye ugyanakkor a dokumentumnak, hogy a második világháború utáni időszakban ez volt az 

első eset, hogy a törvényhozás előre és hosszú távra vázolta fel az ország védelmi feladatainak ellátásához 

szükséges katonai erő nagyságát, illetve haderő képét. 28 

A koncepció meghatározta az állomány várható létszámát is: 1998 végére 60 ezer főben maximálta a 

békelétszámot. A honvédség esetében korábban – azaz a Németh- kormány, valamint az Antall-Boross-kabinet 

időszakában – tapasztalt reformok a védelmi elveknek megfelelő szervezeti felépítés, valamint a demokratikus 

kontroll megteremtése mellett félremagyarázhatatlanul a katonaság létszámának csökkentésére irányultak. Ezt 

kétségtelenül a fiskális kényszer motiválta. A védelmi szféra anyagi forrásainak elvonása mindenkor – így a 

Horn-kormányzat alatt is – beazonosítható jellegzetessége volt a haderő-átalakítási folyamatoknak. Ennek a 

logikának megfelelően a honvédség létszáma erőteljesen csökkent. A kormányváltás előtti mintegy 100 ezer fős 

békelétszámhoz képest a Magyar Honvédség létszáma – a terveknek megfelelően – 1997 végére 61500 főre 

apadt. 29 A végrehajtott létszámcsökkentés ugyan lehetővé tette a védelmi költségvetésben tapasztalható 

feszültségek pillanatnyi enyhítését, ám átfogó megoldást a krízisre nem jelenthetett. Továbbra is kritikus volt a 

haditechnikai eszközök, az anyagi készletek és a katonai objektumok helyzete. 30 Ráadásul a Magyar Honvédség 

katonai állománya ebben az időszakban az esetleges válsághelyzetek realizálódása esetén csak korlátozott 

mértékben volt képes feladatai végrehajtására. 31 Ezt a negatív folyamatot érzékelve az új vezérkari főnök, Végh 

Ferenc 1996 júniusában egyértelmű üzenetet juttatott el a politikai osztályhoz, amelyben jelezte, hogy a 88/ 

1995-ös OGY határozatban jóváhagyott feladatok elvégzéséhez a katonai büdzsében csak a financiális keret fele 

áll rendelkezésre. A politikai aktoroknak tehát dönteniük kell, hogy – Végh szavaival – valódi hatékonyságú 

katonaság kialakítását vagy egy „operett” hadsereg felállítását támogatják. 32 

Eredmény ugyanakkor, hogy a ciklus alatt – 1995-től – vette kezdetét a kötelező katonai szolgálaton alapuló 

reguláris hadsereg átalakítása vegyes rendszerű, azaz sorozott és szerződéses (önkéntes) állományból álló 

haderővé. 1997 novemberében életbe lépett a sorállomány újszerű kiképzési rendje. Ennek alapján 

kettéválasztották az alap-, valamint a kötelékkiképzést: a bevonult újoncok a sorkatonai szolgálat első három 

hónapját az újonnan létrehozott két országos kiképzőközpontban töltötték el, míg a szakmai kiképzésre ezt 

követően a csapatoknál került sor. 33 Sikerként könyvelhető el továbbá, hogy a 114/1995-ös OGY határozat 

engedélyezte a Magyar Honvédség számára első komolyabb nemzetközi béketámogató feladatban (IFOR) 

történő aktív részvételt. A horvátországi Okucaniba telepített, zászlóaljnyi méretű csapattest mandátumának 

ideje alatt egyértelmű nemzetközi elismertségre tett szert. A magyar műszaki kontingens 1996. január végétől 

vett részt az IFOR tevékenységében Boszniában és Horvátországban. 34 A parlament 1997. decemberi határozata 

értelmében magyar csapatok részt vállaltak az SFOR tevékenységében is, gyakorlatilag ugyanazokkal a 

feltételekkel és összetevőkkel, mint az IFOR esetében. A nemzetközi békerendezési folyamatban a magyar 

szerepvállalás hasznos terepnek bizonyult, hiszen lehetőséget teremtett a katonai együttműködésre a leendő 

szövetségesekkel. 35 Mindezeknek az intézkedéseknek köszönhetően a haderő professzionális szintje – ha csak 

jelképesen is, de – erősödött. 36 

                                                           
27 Ezt bizonyítja, hogy az 1997 októberében a Magyar Hadtudományi Társaság által megrendezett „A nemzeti katonai stratégia és az 

integráció” című konferencián az előadók egyértelművé tették, hogy a nemzeti biztonsági és nemzeti katonai stratégiák megalkotása nélkül 
nem lehet tovább haladni a haderő-átalakítás útján. A felszólalók védelempolitikai paradigmaváltást sürgettek, aminek célja a nemzeti és 

szövetségi biztonságpolitikai érdekek és értékek egyenértékű, harmonikus érvényesítése. In: A nemzeti katonai stratégia és az integráció, 

Budapest, 1997. 
28 A Németh-kormány idejében beindított reform alacsonyabb jogszabályi szinten, azaz kormányhatározatban írta elő a vállalásokat. 
29 Gazdag Ferenc (szerk.) 2001. Biztonságpolitika. SVKI, Budapest. 
30 Ezen az sem segített, hogy a ciklus alatt a honvédség az orosz államadóság terhére BTR-80, illetve BTR-80/A típusú páncélozott 
szállítójárművel, a fehéroroszoktól vásárolt T-72-es harckocsikkal, továbbá Mistral légvédelmi rakétákkal gazdagodott. A rendelkezésre álló 

technikai eszközök átlagéletkora ugyanis meghaladta a 15 évet, s közel 60 százalékuk technikailag elhasználódott. 
31 Jakus János 2005. I. m. 
32 Szabó János 2001. I. m 
33 A csapatokat a NATO követelményekhez igazítva reagáló erőkre és fővédő erőkre tagolták. Az alapkiképzés a továbbiakban már nem 

terhelte a reagáló erőket, ezt a feladatot a kiképző központok vették át. Ezzel az átalakítással megteremtődtek a feltételei annak, hogy a 
honvédség megállapodásban rögzített alakulatai kijelölhetők legyenek a későbbiekben a NATO keretében végzendő tevékenységre. 
34 A műszaki kontingens biztosítása mellett Magyarország további két területen vett részt az IFOR akcióban: egyrészt átvonulást biztosított 

az ország szárazföldi és légi területén a béketeremtésben részt vevő államok katonai egységei számára, másrészt befogadó nemzeti 
támogatást nyújtott átmenetileg az országban állomásozó IFOR-organizációk részére. 
35 Igaz, a vállalt célok és a rendelkezésre álló eszközök közötti szakadék is ezeknek a nemzetközi szerepvállalásoknak a során kerültek 

először a felszínre, folyamatosan éreztetve ezzel a meglévő haderőstruktúra átalakításának szükségességét, továbbá a beindult haderő-
átalakítás tarthatatlanságát. Gondoljunk csak arra, hogy a kiküldött magyar kontingensek egyetlen esetben sem voltak alkalmasak az 
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Az alapvetően a létszámcsökkentésre alapuló átalakítási folyamat természetesen a vezetési struktúrában is 

változásokat hozott. A Honvédelmi Minisztérium létszámát a szocialista tárcavezető minimálisan (317 főről 287 

főre) csökkentette, ugyanakkor gyengítve a civil kontroll szintjét, felelős minisztériumi pozíciókba magas rangú 

katonatiszteket ültetett. 37 A korábban maga is katona Keleti György – szakmailag kétségbe vonhatóan – 

tábornokokra bízta a minisztérium adminisztratív vezetését: Fehér József közigazgatási államtitkár, Borsits 

László és Janza Károly helyettes-államtitkár lett. 

Horn Gyula 1995. március 1-jén ismertette a közvéleménnyel a fegyveres erők új vezetési és szervezési rendjét. 

A vezérkari főnök (Németh Sándor) alárendeltségébe négy – szárazföldi, repülő és légvédelmi, anyagi-

technikai, valamint humán – csoportfőnökséget állítottak fel, majd 1996. szeptember 1-jével – a NATO 

elvárásainak megfelelően – a honvéd vezérkar (Budapest) alatt megalakult a légierő vezérkara (Veszprém), a 

szárazföldi vezérkar (Székesfehérvár), valamint a logisztikai főigazgatóság. Mindeközben a parlament 

döntésének következtében egyesítették a Magyar Honvédség Parancsnoka, valamint a vezérkari főnök 

pozícióját. 1996 májusában az új egyesített pozícióba a szocialista adminisztráció Végh Ferencet nevezte ki. 

Látható, hogy a rendszerváltás utáni két kormányzati ciklus alatt a sorozatos, több esetben értelmetlen 

átszervezések teljesen elkoptatták a haderőreform kifejezését, valamint értelmét. 38 Annak ellenére, hogy a 

kormány határozatot hozott (2218/1997.) a Magyar Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének 

rendjéről, az átláthatóság és a szintek közötti vita tovább növekedett. Amíg a katonai felső vezetés szerint a 

védelmi tárca túlzottan beavatkozott a honvédség szakmai életébe, addig a minisztérium irányítóinak álláspontja 

az volt, hogy nincs kellő rálátásuk a honvédség tevékenységére. Úgy vélték továbbá, hogy a katonai vezetők 

részéről folyamatosan megkérdőjeleződik a polgári irányítás jelentősége. A kölcsönös bizalmatlanságnak 

köszönhetően akadozott a civil és a katonai szféra között az információáramlás, a kooperáció és a koordináció 

hiányossá vált. A szakirodalom 39 szerint már a napi működést, továbbá a hosszú távú tervezést is veszélyeztető 

tarthatatlan helyzet alapvetően a következő tényezőkre volt visszavezethető: 

• a miniszteri jogkör gyakorlását biztosító szervezeti garanciák kimunkálatlansága; 

• a diszfunkcionális feladat- és hatáskörelosztás (duplírozás); 

• a jogszabályok eltérő értelmezése; 

• a közigazgatási és katonai szakszerűségek keveredése. 

1997 végére a Magyar Honvédség tervezett átalakításának első, döntően mennyiségi változásokra épülő első 

szakasza befejeződött. Hiába érzékelte azonban a Keleti vezette védelmi tárca, hogy a mind hamarabb elérendő 

NATO-tagság érdekében a honvédség fundamentális reformjára van szükség, az előirányzott haderő-átalakítás 

szükségképpen elmaradt attól a reformszinttől, melyre a következő kormányzat bátran építkezhetett volna. 

5. AZ ELSŐ VALÓDI REFORMKÍSÉRLET: AZ ORBÁN-
KORMÁNY STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLATA 

Az 1998-as parlamenti választásokat követően új koalíciós kormány alakult. A koalíciós tárgyalásoknak 

köszönhetően a Honvédelmi Minisztériumot formálisan az FKGP politikusai (Szabó János miniszter, Homoki 

János politikai államtitkár) irányították, ám a gyakorlatban inkább a vezető kormánypárt, a Fidesz biztonság- és 

honvédelemi politikája valósult meg. Ebben döntő szerepe volt Wachsler Tamás volt fideszes országgyűlési 

képviselőnek, aki a kormány megalakulása után a tárca közigazgatási államtitkára lett, s egyben a 

miniszterelnöki hatalom megtestesítője. 40 Az új védelmi kabinet csak fokozatosan kezdhetett hozzá programja 

végrehajtásához, hiszen egyrészt a nagyobbik kormánypárt által jegyzett kormányprogram, valamint a kisgazdák 

védelmi koncepciója között több ponton feszültség támadt, 41 másrészt a kormányváltás után szinte azonnal 

                                                                                                                                                                                     
eredetileg rendszeresített szervezeti, felszerelési állapotukban a kitűzött feladatok ellátására. Szinte minden alkalommal külön kiegészítésre 

szorultak, óriási hozzáadott anyagi ráfordítással. 
36 Jakus János 2005. I. m. 
37 Szabó János szavaival élve „az egyenruhás állampolgároktól eljutottunk az öltönyös tábornokokig”. In: Szabó János 2001. I. m. 32. oldal. 
38 Csabai György 2000./b. I. m. 
39 Szabó János 2002. I. m. 
40 Szabó János 2003. I. m. 
41 Emlékezetes Szabó János miniszternek 1998. július 8-án, a minisztérium vezetői előtt tartott bemutatkozásakor elhangzott kijelentése, 
miszerint: „Mi nem vagyunk a NATO-tagság hívei…”. 
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jelentkező elemi csapások (pl. tiszai árvíz) azonnali lépéseket igényeltek, háttérbe szorítva a szisztematikus 

építkezés lehetőségét. 42 

A minisztérium politikai vezetése azonban már a kormányzat hivatalba lépésekor kénytelen volt érzékelni a 

megoldásra váró feladatokat: 43 

• saját álláspont kialakítása a korábbi kormányzati ciklusban beindított NATO-tagságra történő felkészülés 

folyamatáról; 

• saját állásfoglalás kidolgozása a Horn-Keleti haderő-átalakítási koncepcióról; 

• az előző kormányzati időszakokban kialakított tarthatatlan védelmi költségvetés megreformálása; 

• az amortizálódott haditechnikai park megújítása; 

• a tárca és a vezérkar között állandósult feszültség oldása (az integráció megteremtése); 

• a professzionális hadseregmodellre történő áttérés feltételrendszereinek kidolgozása, ideértve a tartalékos 

szisztéma kereteinek megalapozását. 

Az 1998-2002 közötti ciklus legfontosabb katonapolitikai (és nemzeti) eredménye, hogy Magyarország 1999. 

március 12-én teljes jogú NATO-tagállammá vált. Az önálló nemzeti keretekben tervezett védelmi politika 

helyébe a szövetségi rendszer nyújtotta biztonsági lehetőségek kiaknázása került. A NATO-tagság ugyanakkor 

lökést adott a haderő-átalakítási folyamatnak is. A kormány az új körülmények és a nemzetközi szerepvállalások 

egyre körülményesebb teljesítése érdekében rákényszerült, hogy a több területen elavult nemzeti honvédelmi 

struktúrát hozzáigazítsa az új szövetségi rendszer igényeihez. Az addig felhalmozott szervezeti, vezetési, ellátási 

és kiképzési kapacitási háttér és felkészültségi szint sok esetben alkalmatlannak bizonyult az új vállalások 

teljesítéséhez, s erre korábban az IFOR és SFOR kontingensek esetében tapasztalt anomáliák bőven 

szolgáltattak bizonyítékot. A NATO-tagság tudatában, amikor is a teljes magyar haderő a szövetségi rendszer 

részévé vált, már az eseti többletráfordításokkal nem lehetett tovább operálni. Erre közvetlenül az 1998-99-es 

koszovói válság után vállalt 300 fős KFOR kontingens felajánlásakor a teljesítéséhez szükséges plusz források 

kényszerű akkumulálása és a felkészítési idő elnyúlása döbbentette rá a védelmi irányító garnitúrát. 44 

Bebizonyosodott, hogy a NATO-műveletekben történő részvételhez a haderő rendszerében szinte minden 

feltétel hiányzik, hiszen eddigre a honvédség szinte teljesen felélte a korábban felhalmozott béke készleteit, 

megspórolta a technikai fejlesztéseket, az állomány mind morális, mind anyagi értelemben a szétzüllés határán 

állt. 

A NATO-csatlakozás utolsó fázisában – részben a felvételt megkönnyítendő – az Országgyűlés 1998 

decemberében elfogadta a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelveit (94/1998. OGY 

határozat), amellyel a törvényhozók tulajdonképpen az 1993-ban elfogadott biztonságpolitikai és honvédelmi 

alapelveket hozzáigazították a megváltozott biztonsági kihívásokhoz, valamint a közeledő NATO integrációhoz. 

A dokumentum ezzel – egyes felfogások szerint 45 – biztosította az elkövetkező 10-15 évre a haderőtervezés- és 

fejlesztés normatív alapjait. A határozat a biztonság két alapvető pilléreként a nemzeti hadsereg önerejét, 

valamint az euroatlanti integrációt (NATO-tagságot) nevezte meg. 

Az Orbán-kabinet a haderő-átalakítás tekintetében eleinte vállalhatónak vélte az előző kormány időszakában 

megkezdett haderőreform folytatását, azonban – ahogyan a korábbiakban már jeleztük – a NATO-

csatlakozásból származó kötelezettségek végrehajtása, valamint a koszovói válság után a KFOR-felajánlás 

teljesítésekor tapasztalt problémák ráébresztették a politikai döntéshozókat, hogy a további lépések megtétele 

előtt szükségszerű a haderőstruktúra szisztematikus átvilágítása. A kormány ennek érdekében határozatban 

(2183/1999. Kormányhatározat) utasította a honvédelmi minisztert, hogy dolgozza ki a Magyar Honvédség 

                                                           
42 Az országot ért elemi csapások egyértelműen bizonyították, hogy a honvédelmi erők hadrafoghatósági mutatói katasztrofális szinten 
állnak. A szétszórtan diszlokáló, több esetben a Dunántúlról átvezényelt egységek több tízórás késéssel értek az árvíz-sújtotta területre, 

ráadásul sokszor nem megfelelő felszereléssel. Ez a tanulság is elemi erővel mutatott rá, hogy a haderő-átalakítás felgyorsítása kormányzati 

szintű beavatkozást igényel. 
43 Szabó János 2003. I. m. 
44 Magyarország, most már, mint a NATO új tagja vett részt a Jugoszlávia elleni légi hadjáratban. Részt vett a háború megindításáról folyó 

döntésben, átengedte légterét, valamint repülőtereit és bázisait a szövetséges csapatok számára, továbbá részt vállalt egy katonai 
kontingenssel a béketeremtési folyamatban (KFOR). 
45 Ezt az álláspontot vallja pl. Szabó János. Nem osztja ugyanakkor ezt a felfogást Szenes Zoltán, aki szerint a NATO- csatlakozást 

szentesítő dokumentum még a szövetségi tagságot megelőző biztonságpolitikai koncepciót képviseli (pl. hagyományos háborúfelfogást 
tükröz). In: Szenes Zoltán 2005. Válaszúton a magyar biztonságpolitika. Új Honvédségi Szemle, 12. szám. 
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egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncepcióját, majd folytassa le a vizsgálatot. 46 A Stratégiai Felülvizsgálat 

– Wachsler Tamás vezetése által kidolgozott – alapelveit és irányvonalát 1999. október 29-én (2322/1999. 

Kormányhatározat), majd ennek Végrehajtási Tervét 2000. március 16-án fogadta el a kormány. 47 

A véderők időközönkénti stratégiai felülvizsgálata természetes a fejlett demokratikus társadalmakban. Az, hogy 

az államok időről-időre átvizsgálják védelmi struktúrájukat, az állandóan változó nemzeti környezet adta 

szükséglet. 48 A magyar stratégiai felülvizsgálat elindítása így a rendszerváltás utáni biztonságpolitikai 

változások és az ország szövetségi rendszerbe történő integrációjának a szerves következményeként 

értelmezhető. Világossá vált a politikai aktorok számára, hogy a hadsereg nagysága, összetétele, valamint 

vezetési rendje nem állt összhangban a honvédség feladatrendszerével és védelmi költségvetésével. A 

felülvizsgált koncepció tehát arra irányult, hogy megoldja azokat a stratégiai feladatokat, amelyek alapvető 

problémaként tornyosultak a Magyar Honvédség előtt: 49 

• a honvédség feladatai ellátásához elégséges finanszírozás megteremtése; 

• a reális katonai képességek meghatározása és kialakítása; 

• a kor kihívásainak megfelelő szervezeti felépítés és vezetés kiépítése; 

• a katonai humánállomány egzisztenciális helyzetének megalapozása, morális állapotának helyreállítása; 

• a hadkötelezettség megszüntetése, a professzionális haderő megszervezése. 

A feladatok teljesítéséhez a hivatkozott felülvizsgálati kormányhatározat olyan források felszabadítását jelölte 

meg, mint pl. az állomány 15 ezer fővel történő csökkentése, a belső állományarányok fokozatos átalakítása a 

bürokrácia leépítése révén, egyes felesleges, nem honvédelmi tevékenységek nemzetgazdasági kihelyezése, 

valamint a fenntartott ingatlanok, egyéb objektumok és haditechnikai eszközök mennyiségi csökkentése. 

A levont következtetések szerinti átalakítás feladatait a 2322/1999. számú kormányhatározat rögzítette. 50 A 

jogszabályban meghatározták azokat az alapelveket, amelyek a következő 10 év távlatában hivatottak 

szabályozni a haderő-átalakítás kérdéskörét, a szervezeti átalakítást, a gazdálkodás feltételrendszerét, az 

állomány élet- és munkakörülményeinek, kiképzésének kereteit. Így pl. megfogalmazásra került – többek között 

– a minisztérium és a vezérkar integrációjának szükségessége, az új vezetési struktúra kialakítása olyan módon, 

hogy az maradéktalanul megfeleljen a szövetségesi kötelezettségek mellett a védelempolitika új kihívásainak, 

továbbá a sorállomány szolgálati rendjének felülvizsgálata a „társadalmi igazságosság” kritériumainak 

megfelelően. A határozat leszögezte emellett, hogy a felsorolt feladatok költségvetési arányai lehetőség szerint 

közelítsenek a 40 százalék személyi, 30 százalék működési, valamint a 30 százalék fejlesztési kiadási 

arányokhoz. 

A Stratégiai Felülvizsgálat Fodor Lajos vezérkari főnök vezetésével elkészített Végrehajtási tervét – mint már 

ismertettük – 2000 tavaszán fogadta el a kabinet. Ezután a tárca egyeztető tárgyalásokat bonyolított le, s ezek 

eredményeként a következő – többpárti konszenzussal elfogadott – javaslatok születtek: 

• a Magyar Honvédség békelétszámának 45 ezer főre csökkentése; 

• a vezérkar és a minisztérium integrációja, a szárazföldi és a légierő vezérkarának megszüntetése; 

• a haderőnemi és a fegyvernemi összetétel változatlansága mellett az azonnal bevethető egységek arányának 

növelése; 

• az alapfeladatokkal közvetlenül nem összefüggő intézmények és szervezetek megszüntetése, az így 

felszabadult források hasznosítása a védelmi szférában; 

                                                           
46 Jároscsák Miklós 2004. Az elmúlt évek haderőfejlesztési kísérleteinek általános és logisztikai tervezési tapasztalatai. Katonai Logisztika, 

12. szám. 
47 Szabó János 2003. I. m. Szabó megjegyzi továbbá, hogy a Nemzetbiztonsági Stratégia című dokumentum, amely a biztonság- és 
védelempolitikai alapelveknél részletesebb, a végrehajtás kereteit tárgyaló tervezetként készült 1999 tavaszán, lényegében beépült a 

stratégiai felülvizsgálat dokumentumába. Mint ismert a tervezetet csak 2002-ben fogadta el a kormányzat „Nemzeti biztonsági stratégia” 

címmel (2144/2002. Kormányhatározat). 
48 Matus János 1999. A stratégiai felülvizsgálatokról a demokratikus országokban. Hadtudomány, 3-4. szám. 
49 Csabai György 2000/a. I. m. 
50 A kormányhatározat egyik irányadója a NATO 1999. évi védelmi-tervezési kérdőíve volt. Így az átalakítás ütemezését a NATO 2001-
2006 közötti haderő-fejlesztési koncepciójához igazodva tervezték meg. 
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• a harckészültségi és mozgósítási rendszer átalakítása az új kihívásoknak megfelelően; 

• az általános hadkötelezettség fenntartása mellett a professzionális haderőre történő áttérés lehetőségének 

kialakítása, a toborzás struktúrájának átalakítása; 

• a nemzetőrség létrehozásának vizsgálata; 

• a felkészítés és kiképzés rendszerének korszerűsítése, a válságkezelő-, katasztró- fa-elhárító-, béketámogató- 

és humanitárius műveletek ellátásához szükséges képességek kialakítása; 

• új humánpolitikai koncepció megalapozása; 

• a kis létszámú helyőrségek összevonása, a gazdaságosan üzemeltethető bázishelyőrségek létrehozása 

érdekében. 

A tárgyalások alatt a parlamenti pártok között a koncepció egészét illetően egyetértés alakult ki, legalábbis elvi 

szinten. Nem támogatták egyöntetűen ugyanakkor a politikai aktorok a sorkatonai szolgálat fenntartását, illetve 

a nemzetőrség megalakításának koncepcióját. Így a záró-megegyezésre nem került sor – eltérő okok miatt –, az 

SZDSZ és a MIÉP nem írta alá a tervezetet. A szabályozási folyamatot azonban már nem lehetett feltartóztatni, 

így az Országgyűlés az MSZP-SZDSZ kormány által kidolgozott, a honvédség hosszú- és középtávú 

átalakításáról szóló 88/1995. számú országgyűlési határozat helyébe megalkotta a 61/2000. számú, „A Magyar 

Honvédség átalakításának hosszú távú irányai” című országgyűlési határozatot. Az Országgyűlés a honvédség 

korszerűsítését 10 év alatt három ütemben tervezte végrehajtani: 51 

11. ütem: 2000-2003 között az új csökkentett szervezetre és létszámra történő áttérést; 

12. ütem: 2004-2006 között a hadrafoghatóság és a kiképzési szint növelését, valamint az állomány 

életminőségének javítását; 

13. ütem: 2007-2010 között a technikai modernizációt célozta meg. 

A 2002-es kormányváltás következtében az Orbán-kormány számára csak az első ütem végrehajtása adatott 

meg. Ennek megfelelően a kormány a 2000 augusztusában kezdődött reform révén 2001 végére végrehajtotta a 

szervezeti és a létszámcsökkentést. Az alapvetően nem védelmi feladatokat ellátó organizációkat (pl. üdültetés, 

sport, kultúra) kivonták a hadrendből és azokat közhasznú társaságokká átalakítva végezték tovább 

tevékenységüket. A honvédség békelétszáma a ciklus végére a korábbi 57 ezer főről 45 ezer alá csökkent. 2001-

ben a kormány előterjesztésére a parlament módosította a honvédelmi törvényt, és ezáltal a sorkatonai szolgálat 

ideje kilenc hónapról hat hónapra csökkent. Egyértelműen pozitív fejlemény, hogy a sorállomány aránya a 

ciklus végére mintegy 35 százalékkal csökkent a reform előtti szinthez képest. „A Magyar Honvédség hivatásos 

és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról” szóló – azóta többször módosított – 2001. évi XCV. Törvény 

alapján növelték a hivatásos állományon belül a tiszthelyettesek arányát, valamint a tiszti állományon belül a 

beosztott tisztek arányát. 52 Ennek köszönhetően csökkent a vezetőtisztek, valamint a közalkalmazottak száma. 

A legjelentősebb változás a vezérkar szintjén regisztrálható. A szervezeti átalakítás egyik fő eredményeként a 

Honvéd Vezérkar 2001 elejére átalakította belső szervezetét. A vezérkar alárendeltségében centrális szervként 

létrejött az Összhaderőnemi Hadműveleti Központ, a kiképzésért és a toborzásért felelős Hadkiegészítő és 

Kiképző Parancsnokság, valamint a „hadtáp” központi organizációjaként az Összhaderőnemi Logisztikai és 

Támogató Parancsnokság. 53 A 2004/2011. számú kormányhatározat rendelkezésének megfelelően 2001 

szeptemberére a haderőnemi vezérkarokat hadtestszintű parancsnokságokká szervezték át: ennek megfelelően 

létrejött a Szárazföldi Parancsnokság, valamint a Légierő Parancsnokság. 54 

Mindezek a változások azonban elégtelennek bizonyultak volna, amennyiben a kormány nem rendezi a 

minisztérium és a vezérkar között az 1989 óta feszültségeket generáló viszonyrendszert. A 2001. június 12-én – 

a kormánypártok, valamint az MSZP és SZDSZ által – elfogadott 2001. évi XLII. és a 2001. évi XLIII. Törvény 

                                                           
51 Csabai Károly 2003. Gondolatok a haderőreform néhány kérdéséről. Új Honvédségi Szemle, 3. szám. 
52 Jelentős lépés volt a 2002 januárjától életbe léptetett illetményfejlesztés, ami addig példátlan 50-70 százalékos bérnövekményt 

eredményezett. 
53 A reformnak köszönhetően átszervezték a honvédség logisztikai rendszerét. Az ún. „termelő” logisztikai szervezetek a miniszter 

alárendeltségébe kerültek, míg a „fogyasztói” logisztikai struktúrák a vezérkari főnök alárendeltségébe tartozó logisztikai parancsnokság 

hatásköre alá kerültek. 
54 Csabai Károly 2003. I. m. 
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megnyitotta az utat a tárca és a vezérkar integrációja előtt. 55 Az „egyesülés” következtében a Magyar 

Honvédség Parancsnoksága megszűnt, az új integrált minisztérium 2002. január 1-jével megalakult. Az új 

struktúra létrehozása elkerülhetetlenné tette a két terület – a védelmi igazgatás és a vezérkar – között az 

együttműködést. Az új rendszer legfontosabb jellegzetességei a következők: 56 

• a Honvéd Vezérkar egyidejűleg része a Honvédelmi Minisztériumnak és a Magyar Honvédségnek; 

• a vezetés két pólusát az együttműködésre kötelezett közigazgatási államtitkár és a vezérkari főnök adja. A két 

vezető egymásnak mellérendelt pozícióban van, mindketten a minisztérium szervezetén belül azonos jogállású 

személyek. A honvédelmi miniszter e két pólus révén, általános jogkörben irányítja és vezeti a honvédséget; 

• a közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali apparátusát, irányítja a hatáskörébe utalt védelmi 

hivatalokat, valamint háttérintézményeket. Ebbe a körbe a vezérkar nem tartozik bele, ugyanakkor pl. a humán, 

a logisztikai, a jogi, a költségvetési, az igazgatási vagy a nemzetközi területeken az államtitkár szakirányítója a 

Magyar Honvédségnek; 

• a vezérkari főnök vezeti egyrészt a vezérkart, valamint katonai szakmai szempontból a honvédséget. Emellett 

katonai területekkel kapcsolatos szakirányítója a minisztérium hivatalainak és a háttérintézményeinek; 

• a Honvéd Vezérkar a miniszter katonai tervező, döntés-előkészítő törzseként funkcionál. 

A négy év alatt tehát jelentős, sőt a rendszerváltás utáni időszakot elemezve a legjelentősebb lépésekre került sor 

a honvédség és általában a katonapolitika területén. Amennyiben ehhez hozzátesszük, hogy az előző szocialista 

kabinethez képest a védelmi szférára fordítható források is nőttek, 57 akkor komoly reformidőszakként kellene 

számon tartanunk az Orbán-kormány ciklusát. Ez az állításunk azonban – több okból kifolyólag – nem lenne 

szakmailag megalapozott. Áttörésre ugyanis most sem került sor. Ennek okai – a teljesség igénye nélkül – a 

következők: 

• Nem került a kormány által jóváhagyásra a kormányprogramban ígért nemzeti katonai stratégia, márpedig e 

nélkül megalapozott, hosszú távú katonai reformokat meghirdetni – szakmai értelemben – nem szabad. A 

kormány a nemzeti biztonsági stratégiát („Biztonság az új évezred küszöbén” – 2144/2002. számú 

kormányhatározat) is csak a kormányzati periódus végén, 2002. május 6-án fogadta el, így ennek a 

dokumentumnak hatása csak kismértékben érvényesülhetett. 58 Ráadásul a biztonsági koncepció csak 

érintőlegesen tárgyalta a hagyományos értelemben vett katonai veszélyeztető tényezőket, pedig a NATO 

álláspontja nem változott – különösen 2001 szeptembere után – abban, hogy a tagországoknak gondoskodniuk 

kell saját katonai védelmükről. 

• A NATO-felajánlások nagy részét az ország nem teljesítette, s ezért Magyarországot a NATO és a nemzetközi 

közvélemény részéről több bírálat érte. A Foreign Affairs amerikai folyóirat 2002. novemberi-decemberi 

számának megfogalmazása szerint „Magyarország a NATO-vállalásokat nem teljesítette, elnyerte a legrosszabb 

NATO-tag címet”. 59 Ez a megállapítás ugyan már a Medgyessy-kormány időszakában született, ugyanakkor 

természetes, hogy az előző kabinet munkáját minősítették ezekkel a kemény szavakkal. 

• Nem teljesült a kormánynak az a vállalása sem, hogy 2001-re az ország a GDP 2 százalékát fordítja védelmi 

kiadásokra. Természetesen a ciklus alatt végig növekedett a katonai szférára fordítható anyagi bázis nagysága, 

ám elmaradt a másik két újonnan felvett NATO-tagországban tapasztalt „bőségtől”: 2000-ben Csehország a 

GDP 2,2 százalékát, Lengyelország 2 százalékát fordította a területre, miközben Magyarország csak 1,7-et. Ez 

pedig alapjaiban rendítette meg a reform végrehajthatóságát, hiszen a feladatok meghatározásakor elmaradt azok 

                                                           
55 A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjáról szóló törvény, valamint az alkotmányt módosító törvény 2001 

júniusában lépett hatályba. Ezzel elkezdődött az integrált szervezeti struktúra kialakítása. A strukturális elrendezés alapelveit a „Koncepció a 
Honvéd Vezérkarnak a Honvédelmi Minisztériumba történő integrálása” című dokumentumban rögzítették. Elérendő cél lett, hogy a két 

különböző szervezetnél kisebb létszámú integrált minisztérium jöjjön létre, amely egyaránt képes a honvédelmi igazgatási, valamint a 

katonai szakmai döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Prioritás volt továbbá a szervezeti duplírozások megszüntetése, a 
vezetői szintek és státusok számának csökkentése, továbbá a költségvetési források hatékonyabb tervezése, felhasználása és ellenőrzése. 

Lásd erről bővebben: Szabó János 2002. I. m. 
56 Szabó János 2002. I. m., valamint: Horváth István – Kiss Jenő (szerk.) 2001. A Honvéd vezérkar integrálása a Honvédelmi 
Minisztériumba (1998-2001). Honvédelmi Minisztérium, Budapest. 
57 A négy év alatt a honvédelmi tárca költségvetése nominális értelemben folyamatosan emelkedett, s ez reálértékben is növekedést 

eredményezett. Fontos azonban leszögeznünk, hogy a védelmi büdzsé nagysága ebben a ciklusban sem érte el a NATO által előirányzott, a 
GDP 2 százalékát kitevő költségvetési szintet. 
58 Igaz, 1999 tavaszára – ahogyan már jeleztük – elkészült a dokumentum tervezete (Nemzetbiztonsági Stratégia), amely beépült a stratégiai 

felülvizsgálat koncepciójába. 
59 Csabai Károly 2003. I. m. 22. oldal. 
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költségvetési megalapozottsága. Ennek is betudhatóan nem vált világossá, hogy a haditechnikai fejlesztésekhez 

szükséges forrásokat miből (minisztériumi vagy központi költségvetés) finanszírozza a tárca. Általában a 

tervezés során prognosztizálták ugyan a tízéves reform egyes éveinek költségvetési forrásait és a vele szemben 

jelentkező kiadási összegeket, ám azok mögött nem álltak rendelkezésre a katonai organizációk feladataihoz 

kötött részletes erőforrás- és költségtervek, holott erre az időszakra már ismerté váltak a magyar szakemberek 

számára is a NATO szövetségi rendszerében alkalmazott tervezési eljárások. 60 

• A program nem tűzte ki célul az új típusú feladatokra alkalmas, gyors, hamar bevethető és mozgékony harcoló 

alakulatok kialakítását. A válságkezelő műveletek végrehajtásához szükséges képességek kiépítése így elmaradt, 

s helyette a stratégiai felülvizsgálatra alapuló „reform” elsősorban a hagyományos védelmi képességek 

fejlesztésére, illetve a szövetséges feladatok teljesítésére helyezte a hangsúlyt. 61 Ez inkább a rendszerváltás után 

kialakult struktúra konzerválásához járult hozzá. 

• A kormányprogram – szakmailag megalapozottan – célként fogalmazta meg a professzionális hadseregmodell 

alapjainak kialakítását, ám érthetetlen módon ezen a területen a változtatás előirányzott mértéke csak 

visszafogottnak minősíthető. Nehezen értelmezhető, hogy a programalkotók a reform végére, azaz 2010 után is 

fenn kívánták tartani a vegyes (sorozáson és önkéntességen alapuló) haderő-modellt, miközben az évezred 

elejére sem komoly szakmai, sem társadalmi indoka nem volt a sorozott hadsereg fenntartásának. 62 

• Az előző bírálattal szoros összefüggésben megállapítható az is, hogy a területvédelmi erők átalakításának 

keretében elrendelték a nemzetőrségnek, mint önálló fegyveres erőnek a létrehozását. A nemzetőrség 

megalakítását ráadásul a kényszersorozás fenntartásával vélték kivitelezhetőnek. Ez a tervezett lépés azonban 

sem a szakmai irodalomnak, sem a nemzetközi gyakorlatnak nem felelt meg. A szándék elsősorban ideológiai 

(pl. a honvédelem össznemzeti ügy) célokat szolgált, amelynek realizálódása – a szakmai érvek ellenében – 

súlyos károkat okozhatott volna a védelmi szféra számára. 63 

6. A MEDGYESSY-KORMÁNY ÉS A VÉDELMI 
FELÜLVIZSGÁLAT 

A 2002-es parlamenti választások után megalakuló szocialista-liberális kormány jelentősen megváltozott 

globális biztonsági környezetben kezdte meg munkáját. Az alapvető változást a 2001. szeptember 11-i 

terrortámadás idézte elő, amely alapjaiban módosította az USA és szövetségesei kül- és biztonságpolitikai 

nézetrendszereit, s közvetlen okozója lett a máig is húzódó afganisztáni és iraki háborús konfliktusoknak. Ez a 

nemzetközi eseményláncolat jelentős hatással bírt a magyar haderő-fejlesztési folyamatra is. 

A kormányprogram – erősen építve a szocialista párt 2001 júniusában megjelenő „Honvédelmi rendszerváltás – 

önkéntes és hivatásos hadsereget Magyarországon” programfüzet téziseire – az új típusú biztonsági kihívásokat 

(pl. nemzetközi terrorizmus, alacsony intenzitású fegyveres konfliktusok) figyelembe véve fogalmazta meg a 

védelmi szektorban végrehajtandó szándékát. 64 A program megállapította, a honvéde- lem feladatai és 

lehetőségei új dimenzióba kerültek a NATO-tagsággal. Az ország számíthat a biztonsági szervezet 

közreműködésére, amennyiben külső agresszió érné, ugyanakkor feladatává vált, hogy hasonló helyzetben 

közreműködjön a NATO által kitűzött feladatok megoldásában. A dokumentum megállapította azonban, hogy a 

haderő – állapotára való tekintettel – ennek az utóbbi elvárásnak nem képes maradéktalanul megfelelni. A 

hadsereg helyzete az Orbán-kormány időszakában tovább romlott, ezért az új kormány legfontosabb célkitűzése 

a nemzeti és szövetségi követelményeknek egyaránt megfelelni képes, a külső biztonsági kihívásokkal 

szembenéző honvédelmi képességek megteremtése lett. Erre – a kormányprogram szerint – egy jóval kisebb 

létszámú, modern, ütőképes haderő kialakítása a legmegfelelőbb, amely professzionális jellegű, azaz az 

önkéntesség elvére épül. A program egyértelműen megcélozta így – a ciklus végéig – a kényszersorozáson 

alapuló hadsereg-modell felszámolását. 

                                                           
60 Jároscsák Miklós 2004. I. m. 
61 Szenes Zoltán 2005. I. m. 
62 Deák Péter 2004. Gondolatok az önkéntes haderőre való áttérés kérdéseiről. Új Honvédségi Szemle, 12. szám. 
63 Az nem tagadható, hogy a honvédelem össznemzeti ügy, nem szabad azonban elfeledni, hogy a rendszerváltással természetszerűleg együtt 

járó – gazdasági, társadalmi, morális, politikai, stb. – megrázkódtatásokkal terhelt társadalomban a hadköteles korú tagoknak egy 
jelentékeny részében ezek az erkölcsi indíttatású igények, illetve kötelezettségteljesítési szándékok részben, vagy teljesen hiányoznak. 

Miként nehezen megmagyarázhatók a társadalom részére azon többletforrások bevonása is, melyek elengedhetetlenül fontosak egy újabb 

katonai szervezet (Nemzetőrség) felállítása esetén. 
64 „Cselekedni, most és mindenkiért!” A nemzeti közép, a demokratikus koalíció kormányának programja. 2002-2006. Budapest, 2002. 
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Az új kormány tehát jól érzékelte, hogy az előző kormányzati periódusban beindított reformfolyamat 

félresiklott, alapvető – az új biztonsági környezet is figyelembe vevő – változások szükségesek a védelmi szféra 

területén. Rövid időn belül világossá vált, hogy nem kívánják folytatni az 1999–2000-ben megkezdett 

reformlépéseket, hiszen azok olyan belső ellentmondásokat hordoztak, amelyek nem tették lehetővé a 

honvédség hanyatlásának megállítását. 65 

• Nem álltak rendelkezésre a szükséges költségvetési források; 

• a haditechnikai korszerűsítési program hosszú távú kifutását nem tervezték meg; 

• az előző kormány a kényszersorozás fenntartása mellett foglalt állást; 

• a Magyar Honvédség a korábban felvállalt képességi területeken nem ért el áttörést. 

A kormány arra a következtetésre jutott, hogy új koncepció kialakítására csak abban az esetben van reális mód, 

amennyiben felmérik a honvédség állapotát. 66 Az új miniszter (Juhász Ferenc) így 2002 júliusában a vezetési 

rendszer javítása, valamint a rendelkezésre álló erőforrások közötti összhang hiánya miatt, továbbá a 

költségvetési források célszerűtlen felhasználásának megszüntetése érdekében elrendelte az ágazat védelmi 

képességeinek felülvizsgálatát (65/2002. számú honvédelmi miniszteri rendelet a „Védelmi Felülvizsgálatról”). 
67 A felülvizsgálat deklarált célja (miniszteri utasítás) az volt, hogy a nemzeti érdek alapján meghatározza a 

honvédség küldetését, feladatait, a szükséges katonai képességeket, valamint az ezek eléréséhez szükséges 

költségvetési forrásokat, illetve jog- és hatásköröket, az elszámoltathatóságok biztosítását. 68 A felülvizsgálat 

lefolytatása érdekében létrehozták a Védelmi Felülvizsgálatot Irányító Bizottságot (VFIB), amelybe a szaktárca 

delegáltjai mellett a Miniszterelnöki Hivatal, a Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium és a 

Pénzügyminisztérium szakértői vettek részt. 

A VFIB a miniszteri utasításban meghatározott célkitűzéseket tovább bontva az alábbi perspektivikus célokat 

határozta meg: 69 

• a hitelesség helyreállítása a NATO szervezetén belül; 

• a Magyar Honvédség 10 év alatti modernizálása azzal a céllal, hogy végre NATO- kompatibilissé váljék; 

• az önkéntes, professzionális hadsereg-modell kiépítése; 

• a harcoló alakulatok helyzetének, infrastruktúrájának, felszereltségének javítása; 

• a haderő társadalmi presztízsének növelése; 

• a fentebb megnevezett követelményekhez szükséges források biztosítása. 

A bizottság világosan látta, hogy az elmúlt évek reformkoncepciói leginkább a finanszírozási oldal elégtelen 

volta miatt buktak meg, így a szükséges források meghatározása önmagában nem elég, szükségszerű a katonai 

költségvetés alapvető reformját is előmozdítani. Ehhez a következő lépések megtételét rendelte el: 

• a tárca költségvetési szerkezetének radikális átvilágítása és átalakítása; 

• a működési és támogatási kiadások csökkentése, az így felszabaduló források átcsoportosítása a fejlesztési 

oldalra; 

• egy korszerű pénzügyi menedzsment rendszer alapjainak a lerakása; 

• áttérés a program-központú, a középtávú prioritásokat meghatározó erőforrástervezésre. 

A bizottság által alkalmazott módszer 70 alapelve az volt, hogy a védelmi felülvizsgálat folyamata szorosan 

kösse össze egymással a kormányzati célkitűzéseket és a katonai szakmai prioritásokat. Ennek megfelelően a 

                                                           
65 Martinusz Zoltán 2003. A magyar haderő stratégiai felülvizsgálata. In: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László (szerk.) Magyarország 

Politikai Évkönyve 2003. DKMK. 
66 Nem tagadható, hogy a minisztériumi vezetést az új stratégiai felülvizsgálat elrendelésére az is motiválta, hogy időt nyerjen, ugyanis a 
kormányátvételekor a reformfolyamat felgyorsításának módszerét még nem ismerték. 
67 Nagy Gábor 2004. Haderő-átalakítás és haderőfejlesztés. Hadtudomány, 2. szám. 
68 Lakatos László – Till Szabolcs 2006. I. m. 
69 Nagy Gábor 2004. I. m. 
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felülvizsgálat egy 10 lépést magába foglaló folyamatot követett, melynek lépései logikailag egymásra épülnek: 
71 

5. A kül- és biztonságpolitikai célkitűzések meghatározása. 

6. A honvédelmi célkitűzések meghatározása. 

7. A Magyar Honvédség küldetésének és feladatainak meghatározása. 

8. A tervezési alapvetések (ambíciószint) definiálása (milyen feladatra, milyen erő ket, milyen szövetségesi 

együttműködésben és mennyi ideig kell alkalmazni). 

9. A szükséges katonai képességek kitűzése. 

10. Az összes következmény beazonosítása. 

11. A hiteles és megalapozott források meghatározása, költségelemzések elvégzése. 

12. A választási lehetőségek vizsgálata. 

13. A prioritások meghatározása. 

14. Az erőforrások allokációja és a 10 éves terv véglegesítése. 

A fenti szempontok alapján lefolytatott felülvizsgálat eredményeit és annak következtetéseit, a követendő 

célokat az „Úton a XXI. század hadserege felé” című minisztériumi kiadvány foglalta össze. Az átfogó vizsgálat 

alapján világossá vált, hogy a honvédség működőképességének helyreállítása további áldozatok nélkül 

elképzelhetetlen. Így kiderült, hogy további létszámleépítésekre és laktanyabezárásokra kerül sor, szükséges a 

kiszolgálórendszerek és a minisztériumi „vízfej” gyökeres átalakítása, a katonai költségvetésen belül a 

megcsontosodott preferencia-rangsorok radikális átszervezése. 

A kormány 2003 őszén határozatot hozott (2236/2003. számú kormányhatározat) a honvédség 2004–2013 

közötti időszakra vonatkozó átalakításának, valamint új szervezeti struktúrájának kialakításáról. A védelmi 

felülvizsgálatnak – valamint az időközben lezajlott prágai NATO-csúcson körvonalazott katonai vállalásoknak 72 

– köszönhetően a kormányhatározatban számos haderő-fejlesztési alapelv került rögzítésre. A fenyegetettség-

elemzés alapján világossá vált, hogy Magyarországot belátható időn belül hagyományos értelemben vett katonai 

támadás kockázata nem fenyegeti. Ennek következtében szükségtelenné vált a régi struktúrájú tömeghadsereg 

fenntartása, helyette az új biztonsági kihívásoknak jobban megfelelni képes modulszerű, multifunkciós, 

nemzetközi színtérre telepíthető haderő kialakítását határozta el a kabinet. 

A kormány 2004 februárjában javaslatot nyújtott be a haderő-átalakítás hosszú távú – kormányhatározatban 

rögzített – programjának megvalósítása céljából. A parlament által elfogadott, „A Magyar Honvédség hosszú 

távú fejlesztésének irányáról” szóló 14/2004. számú Országgyűlési Határozat indoklása szerint a korábbi, 

Orbánkormány által beterjesztett hosszú távú fejlesztés annullálására amiatt van szükség, mert az új biztonsági 

kihívások, valamint az új biztonság- és katonapolitikai fejlemények újszerű filozófiát igényelnek. A parlamenti 

dokumentum leszögezi, hogy a biztonságpolitikai környezet módosulása, valamint az ország megváltozott 

biztonsági igényei következtében szükségessé vált a magyar haderő feladatainak módosítása, új képességekkel 

történő kiegészítése. 

Egyértelmű vált, hogy a kormánypárti döntéshozók az ország biztonságát csak és kizárólag a NATO és az EU 

keretei között vélik garantálhatónak, s ennek megfelelően az önálló védelmi identitás fenntartását nem tekintik 

továbbá kitüntetett célnak. Ezt bizonyítja, hogy az új határozat a megelőző hasonló tárgyú, előző kormányzati 

ciklusban elfogadott országgyűlési határozat középtávú tervének a kifutását sem várta meg. 

Az új elvárások szerint az új haderőt alapvetően négy katonai feladat megoldására kell felkészíteni: 

                                                                                                                                                                                     
70 A Védelmi Felülvizsgálat a ’90-es évek végén végrehajtott brit stratégiai felülvizsgálat metodikáját vette át. 
71 Nagy Gábor 2004. I. m. 
72 A 2002. november 21-22-i prágai NATO-csúcson a honvédelmi vezetés kijelentette, hogy a szervezet számára korábban felajánlott erőket 
és eszközöket 2004-től folyamatosan a NATO rendelkezésére bocsátja. Ez első körben mintegy 3000 katonát jelentett. A magyar vállalás 

emellett arra is kiterjedt – többek között –, hogy a Magyar Honvédség mozgékonyságát, a biológia és vegyi fegyverek elleni 

védekezőképességét javítja, a védelmi költségvetés mértékét a GDP akkori 1,7 százalékáról 2 százalékra növeli, és mintegy 40 főnyi 
egészségügyi alakulatot küld ki – az ENSZ felkérésére – Afganisztánba. 
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• a Magyar Köztársaság területének, valamint a szövetségi rendszer egészének védelme; 

• béketámogató műveletekben történő hatékony részvétel; 73 

• egyéb nemzetközi műveletekben való magas szintű részvétel; 

• a polgári hatóságok számára nyújtott támogatás (pl. katasztrófa-elhárítás). 

Az előbbi prioritásrendszerből következik, hogy az új haderőstruktúrában számos szakmai kultúra (pl. tüzérség) 

csökkentését és megszüntetését tervezte el a kormányzat. Ezeket a későbbiekben a védelmi kabinet végre is 

hajtotta, elég, ha csak a pécsi tüzérdandár megszüntetésére, vagy a szombathelyi és szabadszállási 

kiképzőközpontok felszámolására gondolunk. 

A tervezett program végrehajtása azonban ismételten megbukott. 2004 végére világossá vált, hogy a korábbi 

évek túlteljesített szociálpolitikai juttatásai következtében a költségvetés kiadási oldala tarthatatlanná vált. Az 

erőteljes megszorítás azonban különösen a katonai költségvetést érintette kedvezőtlenül: a központi büdzsé 2004 

végén bekövetkezett szigorítása miatt a védelmi tárca kereteit mintegy 100 milliárd forinttal csökkentették. Ez a 

forráskivonás elég volt ahhoz, hogy a védelmi felülvizsgálatra épített, szakszerűen modellezett és világosan 

megcélzott reformlépések kivitelezése elsikkadjon. A védelmi szektor 2005-re vonatkozó GDP-előirányzata 

1,25 százalékra zsugorodott, miközben nem került sor a tárcán belüli költségvetési források tervezett reformjára 

sem. 

7. AZ ELSŐ GYURCSÁNY-KABINET (2004-2006): A 
KÉNYSZERSOROZÁS MEGSZÜNTETÉSE 

A 2002 óta regnáló szocialista–szabad demokrata kormányok alatt a helyzet alapvetően romló tendenciát mutat. 

A Medgyessy-kormány után az első Gyurcsány-kormány is hangzatos ígéretet tett a haderőreform beindítására, 

majd folytatására, ám a védelmi költségvetés fokozatos megkurtítása következtében ezek vagy elhaltak, vagy 

csupán a fokozatos létszámleépítésben, illetve laktanya- és repülőtér-bezárásokban öltöttek testet. A 

haderőreform látszatát ebben az időszakban egyértelműen kommunikációs célzattal tartották fenn. Ez jól 

illeszkedett abba a kormányzati filozófiába, amely a valódi kormányzás helyett a médiamanipulációk 

sorozatával igyekezett – nem kevés sikerrel – társadalmi támogatottságát fenntartani. Alapvetően a belpolitika, a 

társadalmi elfogadottság igénye motiválta azt is, hogy a szocialista párt és a kormány, felhagyva korábbi 

markáns álláspontjával, 2004 elejétől egyre inkább szorgalmazta a sorozáson alapuló hadseregmodell eltörlését 

és a professzionális honvédség felállítását. 2004-re világossá vált, hogy az átfogó kormányzati reform egyik 

elemeként meghirdetett haderő-fejlesztési kísérlet megbukott. Mind Medgyessy Péter, mind Gyurcsány Ferenc 

számára szükségszerűvé vált tehát ezen a területen egy olyan „sikertéma”, amely feledtetni tudta a szakmai 

közvélemény és a választópolgárok előtt egyaránt, hogy a reform lényegében elbukott. 74 A 2002 és a 2006 

közötti „reformok” legjelentősebb, szinte egyedüli eredményének így a professzionális hadseregmodellre 

történő átállás alapjainak letétele bizonyult. 75 

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 

hirdette meg. A párt – érzékelve a közvélemény és a médiumok többségének támogatását – 1999-ben politikai 

vitanapot kezdeményezett a parlamentben, „A kötelező sorkatonai szolgálat felváltása önkéntes és hivatásos 

hadsereggel és Magyarország NATO-csatlakozása” címmel. 76 Álláspontjuk szerint megérett a lehetőség arra, 

hogy a sorozáson alapuló rendszert Magyarországon azonnal felszámolják. 

A politikai vita azonban nem hozott áttörést, eltekintve attól – amint arra már felhívtuk a figyelmet –, hogy a 

Fidesz vezette kormány előterjesztésére az Országgyűlés 2000-ben elfogadott egy országgyűlési határozatot, 

                                                           
73 Az Orbán- és a Medgyessy-kormányok időszakára a külföldi békemissziókban történő magyar részvétel rutinizáltá vált. 
74 Kern Tamás 2006. A sorkatonai szolgálat megszüntetéséről folyó parlamenti viták. In S. Szabó Péter (szerk.) Pécsi politikai tanulmányok 

III. Pécs, PTE BTK. 
75 Kisebb viták után a parlamenti ellenzék legnagyobb pártja, a Fidesz is támogatta a professzionális hadseregmodell bevezetését és az ezzel 

összefüggő alkotmánymódosítást. 
76 Lásd erről bővebben: Kern Tamás 2005. Magyar biztonságpolitika a változó világban. Elszalasztott esélyek – Parlamenti vitanapok 1991-
2005. (szerk: Kéri László – Szabó Andrea), MTA PTI, Budapest. 
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melyben hitet tettek a sorkatonai szolgálat – hosszú átmenet utáni – megszüntetése mellett. 77 Álláspontjával 

tehát ekkor még magára maradt a liberális párt, ugyanis a szocialista párt is csak középtávon, 10-15 év alatt 

látott lehetőséget arra, hogy a sorkatonai állomány megszűnjék. A többi parlamenti párt eleve elvetette az 

azonnali struktúraváltás lehetőségét. 

A koncepcionális eltérések ellenére azonban az ezredforduló utáni években a magyar politikai elit szinte 

egyöntetűen – kivétel az FKGP és az MDF bizonyos körei – támogatásáról biztosította a sorozáson alapuló 

hadseregmodell viszonylag látható időn belüli megszüntetését. A téma – kiemelten pozitív társadalmi 

támogatottsága okán – így a 2002-es országgyűlési választások egyik releváns szakpolitikai kérdésévé vált. Nem 

meglepő tehát, hogy az egymást követő szocialista-liberális kormányok programjaiban ez a programpont olyan 

kiemelt katonapolitikai feladatként fogalmazódott meg, melyet a ciklus végéig realizálni kell. 2004-ben azonban 

a folyamatok felgyorsultak, s még ebben az évben a parlamenti pártok együttműködésének köszönhetően 

megszűnt a sorozáson alapuló hadsereg-modell, s helyét a professzionális szervezettségű honvédség vette át. 

Az év folyamán a parlamenti pártok között kialakult vita árnyalt bemutatására a jelen tanulmány nem 

vállalkozhat, 78 annyit azonban mindenképpen jeleznünk kell, hogy 2004 áprilisában a területet felügyelő 

szakminiszter kijelentette: a Magyar Honvédség 2004 év végéig minden feltételt megteremt annak érdekében, 

hogy kizárólag önkéntes alapon működjék a magyar haderő. Juhász Ferenc első alkalommal vetette fel, hogy a 

kormány még a nyáron beterjeszti azokat a többségében kétharmados törvénymódosításokat (Alkotmány, 

Honvédelmi törvény), amelyek megalapozzák az áttérést. 

Július közepén a Fidesz elnöksége is a sorkatonai szolgálat végleges eltörlése mellett foglalt állást. Július 26-án 

azonban a nagyobbik ellenzéki párt két határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek, amelyben a 

sorkatonaság eltörlését, illetve egy úgynevezett kiegészítő védelmi erő létrehozását szorgalmazta. Az MSZP 

szerint a fideszes javaslat politikai célzatú: az ellenzéki párt politikai akciót kezd annak érdekében, hogy ne 

kelljen egyértelműen igent vagy nemet mondani a sorkötelezettség megszüntetésére. A szocialisták emellett úgy 

vélték, hogy a legnagyobb ellenzéki párt ismételten kísérletet tesz arra, hogy a Nemzetőrséget burkolt formában, 

más néven állítsa fel. Így a kormánypártok a Fidesz határozati javaslatainak plenáris tárgyalását 

megakadályozták. 79 

A kormány szeptemberben benyújtotta az Országgyűlésnek az új honvédelmi – a Honvédelemről és a Magyar 

Honvédségről szóló – törvény koncepcióját és egyben kezdeményezte az Alkotmány idevágó rendelkezéseinek 

módosítását. 2004 őszén a parlamenti vita megkezdődött. Az új honvédelmi törvény-tervezet és az Alkotmány 

módosításáról szóló törvényjavaslat vitáját az Országgyűlés egy keretben bonyolította le. A kormány álláspontja 

szerint a geopolitikai körülmények alapvető változása, illetve az ország szövetségi kapcsolatrendszere (NATO, 

EU) miatt a hagyományos tömeghadsereg-modell fenntartását a továbbiakban semmi sem indokolja. Így 

békeidőben a vegyes rendszerű (sorozott + szerződéses) haderőt az önkéntes jelentkezés alapján szolgálatot 

teljesítő hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állományból álló Magyar Honvédség váltja fel. A közel 

három hónapos, kemény parlamenti vita után a Fidesz beadta derekát és hozzájárult az új honvédelmi törvény és 

az Alkotmánymódosítás elfogadásához. 80 Ezzel a professzionális haderő és az önkéntes tartalékos rendszer 

kiépülése elől a politikai akadály elhárult. 

8. A MÁSODIK GYURCSÁNY-KORMÁNY (2006-): 
REFORM HELYETT SZOLID ÁTALAKÍTÁS 

Először fordult elő az újkori magyar demokráciában, hogy a kormányon lévő pártok újból bizalmat kaptak a 

választópolgároktól: megalakult a második Gyurcsány-kormány. A kabinet programja meglehetősen 

                                                           
77 61/2000. OGY határozat (VI. 21.) „A Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól”. 
78 Lásd erről bővebben: Kern Tamás 2006. 
79 A két határozati javaslatot Simicskó István jegyzi: H/10853. „A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról”, illetve a H/10854. 

„Kiegészítő védelmi erő létrehozásáról”. Az előbbit Simicskó visszavonja, majd augusztus 6-án Szijjártó Péterrel, ugyanezzel a címmel újra 
beadja (H/10919.). 
80 A vita hevességére utaló adat, hogy az ellenzéki képviselőknek köszönhetően 2004. október 25.-én az Országgyűlés elveti az új 

honvédelmi törvény tervezetét, és ebből okulva a kormány az Alkotmánymódosító csomagját már be sem terjeszti. November 3-án azonban 
a Fidesz bejelenti, hogy mégis hajlandó a jogszabályi módosításokat megszavazni. Ezt Pokorni Zoltán azzal indokolja, hogy pártja számára 

elfogadhatatlan, miszerint a kormány és a kormánypártok azzal riogassák a fiatal korcsoportokat, hogy a Fidesz ártani akar nekik. 

Novemberben tehát sor kerül mind az új törvény, mind pedig az azzal összefüggő alkotmánymódosítási koncepció parlamenti vitájára. A 
Fidesz az ígért támogatását megadja, így a jogszabály-tervezetek (2004. CV. Törvény A honvédelemről és a Magyar Honvédségről) 

elfogadásra kerülnek. A törvény alapján az önkéntes haderő személyi állományát békeidőben az aktív hivatásos katonai állomány, a 

szerződéses önkéntes állomány, továbbá az időszakosan rendelkezésre álló, önkéntes tartalékosok képezik. Békeidőben a sorozás 
felfüggesztésre kerül, ugyanakkor konfliktus esetén az intézmény visszaállítandó. 
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szűkszavúan ismerteti védelempolitikai álláspontját. 81 A „Hazánk külső biztonsága” címet viselő alfejezet 

mindössze másfél oldalban összegzi a fontosabb prioritásokat. Ezen túl is egyrészt meglehetősen sok benne az 

általános gondolat (például „Külső biztonságunk kettős pilléren nyugszik, az európai és transzatlanti 

elkötelezettségen.”), másrészt feltűnő tömörséggel szerepelnek azok a konkrét feladatok, amelyeket a 

honvédelmi kormányzatnak 2006–2010 között teljesítenie kell. A program legfontosabb vonása, hogy kerüli a 

2002 óta kormányzó korábbi két szocialista-liberális kabinet grandiózus terveit, így a „honvédelmi reform” vagy 

a „haderőreform” kifejezés egyszer sem szerepel a dokumentumban. 82 

A program legfontosabb prioritása a 2002 óta tartó haderő-átalakítás befejezése. Erre a dokumentum szerint 

három okból van szükség. Egyrészt, hogy az ország szuverenitása a jobb képességek, valamint a jobb 

felszereltség megszerzése révén biztosított legyen; másrészt, hogy a honvédség eleget tegyen a nemzetközi 

szervezetekkel való hatékony együttműködés követelményének; harmadrészt, a magyar haderő érdemben tudjon 

hozzájárulni a szövetség által elhatározott missziók teljesítéséhez. A prioritás, illetve a prioritási sorrend 

meghatározása szakszerű, racionális alapokon nyugszik, egyszerre fejezi ki a Magyar Honvédség nemzeti és 

nemzetközi jellegét. A kitüntetett cél elérése érdekében a programban vállalt konkrét elhatározások nem 

grandiózusak, ennek oka egyrészt az lehet, hogy a kormányzat felismerte: a korábbi években ezen a területen 

tapasztalható több esetben szakszerűtlen, kapkodó, leginkább kommunikációs célzatú lépéssorozat nem 

folytatható, másrészt a fiskális kényszer nem engedi olyan tervek kivitelezését, amelyek alapjaiban ásnák alá a 

költségvetés amúgy is ingatag helyzetét. Így az „ország nagyságával és teherbíró képességével” arányban lévő 

program felvázolására vállalkozott a kormányzati dokumentum. 

Az új védelmi vezetés, élén Szekeres Imrével, közvetlenül a kormányváltás után szisztematikus munkához 

látott, melynek következtében 2007 végére egy teljesen átalakuló intézményrendszer biztosítja az ország 

védelmét. Az intézményi struktúraváltás alapvető célja világos: új vezetési pontok és szervezetek kialakításával 

jelentősen csökkenjen a felső vezető szervek létszáma, egyszerűsödjön a katonai vezetési rendszer úgy, hogy 

közben növekedjen a csapatoknál szolgálatot teljesítők létszáma. Az átalakítás több szempontból dicséretes, 

hiszen egyrészt nem lengi körül a korábbi évekre jellemző, pusztán kommunikációs célzatú „reformszellem”, 

másrészt a döntéseknél a katonaszakmai szempontok is érvényesültek a tisztán politikai érdekek (például fiskális 

szempontoknak megfelelő kisebb és olcsóbb állam) mellett. 83 Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy az 

átalakítás – ismételten a fiskális kényszer okán – nem reform szintű, pusztán szolid strukturális kiigazítás, de 

persze alkalmazkodik a Védelmi Felülvizsgálat tervezett koncepciójához. 

Szervezetpszichológiai értelemben kedvező lépés, hogy a minisztériumi vezetés saját magán, azaz a honvédelmi 

tárcán kezdte az átalakítást. 2006 augusztusának végére a minisztériumi szervezeti korszerűsítés első üteme 

befejeződött. Ennek eredményeként a korábbi 650 főről 500 alá csökkent az apparátus létszáma, úgy, hogy 

hatékonyabbá, integráltabbá vált a minisztérium felső vezetése. A korábbi 23 helyett 12 főosztály működik 

tovább, és közel negyedével csökkent a vezetői helyek száma is. 

A minisztériumi korszerűsítés második szakasza jelenleg is tart, várhatóan az év végére fejeződik be. Ennek 

részeként egyrészt profiltisztítást, másrészt intézményösszevonást hajt, illetve hajtott végre a tárca, elsősorban a 

minisztériumi háttérintézményekre fókuszálva. Profiltisztítás címén az év végéig azok az organizációk kerülnek 

át a civil közigazgatás rendszerébe, amelyek szorosan nem látnak el honvédelmi feladatokat. Ilyen 

intézményeknek minősül a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal, a Katonai Légügyi Hivatal, a Katonai 

Fogház, a Katonai Ügyészségek, a Védelmi Hivatal, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 2007 

tavaszáig a legtöbb intézmény „exportálása” a tervezett keretek között folyik, ugyanakkor a Védelmi Hivatal és 

a Nemzetvédelmi Egyetem esetében bizonytalan a végkimenet. 84 

A minisztérium megmaradó háttérintézményei is jelentős változásokon estek át az elmúlt időszakban. Az ezen a 

területen kitűzött cél – a párhuzamosságok megszüntetése, valamint hatékony hivatali struktúra létrejötte – 

tulajdonképpen teljesült. 2007. január 1-jén az összevonások révén három új szervezet alakult: a HM 

Infrastrukturális Ügynökség, a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, valamint a HM Közgazdasági és 

                                                           
81 Új Magyarország. Szabadság és szolidaritás. Budapest, 2006. 
82 A következő években a megszorítások következtében reform értékű lépésekről a honvédelem területén szó sem lehet, ezt a jelenlegi 

kormány belátta, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a kormány 2007-es munkatervében a honvédelem és katonapolitika területén nincs 

szakmai célkitűzés (A Magyar Köztársaság kormányának munkaterve 2007). 
83 A honvédelmi tárcát érintő szerkezetváltozások szakmai indokai elfogadottak, ám a minisztériumi kommunikációs anyagokban 

szerepeltetett „kisebb és olcsóbb állam” szlogenje, mint motivációs készlet egyértelműen a fiskális indokok elfedésére szolgál. Addig kisebb 

és olcsóbb államról beszélni felesleges, amíg a kormányzat el nem végzi az államműködés szisztematikus átvilágítását, melynek során 
meghatározható a kötelezően ellátandó állami feladatrendszer. 
84 2007. január 1-jével a Kormányzati Frekvencia Gazdálkodási Hivatal átkerült a Miniszterelnöki Hivatalhoz. Eredetileg az egyetem 

kivételével az összes intézmény átadására és átvételére 2007. január 1-je volt a határidő, ám ezt sem a minisztérium, sem a fogadó 
intézmények (például a Legfőbb Ügyészség, a Miniszterelnöki Hivatal, az Egységes Közlekedési Hatóság) nem tudták teljesíteni. 
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Pénzügyi Ügynökség. A fejlesztési ügynökség a továbbiakban egy- személyi vezetés alatt látja el a korábbi öt 

organizáció által folytatott és széttagoltan irányított termelői logisztikai feladatokat, míg a közgazdasági 

ügynökség – ugyancsak egy vezetési szint alatt – négy korábbi pénzügyi szervezet bázisán alakult meg. 85 Az 

ügynökségek ezután nem hivatalszerűen, hanem a közszféra szabályait ugyan betartva, de mégiscsak 

vállalkozásszerűen, egyfajta vállalati szervezetként működnek. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a 

hatékonyság növekedése, valamint a vezetési szintek számának erőteljes csökkentése mellett a hivataloknak az 

ügynökségekbe történő összevonásából adódó létszámcsökkenés (kb. 450 fő) jelentős megtakarításokat 

eredményez a tárca számára. 86 

2004 végén a magyar politikai elit döntést hozott az önkéntes haderőre való áttérésről. Ennek a mély strukturális 

változásnak következtében alapvetően megváltozott a hadkiegészítés korábbi feltételrendszere, ám a korábbi 

honvédelmi vezetés a katonai igazgatás eme fontos intézményrendszerét nem igazította hozzá a professzionális 

haderőmodell követelményrendszeréhez. 2006. december 31-ig ezért egy túlzottan szétaprózódó rendszer, 19 

megyei, illetve egy fővárosi hadkiegészítő parancsnokság látta el a toborzó- és érdekvédelmi feladatokat. A 

Szekeres vezette minisztérium ezen a területen is indokoltnak vélte az átszervezést: 2007. január 1-vel az 

országban két – egy nyugat- és egy kelet-magyarországi – hadkiegészítő parancsnokság folytatja a munkát 

Veszprém és Szolnok központtal, a megyei szinteket megszüntették. 87 

A toborzási-hadkiegészítési intézményrendszer átalakításától a minisztérium azt várja, hogy a jövőben 

hatékonyabban és gazdaságosabban végezhető majd el a védelmi igazgatás. 88 

A minisztériumot, illetve a háttérintézményeket érintő racionalizálás a védelmi igazgatás szempontjából 

kiemelten fontos, ugyanakkor önmagában nem járul hozzá a katonai képességek mérhető javulásához, 

leszámítva azt az eredményt, hogy a szervezeti átalakításoknak köszönhetően felszabaduló humánállomány, 

illetve anyagi megtakarítás a csapatok létszámát, valamint anyagi forráskészletét növeli. Az igazi szerkezeti 

átalakulásnak ezért a Magyar Honvédség középszintű vezetésében bekövetkező változást kell minősítenünk: 

2007. január 1-jén megalakult a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága. A székesfehérvári 

székhellyel létrejött új középszintű vezető szervezet a Szárazföldi és a Légierő Parancsnokság, az 

Összhaderőnemi Logisztikai Támogató, az Egészségügyi, a Híradó-informatikai Parancsnokságok, valamint 

egyes minisztériumi szervezetek integrálásával jött létre. 89 Az 500 fős parancsnokság létrehozása a hadműveleti 

irányításnak egy integrált szervezethez történő telepítését eredményezi, amelynek legfontosabb erénye az 

intézményi és vezetői párhuzamosságok megszüntetése. 90 A szakmailag logikus lépés elsősorban az USA 

műveleti tapasztalataira épül, hiszen a modern hadviselésben egyszerre kap szerepet a szárazföldi, a 

tengerészeti, a légierőhöz vagy a logisztikához tartozó katonai állomány. A hadműveletekben ezen alakulatok 

mozgásának tervezése, illetve koordinálása egy központosított parancsnokság esetében sokkal magasabb szinten 

művelhető, csökkentve ezáltal is a humán- és az anyagi áldozatokat. 

A különböző intézményi átszervezéseknek köszönhetően 2007 végére a katonai szervezetek száma 77-ről 

várhatóan 33-ra csökken. Az átalakítás átszabja a humánállomány megoszlását is. A katonai organizációk 

(vezérkar, összhaderőnemi parancsnokság) összlétszáma a 2006 végi 24 102 főről 2007 végére 21 700 főre 

csökken úgy, hogy a szerződéses állomány létszáma 325 fővel nő, ugyanakkor a tiszti és a tiszthelyettesi, 

valamint a civil alkalmazottak létszáma erőteljesen csökken. 91 Mivel a létszámleépítések elsősorban a közép és 

a felső irányító szintet érintik, ezért a csapatok aránya a korábbi 60 százalékról (kb. 15 ezer fő) egy év alatt 70 

                                                           
85 Az átalakítással több fontos prioritás teljesült, például a termelői és a fogyasztói logisztika elkülönítése vagy az eddig elkülönülő pénzügyi 
felső- és középirányítói szintű feladatok egységesítése az új szervezeti rendszerben. Ezzel együtt a fogyasztói logisztika is egységes 

rendszerbe került, amelynek igényei minden vezetési szinten megjelennek. 
86 A Honvédelmi Minisztériumban és a minisztériumi alárendeltségbe tartozó háttérintézményekben dolgozók létszáma tehát jelentősen 

visszaesett, illetve folyamatosan esik. A tervek szerint 2007 végére több mint kétezer fővel fognak kevesebben dolgozni az apparátusban, 

mint egy évvel korábban (4863 főről 2798 főre csökken a létszám). A terv azonban – ahogyan már jeleztük – sérülhet, hiszen továbbra is 

bizonytalan, hogy az egyetem, a Védelmi Hivatal vagy az ügyészségek kiválására mikor kerül sor, egyáltalán sor kerül-e. Az bizonyos, hogy 
a minisztérium „vízfej” jellege tovább apad. Aggasztó ugyanakkor, hogy számos hivatal felszámolása, illetve összevonása ellenére a 

hivatalok költségvetése 4 milliárd forintról 19,5 milliárd forintra nőtt a 2007-es költségvetés szerint. Ennek nagy része feltehetőleg a 

létszámleépítésekből eredő bértöbbletből (például végkielégítés, átképzési támogatás) adódik. 
87 A két parancsnokság alárendeltségébe az alsóbb szinteken 6 Toborzó és Érdekvédelmi Központot, valamint 13 Toborzó és Érdekvédelmi 

Irodát hozott létre a minisztérium. 
88 Az intézményrendszer legfontosabb feladata továbbra is a toborzás, ám emellett rájuk hárul – többek között – az alkotmányban előírt 
minősített időszakokban – a megelőző védelmi helyzet, illetve a rendkívüli állapot idején – a honvédség állományának kiegészítése 

hadkötelesekkel, a védelmi igazgatási szervek munkájának segítése, valamint a nyugállományúak szociális érdekeinek védelme. 
89 Az összhaderőnemi parancsnokság középszintű, hadműveleti szervezet. A stratégiaalkotás továbbra is a HM Honvéd Vezérkar főnökének 
kompetenciájában marad. 
90 A középszintű parancsnokságok létszáma az integráció előtt 914 fő volt, azaz a „vízfejet” ebben az esetben is jelentősen visszanyírták. 
91 A légierő létszáma bevallottan ezer fővel csökken az átszervezések nyomán, ami azt mutatja, hogy sajnálatos módon nem csak a vezető 
szerveket érintette a leépítés. 
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százalékra nő (19 700 fő). 92 A tiszti állomány nagyfokú kiesése ugyanakkor jelentős kockázatokkal jár, hiszen 

irányítási tapasztalatokkal rendelkező szakemberek nélkül a honvédség korlátozottan képes feladatai ellátására. 
93 

Az átszervezések ellenére a védelmi vezetés továbbra sem fordított kellő figyelmet a tartalékos rendszer 

kiépítésére. 94 Továbbra sem megnyugtató az a politikai válasz, amely szerint különböző válságok esetén a 

professzionális haderő kiegészítésére a korábban kiképzett tartalékosok alkalmasnak bizonyulnak. 95 

Természetesen ezt a problémát a védelmi kormányzat önmagában képtelen felszámolni, hiszen meglévő 

források hiányában az érdekeltség megteremtése nem képzelhető el. 96 A tárca ugyanakkor különböző 

koncepciók társadalmi-, politikai- és szakmai vitáinak felkarolása révén jelentős lépéseket tehetne ezen védelmi 

képességbeli hátránynak a leküzdésére. Ez azonban egyelőre még a szándék szintjén sem fedezhető fel a 

minisztériumi vezetésben. 

Másfél év távlatában a jelenlegi kormányzat tevékenységének megítélése nem egyszerű, hiszen több mint két év 

van még hátra a kormányprogramban kitűzött vállalások teljesítésére. 97 Így csak annak megállapítására 

vállalkozhatunk, hogy a védelempolitikában az elmúlt mintegy 18 hónap során egyszerre volt megfigyelhető a 

stagnálás és (bizonyos területeken) a mérsékelt fejlődés. A tapasztalt változások reformszintű fordulatnak 

azonban semmiképpen sem nevezhetők. 

Az egy helyben topogás sajnálatos módon éppen a legkritikusabb ponton, a finanszírozás területén a 

legegyértelműbb. A szocialista-liberális kormányzatok az elmúlt 4-5 év alatt jelentős forrásokat vontak ki a 

szektorból, ezzel a gyakorlattal a második Gyurcsány-kormány sem hagyott fel. Bár a kivonás 2007-ben már 

kisebb mértékű az előző évekhez képest, az anyagi bázis további kurtítására – a rendszer összeomlásának 

veszélye nélkül – nincs reális lehetőség. A folyamatos anyagi ellehetetlenülés következtében a szektorban 

rendre – így 2006–2007-ben is – elmaradtak a haditechnikai fejlesztések, a katonatársadalom anyagi 

megbecsülése sem érte el a feladatvállalással arányos szintet, sőt, nem került sor az értékes ingatlanállomány 

megfelelő állagmegóvására sem. A fiskális szemléletű megszorítások miatt az elmúlt évek során jelentős 

létszámleépítésre került sor, amelynek következtében a Magyar Honvédség legfontosabb feladatát, az ország 

nemzeti szuverenitásának védelmét önmagában már nem képes garantálni. 

A katonai védelmi képességek megnyirbálásához a kormányzat annak ismeretében vette a bátorságot, hogy 

egyrészt az ország jelentős szövetségi rendszerek (NATO, EU) tagja, másrészt hazánk közvetlen környezetében 

a közeli jövőben a legnagyobb valószínűséggel sem kell számolni területvédelmi feladatokat okozó külső 

agresszióval. Nem tagadható ugyanakkor az sem, hogy az új honvédelmi vezetés egy év alatt az egyre olvadó 

anyagi keretek racionális felhasználásával jelentős átalakítást kezdett el a minisztériumban, a minisztériumi 

háttérintézményekben, illetve a parancsnoki középszinteken. Ennek eredményeként a vezetési és irányítási 

szintek száma jelentősen mérséklődött, és ezzel párhuzamosan – várhatóan – a harcoló alakulatok száma 2007 

végére növekedni fog. 

A minisztériumi irányítás egyértelművé tette továbbá, hogy a 21. század elején a Magyar Honvédség előtt álló 

legfontosabb cél a missziós képességek elsajátítása, illetve kibővítése, az expedíciós haderő kialakítása a ciklus 

végéig. A célkitűzés akár támogatható is, ugyanakkor zavaró, hogy mindezt továbbra is a területvédelmi 

képességek kárára teszi a kormányzat, ráadásul széleskörű politikai-szakmai egyeztetések nélkül. 

A második Gyurcsány-kormány programjának legfontosabb védelempolitikai prioritása az 1990 óta tartó 

haderő-átalakítás befejezése. 2007 második felében a Szekeres Imre vezette honvédelmi kormányzat ezen a 

                                                           
92 A 19700 főből a várakozások szerint 18 ezer fő az összhaderőnemi parancsnokság irányítása alatt tevékenykedik, míg a maradék 1700 fő a 

vezérkari főnök irányítása alatt lévő támogató dandárnál kap helyet. A csapatok 42 helyőrségben koncentrálódnak úgy, hogy a helyőrségek 

közül 2006-ban a nagytarcsait és az egrit bezárták. Eger bezárása azért kényes döntés, hiszen a helyőrség korszerűsítésére korábban 

milliárdokat költött a tárca. 
93 Örvendetes ugyanakkor az a minisztériumi terv, miszerint az év végére összesen csak 21 tábornoki rangú felsővezetője lesz a Magyar 

Honvédségnek. Ez a legkorszerűbb, nemzetközi tendenciáknak felel meg. 
94 Működik ugyan önkéntes tartalékos rendszer a honvédségen belül, ám a feltöltöttség minimális. Egyes információk szerint évente 100 fő 
alatt van azoknak az önkéntes jelentkezőknek a száma, akik tartalékos szolgálatra vállalkoznak. 
95 Jelenleg már a szakmai kritikai vélemények széles bázisa áll a minisztérium rendelkezésére a probléma felszámolása érdekében. Lásd: 

Urbán Lajos – Szigeti Lajos 2006. A magyar haderő és a tartalékos katonák. Új Honvédségi Szemle, 5. szám; Czuprák Ottó 2006. A 
tartalékerő szerepe a védelem hatásalapú képességének alakításában. Hadtudomány, 4. szám. 
96 Az anyagi érdekeltség felkeltése források hiányában mind a tartalékosnak jelentkező (munkavállaló), mind pedig a tartalékost 

foglalkoztató (munkaadó) irányában nem megalapozott. Sajnálattal kell ugyanakkor megállapítanunk azt is, hogy a rendszerváltás után 
kialakuló morális válság következtében azzal számolni, hogy hazafias kötelességtudatból tömegek jelentkeznek a tartalékos állományba, 

biztosan nem szabad. 
97 Ciklus közben különben sem egyszerű egy kormány tevékenységének megítélése, mint ahogyan erre Pesti Sándor tanulmánya 
egyértelműen felhívja a figyelmet. Pesti Sándor 2004. Mérhető-e a kormányzati teljesítmény? Politikatudományi Szemle, 1-2. szám. 
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területen is előrelépett. Június elején elfogadtatta a parlamenttel a „Magyar Honvédség további fejlesztésének 

irányairól” szóló országgyűlési határozatot, 98 majd november végén a „Magyar Honvédség részletes bontású 

létszámáról” szóló ugyancsak országgyűlési határozat szükségszerű támogatásáról győzte meg a parlamenti 

képviselők többségét. 99 

Az évezred elején realizálódó új biztonsági kihívások, az ország gazdasági helyzetének változása, valamint az 

önkéntes haderőre való áttérést követően a képességorientált, professzionális fegyveres erő kialakításának az 

igénye szükségszerűvé tette a Magyar Honvédség feladatainak, képességeinek áttekintését és ezzel összhangban 

az eddigieknél hatékonyabb, a végrehajtói szintet erősítő haderőstruktúra kialakítását. A júniusban elfogadott 

országgyűlési határozat erre vállalkozik, amikor is 10-15 év távlatában kijelöli, milyenné kell válnia a jövő 

magyar hadseregének. A jogszabály szerint a legfontosabb fejlesztési prioritások a következők: 

• A honvédségnek alapvető feladata a nemzeti és nemzetközi keretek közötti alkalmazás követelményeinek 

egyaránt megfelelni tudó katonai képességek kialakítása. Ezzel tulajdonképpen eldőlni látszik az a szakmai, 

politikai vita, amely korábban a területvédelem kontra országvédelem polémiában öltött testet. A szabályozás 

egyértelműen fogalmaz, amikor világossá teszi, hogy mind az ország szuverenitásának biztosítása, mind pedig a 

szövetségesi kötelezettségből származó külföldi szerepvállalás (pl. béketeremtés és békeépítés) alapvetően a 

honvédséget terhelő feladat. 

Köztük prioritási sorrend megállapítására nem kerülhet sor, bár a határozat szerint a fejlesztési feladatok 

sorrendjében az expedíciós jelleg erősítése áll az élen. 

• Meghatározásra kerültek azok a kormányzati ambíciószintek, 100 amelyek előírják a magyar külpolitikai 

törekvésekhez igazodva, hogy az ország határain kívül folytatott műveletekben egyidejűleg milyen méretű 

katonai erő, milyen időtartamban és képességekkel alkalmazható. 

• Az ambíciószintek meghatározásával egyidejűleg világossá vált, hogy a politikai vezetés a jövőben olyan 

honvédséggel számol, amely harci körülmények közepette is képes feladatainak ellátására. Ez tulajdonképpen 

azt jelenti, hogy a politikai osztály közös felelősséget vállalt az esetleges katonai veszteségek (elhalálozás) 

következményeiért. 

• További prioritás a haditechnikai fejlesztés. Ennek érdekében egyrészt fokozatosan végre kell hajtani az 

elavult, gazdaságosan rendszerben nem tartható technikai eszközök leépítését, másrészt a korszerűség, a 

hosszabb távú rendszerben-tarthatóság és a gazdaságos üzemeltetés szempontjainak figyelembevételével új 

beszerzéseket kell eszközölni. 

• A határozat szerint törekedni kell arra, hogy az ország teherbíró képességével összhangban a védelmi 

kiadásokra fordított költségvetési források GDP részaránya folyamatosan közelítsen a NATO tagállamok 

átlagának megfelelő arányához. További fontos szempont, hogy a haditechnikai fejlesztésekre fordított források 

arányának el kell érnie a védelmi kiadások 20 százalékát. 

Az országgyűlési határozatban foglalt hosszú távú fejlesztési terv egy korszerű, a nemzeti és a nemzetközi 

feladatainak ellátására egyaránt alkalmas honvédség képét vetíti elénk. Az ambiciózus, ám korántsem 

végrehajthatatlan terv azonban több szempontból hiányos. A legalapvetőbb hiánya, hogy úgy került elfogadásra, 

hogy továbbra sem ismert a politikai osztály jövőképe a modern nemzeti honvédségről. Nem készült el ugyanis 

ebben a ciklusban sem az alapvetően szükséges nemzeti katonai stratégia. Nem lehet belevágni annak ismerete 

nélkül a reformokba, hogy milyen hadsereget, haderő-modellt akar „üzemeltetni” a politikai és katonai elit. 

Amennyiben ugyanis nem tisztázott, hogy milyen haderőrendszert kell kialakítani, akkor magának az 

átalakításnak a célja marad tisztázatlan. Az országgyűlési határozat összesen kilenc pontba foglalja össze a 

fejlesztés irányvonalát. Nem kell arról hosszabban értekeznünk, hogy ez a célrendszer nem pótolhatja egy 

részletekbe menő katonai tervezési dokumentum elkészítését. 

                                                           
98 Az 51/2007-es OGY határozatot az ellenzék is támogatta: 316 igen szavazat mellett 1 tartózkodás volt. 
99 A tanulmány megírásának időpontjában a H/4184-es határozati javaslatot még nem fogadták el, ugyanakkor a parlamenti vitáról készült 

sajtó-összefoglalók (pl. MTI, 2007. november 26.), valamint Szekeres Imrének a parlamentben elmondott november 5-i napirendelőtti 
felszólalása szinte biztossá teszik, hogy az ellenzék is támogatja a kétharmados támogatottságot igénylő határozati javaslatot. 
100 Az országgyűlési határozatban két ambíciószint került meghatározásra, amelyek közül majd a későbbiekben dönt az országgyűlés, hogy a 

NATO-ban zajló katonai doktrínaváltás kapcsán melyik szintet kell a Magyar Honvédségnek teljesítenie. Az első szint szerint a 
honvédségnek az ország határain kívül folytatott műveletekben egyidejűleg egy dandár méretű erő hat havi harci-, és egy zászlóalj méretű 

erő tartós (hat hónapon túli) nem harci körülmények között működő haderő kiállítására kell képessé válnia. A másik ambíciószint szerint a 

magyar haderőnek egy zászlóalj méretű erő tartós (hat hónapon túli) harci-, és egy zászlóalj méretű erő tartós (hat hónapon túli) nem harci 
jellegű tevékenység elvégzésére kell alkalmassá válnia. 
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További hiányossága a dokumentumnak – ismerve az utóbbi öt-hat évben a szektor alulfinanszírozását –, hogy 

nem ad kellő garanciát a kitűzött célok teljesíthetőségéről. 

Egy általános finanszírozási kötelezettség (az ország teherbíró képességével összhangban növelik a védelmi 

kiadásokat) nem elégséges arra, hogy újabb megszorító intézkedések bevezetésekor a védelmi alrendszer 

mentesüljön a további forráskivonások alól. A kötelezettség teljesítése és a kormány felelőssége csak abban az 

estben kérhető számon, amennyiben az országgyűlési határozatban éves bontásban, a GDP százalékos 

arányában kerül rögzítésre a védelmi költségvetés nagysága. Erre – érthető kormányzati okok miatt – nem került 

sor. 

Nehezen érthető az is, hogy a fejlesztési dokumentumban még utalás szintjén sem ejtenek szót a tartalékos 

haderőről. A professzionális hadseregmodellt választó Magyarországnak nincs más lehetősége, mint hogy 

tartalékos rendszerét megújítsa. Ennek a rendszernek viszonylag rövid időn belül (3-5 év) képessé kell válni 

arra, hogy adott esetben – a katasztrófahelyzetekben történő helytállás mellett – harci- és kiszolgáló támogatást 

biztosítson az aktív haderőnek, s egyben tevőleges összekötő legyen a professzionális honvédség és a polgári 

közösség között. 

A tanulmány zárásakor még nem fogadták el, ugyanakkor minden parlamenti párt támogatásáról biztosította azt 

az országgyűlési határozati javaslatot, amely a „kisebb, de hatékonyabb és takarékosabb haderő” kialakítása 

céljából 2007. december 31-i hatállyal meghatározza a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát. 101 A 

javaslat indoklása szerint az ország szövetségi (NATO, EU) viszonyrendszere lehetővé, a költségvetés 

helyzetében bekövetkező – álláspontunk szerint tragikus – változások ugyanakkor szükségszerűvé tették a 

haderő létszámának nagyarányú csökkentését. Így a 2005. év végén kialakított 35574 fő 2007. végére 23950 

főre csökken. 102 
 

Állománykategóriák Létszám (fő) 

Tiszt 5350   

Tiszthelyettes 7950 legfeljebb 8500 

Legénységi állomány 7100 legfeljebb 8000 

Köztisztviselő, közalkalmazott, 

ügyészségi alkalmazott 
3550 legfeljebb 3900 

Összesen legfeljebb 23950 

Ebből az összlétszámból a minisztérium, illetve a háttérszervezetek, valamint a katonai ügyészek létszáma 2250 

fő, míg a Magyar Honvédség hadrendje szerinti organizációk létszáma 21700 fő. Jelentős, szakmailag 

támogatható változás, hogy miközben az utóbbi években a haderő létszáma drasztikusan csökkent, addig a 

közvetlen katonai feladatokat ellátók létszáma nőtt: 2006-ban közvetlenül a csapatoknál 15600 fő szolgált, 2007 

novemberében már 21030 fő. 

A határozat lehetővé teszi a tárca vezetője számára, hogy korszerűsítési elvek, valamint a katonai szakmai 

követelmények teljesítése érdekében szükség esetén az összlétszám növelése nélkül az állománykategóriák 

között átcsoportosításokat hajtson végre, amelynek során ugyanakkor a tiszti létszám nem növekedhet. A tiszti 

állomány befagyasztása indokolt lépés, ugyanis amellett, hogy költséghatékony és lehetővé teszi a racionálisabb 

feladatmegosztást (nem kell minden feladatot tisztnek ellátnia), a tiszti beosztás presztízsének a növelését 

eredményezheti a jövőben. 103 

Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagynunk, hogy a keretlétszám meghatározását nem a stratégiai 

átgondolás motiválta elsősorban – hiszen, amint utaltunk már rá, a nemzeti katonai stratégia kihirdetésével máig 

adós a kormányzati elit –, hanem az utóbbi években tapasztalt fiskális kényszer. Csak reménykedni tudunk, 

hogy a későbbiekben nem kerül sor a védelmi büdzsé további megnyirbálására, ugyanis annak egyenes 

következménye lehet a haderő további létszám leépítése, ahogyan azt az elmúlt 17–18 évben megfigyelhettünk. 

Szakmailag ugyancsak fájó pont: a létszám ebben az esetben is úgy lett megszabva, hogy nem láthattunk arról 

kalkulációkat, hogy a honvédelmi vezetés milyen mértékben számol az önkéntes tartalékos haderővel. 

                                                           
101 H/4184. számú OGY határozati javaslat. 
102 Nem tartoznak ebbe a létszámkörbe a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, illetve felügyelete alá rendelt szervezetek (pl. 

katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem). 
103 Jelentős előrelépés, hogy a fejlesztési folyamatokkal összefüggésben a tábornoki kar létszáma nagymértékben lecsökkent: jelenleg 21 
tábornoki rangú főtiszt szolgál a honvédségben. 
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9. A REFORMOK KUDARCAINAK LEGFŐBB OKAI 

E tanulmány – amint az talán a szövegkörnyezetből is kitűnik – kritikai dolgozat. A kormányok 

reformkísérleteinek – természetesen csak vázlatosan kifejtett – bemutatását tűzte ki feladatául, azzal a nem 

titkolt céllal, hogy felhívja a figyelmet a haderőátalakítások során tapasztalt politikai és szakmai hibákra, 

valamint arra, hogy az eddig elodázott feladatok kivitelezését (pl. a reformok finanszírozási oldalának 

rendezése) a döntéshozók már nem tolhatják tovább a következő kormányzati ciklusokra. Ez nem csak a NATO- 

és EU-tagságból eredő, egyébként Magyarország által vállalt kötelezettség, hanem egyértelműen nemzeti érdek. 

Természetesen az értekezés igaztalan és erősen szubjektív lenne, amennyiben nem adna számot arról is, hogy az 

eltelt 17-18 év alatt jelentős eredmények születtek az átalakítás forgatagában. A teljeség igénye nélkül a 

legfontosabb pozitívumai a haderő-fejlesztési folyamatoknak a következők: 104 

• a haderő civil kontrolljának és nemzeti jellegének megteremtése; 

• a katonai erő tömeghadsereg jellegének lebontása, az expedíciós karakter erősödése; 

• a honvédség struktúrájának, méretének megváltoztatása; 

• az önkéntes, professzionális fegyveres erők kialakítása, a kényszersorozás megszüntetése; 

• a moduljelleg, a specializáció erősödése; 

• a szocialista szolgálati kultúra megszüntetése, a haderő demokratikus szellemiségének kialakítása. 

Azt is világossá kell tennünk, hogy a rendszerváltás utáni védelmi kormányzatok örök dilemmája, vagyis hogy a 

szféra strukturális átalakításában a politikai és a szervezeti konfrontációk és fájdalmak azonnal, míg az 

eredmények általában csak több kormányzati ciklus múlva jelentkeznek, részben érthető. 105 Érthető, mert a 

rendszerváltás után a politikai erőtérben bekövetkező tendenciák és jellegzetességek (pl. erős pártmegosztottság, 

kétharmados törvényhozási procedúra, a civil társadalom gyenge nyomásgyakorló képessége, a kritikai 

értelmiség hiánya, stb.) nem kedveztek a bátor politikai lépések megtételének, a valóban kiérlelt, hosszútávon 

végiggondolt reformfolyamatok beindításának. A rövid távú, legfeljebb egy kormányzati ciklusra összpontosító 

kormányzati- és elitlogikák következtében a reformkísérletek eredményességének esélye szinte egyenlő volt a 

nullával. A demokratikus deficittel küszködő politikai közélet legfeljebb arra teremtett lehetőséget, hogy 

felismerésre került a reformok szükségszerűsége, ám a politikai osztályon belül az együttgondolkodás a közös 

célok meghatározásáról és azok elérése érdekében a feladatok kitűzéséről nem vált jellemzővé. Mindezen 

alapjellegzetességek tudatában – álláspontunk szerint – a következő okok járultak hozzá a permanensen 

jelentkező reformkísérletek elenyészé- séhez: 

• A politikai osztály több szempontból alkalmatlan magatartása, gondolkodásmódja. 106 Egyrészt a különböző 

ideológiai oldalak között kialakult és állandó feszültséget okozó kulturális törésvonalak (pl. kommunista-

antikommunista, népi-urbánus) nehézkessé tették még a nemzeti sorskérdések esetén is (esetünkben az ország 

biztonságának megteremtése, a szocialista honvédelmi struktúrák lebontása) a pragmatikus-szakmai döntések 

meghozatalát, a közös stratégiai együttgondolkodást. Másrészt – az előbbi sajátosságból adódóan – az egy 

kormányzati ciklusra tervező, éppen aktuális kormányokban nem volt annyi bátorság, hogy felvállalják a 

reformokkal törvényszerűen együtt járó fájdalmas politikai lépések meghozatalát, a ciklusokon átívelő 

átalakítások negatív következményeit. Ennek következtében a kormányzati időszak elején eltervezett 

reformlépések sorra felpuhultak, az azonnal jelentkező negatív hatások elkerülése végett a kísérletek sorra 

leálltak. (Jelezni szeretném, hogy a következőkben megnevezett okok is tulajdonképpen a politikai osztály 

fentebb megnevezett attitűdjére vezethetők vissza.) 

• A krónikus védelmi költségvetési hiányok. Mára a védelemre szánt költségvetési források hiánya krónikus 

méreteket ölt. Azon túl, hogy az elégtelen anyagi ráfordítások következtében a halaszthatatlan technikai 

fejlesztések egész sora maradt el, a legsúlyosabb probléma, hogy a magyar kormányzati elit szavahihetősége a 

szövetséges (NATO-) országok politikai és katonai vezetői előtt erőteljesen megcsappant. A NATO 2002-es 

prágai csúcsértekezletén a magyar kormány még a védelmi kiadások növelését jelentette be. A Medgyessy-

                                                           
104 Havril András 2007. Gondolkodjunk újszerűen a haderőben! Új Honvédségi Szemle, 6. szám. 
105 Ez a dilemma természetesen a fejlettebb nyugati demokráciáknak is sajátossága, nemcsak a politikai, gazdasági és társadalmi 

transzformációt levezényelni kényszerülő közép-európai elitnek. 
106 Erre a legjobb példa a ciklusokat átívelő Grippen-beszerzések kérdése. A tanulmány nem tekintette feladatának, hogy a repülőgép-
modernizációról folyó vitát bemutassa, holott kétségkívül része a haderőreform-kísérleteknek. 
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kormány ígérete szerint a 2003–2006 közötti időszakra a védelmi büdzsé GDP-hez viszonyított arányát 1,81 

százalékról 2,01 százalékra kívánta emelni, amelyből közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium részaránya 1,81 

százalék lett volna. 107 A konkrét és egyben számon kérhető vállalás azonban nem teljesült, a négyéves ciklus 

alatt a katonai kiadások radikálisan csökkentek: 2003-ban a GDP 1,69 százaléka, 2004-ben 1,53 százaléka, 

2005-ben 1,28 százaléka, míg 2006-ban már csak 1,17 százaléka fedezte a magyar honvédelem kiadásait. 108 

Ebben az évben a katonai büdzsé aránya tovább esett, Magyarország a nemzeti össztermék 1,1 százalékát 

fordítja védelmi kiadásokra. 

• A hosszú távú stratégiai jövőkép hiánya. Máig nem született meg az a nemzeti katonai stratégia, amely nélkül 

a sikeres átalakítás esélyei nagyban csökkennek. 109 Nem lehet belevágni annak ismerete nélkül a reformokba, 

hogy milyen hadsereget, haderő-modellt akar „üzemeltetni” a politikai és katonai elit. Amennyiben nem 

tisztázott, hogy milyen haderőrendszert kell kialakítani, akkor magának a reformnak a célja marad tisztázatlan. 

A szakmai koncepciótlansághoz nagymértékben hozzájárul, hogy mára az 1998-ban elfogadott biztonság- és 

védelempolitikai alapelvek biztonságfogalmi-rendszere, valamint fenyegetettségképe elavult, így akadályt gördít 

a reformelképzelések útjába. 110 

• A politikai, a bürokratikus és a katonai elit együttműködésének hiánya. Alapvető sikereket elérni csak akkor 

lehet, ha a reformban szereplő minden fél hajlandó az együttműködésre, a célok és döntések kompromisszumos 

lefektetésére, meghozatalára. Az mindenki számára világos, hogy minden átalakítási folyamatban a különböző 

szereplők ellentétes érdekekkel rendelkeznek. Ez a természetes konfliktuspotenciál csak abban az esetben 

oldható fel, amennyiben előre meghatározzák az együttműködés feltételeit, a felelősségi rendszereket, a döntés-

előkészítésben és döntéshozatalban játszott szerepeket, valamint a végrehajtás szabályrendszerét. Ez a 

kooperáció Magyarországon zavarokkal volt terhelt, s ennek következtében a reformok több esetben 

elnehezültek, lelassultak. 

• A katonatársadalom támogatásának hiánya. A védelmi reform egyik, ha nem a legfontosabb aktora maga a 

Magyar Honvédség állománya. Ezt az állományt az elmúlt 17 évben a permanens reformkényszer állandóan 

„félelemben” tartotta (leépítések), miközben a továbbszolgálók azzal találták szembe magukat, hogy társadalmi 

és anyagi presztízsük folyamatosan csökken. Ilyen körülmények közepette nem érhette váratlanul a politikai 

döntéshozókat, hogy a honvédség tiszti állománya sok esetben nem támogatta – a néhol szakmaiatlan, anyagilag 

ellehetetlenített – átalakítási folyamatot. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Magyar Honvédség katonáinak 

túlnyomó része nem reformellenes, ugyanakkor politikai irracionalitás az a velük szemben támasztott 

követelményrendszer, hogy négyévente alkalmazkodjanak a politikai rezsimek újabb és újabb 

reformkoncepcióihoz. Emellett arra is rá kell mutatnunk, hogy a mennyiségi változások, a humáninfrastruktúra 

esetében jelentkező leépítések önmagukban nem eredményeznek minőségi változásokat. 111 Sőt, a magyar 

tapasztalatok szerint, mivel a működési elvek reformjára nem vagy alig került sor, így a nagyarányú 

létszámcsökkenés ellenére a kisebb haderőben ugyanazok a problémák termelődtek újra, mint a nagyobb 

létszámú honvédségnél megfigyelhető volt. (Természetesen nem a nagy létszámú hadsereg-modell mellett 

érvelünk, csupán a reformkísérletek koncepciótlanságára hívtuk fel a figyelmet.) 

• A társadalmi párbeszéd hiánya. Minden nagy társadalmi alrendszer reformja csak akkor vezethet sikerre, ha a 

politikai osztály meggyőzi az átalakítás szükségességéről, az azzal járó fájdalmas politikai döntések 

meghozatalának elodázhatatlanságáról a társadalmi (szakmai) szereplőket. Ez a párbeszéd a haderő-reformok 

esetében is elmaradt, ugyanakkor nem járt azokkal a negatív következményekkel (pl. tiltakozáshullám), mint pl. 

az egészségügyi reform vonatkozásában tapasztalható. Társadalmi párbeszédre ugyanis Magyarországon a 

védelempolitikát illetően nincs szükség. Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy a kormányok leginkább a 

védelmi-katonai ágazatban találták meg azt a területet, ahol a viszonylag alacsony politikai, ágazati és lakossági 

ellenállás miatt jelentős összegeket voltak képesek megtakarítani. Ráadásul Magyarországon a társadalom 

többsége nem érdeklődik a honvédelem területe iránt, ennek következtében a haderő kérdése nem tud a 

választásokon szavazatszerző témává válni. Így ebben az alrendszerben – a többi alrendszerhez (pl. 

egészségügy, nyugdíj) képest – az a meglepő, hogy a haderőreformok bizonytalansága éppen arra vezethető 

                                                           
107 Szenes Zoltán 2006. Magyar Honvédség a NATO-ban. Mit várhatunk Rigától? Hadtudomány, 4. szám. 
108 A védelmi kiadások támogatásának mértéke már 2005-ben az 1997-es támogatási szint alá süllyedt, amikor a Hornkormány először tett 
ígéretet a NATO-nak a katonai költségek növelésére. Igaz, az új védelmi miniszter (Szekeres Imre) lobbi-tevékenységének köszönhetően a 

szektor 2006-ban végül is nem a költségvetési törvényben elfogadott nemzeti össztermék 1,17 százalékából gazdálkodott, hanem a GDP 

1,27 százalékából. 
109 Elfogadásra került ugyanakkor két nemzeti biztonsági stratégia is (2144/2002. valamint a 2073/2004. számú kormányhatározatok), 

amelyek elsősorban azonban arra adnak választ, hogy kül- és nemzetpolitikai szinten milyen célokat kell követnie a külügyi kormányzatnak. 
110 Martinusz Zoltán 2003. I. m. 
111 Martinusz Zoltán 2003. I. m. 
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vissza, hogy a társadalom részéről – egy kivételtől, a kényszersorozás megszüntetésétől eltekintve – nem 

érkezett erőteljes nyomás az átalakítás kikényszerítése érdekében. 

10. MILYEN HADSEREGRE VAN SZÜKSÉG? 

A 21. század elején minden állam, így Magyarország is kénytelen szembesülni a bipoláris világ utáni, a 

globalizáció okozta új típusú kihívásokkal (pl. terrorizmus, szervezett bűnözés, nemzetközi migráció, környezeti 

károkozás, stb.), ugyanakkor továbbra sem tehet úgy, hogy a közvetlen környezetében jelentkező biztonsági 

veszélyforrásokról (pl. etnikai konfliktusok, polgárháború lehetősége a régióban, stb.) ne venne tudomást. 

Látható tehát: a veszélyhelyzet összetettségéből adódóan nem egyszerű meghatározni, hogy az ezredforduló 

modern hadseregének milyen képességekkel kell rendelkeznie. 

Tudomásul kell venni, hogy az ország geopolitikai helyzetéből (központi fekvés, szűkös nyersanyag- és 

energiakészlet, szerény védelmi potenciál) adódóan mind politikai, gazdasági, mind védelmi szempontból 

szövetségesekre van utalva. 112 Ezt az elvárást a politikai elit a NATO-tagság és az uniós integráció 

biztosításával teljesítette. E mögött annak belátása áll, hogy Magyarország csupán önerejére támaszkodva 

képtelen politikai, gazdasági és védelmi törekvéseit megvalósítani. Az euro-atlanti közösséghez tartozás ténye 

önmagában növelte Magyarország biztonsági helyzetét, ugyanakkor azzal a következménnyel járt, hogy az 

ország biztonságát már nemcsak a közvetlen régió, hanem a tőle távolabbi térségek eseményei is befolyásolják. 

Az is jó előre kalkulálható, hogy az euro-atlanti szövetség – különösen a NATO – elleni veszélyek ma már 

elsősorban nem a tagállamok elleni katonai veszélyeztetésben öltenek testet, hanem sokkal inkább a szövetség 

felelősségi körzete határain – jelen pillanatban Irakban és Afganisztánban – kirobbanó háborúk közvetett 

hatásában nyilvánulnak meg. 

Az is lassan evidencia, hogy az a ’90-es évek elején hangoztatott álláspont, miszerint a bipoláris világ 

felbomlása, és az új biztonságosabb európai környezet kialakulása után a katonai erők alkalmazására csak akkor 

kerülhet sor, ha a többi eszközrendszer (pl. politikai- és gazdasági diplomácia) már megbukott, nem teljesen 

állja meg a helyét. Újra elfogadottá vált az a koncepció, mely szerint a fegyveres potenciál már nem csak „végső 

eszközként” alkalmazható, hanem vagy a politika többi eszközrendszerével karöltve, azokkal összehangoltan 

vagy éppen azokat megelőzve vethető be. 113 

A fenti megállapításból viszont egyenesen következik, hogy a magyar haderőnek elsőrendű feladata, hogy ehhez 

a logikához és a gyakorlatban ezt megvalósító NATO stratégiához egyértelműen alkalmazkodjon. Ezt a cél a 

politikai osztály kitűzte ugyan, ám a korábbiakban ismertetett haderőreform-kísérletek kudarcai azt bizonyítják, 

hogy az elvárások nem teljesültek maradéktalanul. 

Ma a NATO-hadseregek többsége – az állandóan zajló transzformációnak köszönhetően – megfelel, vagy 

igyekszik megfelelni az új kihívásokhoz igazodó, képességalapú, gyorsan alkalmazható, modulrendszerű és 

professzionális haderőképnek. 114 A Magyar Honvédség modernizálása lassan halad, ennek a haderőképnek csak 

részben (nemzetközi stabilizációs műveletekben történő részvétel) képes megfelelni. 115 A NATO elvárásai 

szerint a következő feladatok ellátására kell képessé válnia a magyar katonai erőnek: 

• A magyar alkotmány és a honvédelmi törvény részletesen meghatározza a Magyar Honvédség feladatait. 

Továbbra is kitüntetett feladat az országvédelem, noha e képességbeli szükségletek – a szövetségi tagságból 

adódó garanciarendszernek köszönhetően – az utóbbi években háttérbe szorultak. 

• Természeti katasztrófák megelőzése, illetve következményeinek felszámolása. 

• Az országhatártól nagy távolságban végrehajtott műveletekben történő szakszerű részvétel, legyen az háborús 

cselekmény, béketeremtés vagy békeépítés. 

Ehhez mindenképpen szükséges a professzionális jelleg (pl. vezetési rendszer racionalizálása, kiképzés 

színvonalának növelése, támogatórendszer átalakítása), valamint az expedíciós képesség (pl. műveletekre 

                                                           
112 Háber Péter 2001. A haderő-átalakítás néhány aktuális kérdése. Hadtudomány, 4. szám. 
113 Háber Péter 2001. I. m. Erre legjobb példa az utóbbi időkben a NATO határozott katonai szerepvállalása Jugoszláviában, Afganisztánban 

vagy Irakban. 
114 Szép László – Horváth Zoltán 2007. NATO-transzformáció és a magyar haderőreform. Új Honvédségi Szemle, 1. szám. A NATO 
transzformációjának szükségességét a 2002-es prágai csúcstalálkozó nyilatkozata fogalmazta meg, majd a 2005 decemberében kiadott 

„Átfogó politikai iránymutatás (Comprehensive Political Guidance – CPG)” megkövetelte a tagállamoktól, hogy folytassák az átalakítási 

folyamatot. Így pl. az elvi és szervezeti reagáló képesség kialakítását, az expedíciós képesség megteremtését, az interoperabilitás folytatását. 
115 Szenes Zoltán 2006. I. m. 
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kijelölt egységek átfogó fejlesztése) erősítése. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az olyan „kisebb” tagállamok, 

mint Magyarország, azzal járulnak hozzá leginkább a szövetség(ek) kollektív védelméhez, amennyiben speciális 

képességekkel (pl. egészségügyi csoport, vegyvédelem, műszaki kontingens, stb.) ruházzák fel katonai erőiket. 

A NATO ugyanis egyre inkább a kisebb, de gyorsan mobilizálható, speciális feladatok ellátására alkalmas 

alakulatok kialakításában és alkalmazásában érdekelt. Összességében tehát kijelenthetjük, hogy olyan Magyar 

Honvédségre van szükség a 21. század elején, amely képes akár az ország területén, akár a nemzet területétől 

távol, többnemzetiségű – NATO vagy EU – összhaderőnemi keretek között (általános vagy speciális) feladatai 

ellátására. 116 

Ehhez azonban a politikai osztályon belül a konfliktus mindenáron történő fenntartásán alapuló pártlogika bátor 

meghaladására, valamint a védelmi politika fontosságát illető közös belátásra van szükség, legalább is a 

minimális célok elérése érdekében. Arra tehát, hogy lassan két évtizeddel a rendszerváltás után végre közösen, a 

katonai szakma bevonásával vigyék végig a NATO, valamint a nemzeti elvárásokat is figyelembe vevő haderő-

átalakítási folyamatot. Ehhez világos politikai koncepcióra van szükség – a szakmai már többé-kevésbé készen 

áll –, valamint annak megértésére, hogy a védelmi szféra a „maradék elv” alapján tovább már nem 

finanszírozható. 117 

                                                           
116 Szép László – Horváth Zoltán 2007. I. m. 
117 A politika logikája – azaz a politikai hatalom megszerzése és megtartása – alapján természetesen tudomásul vesszük, hogy a konfrontáció, 

a vita természetes része a politika világának, ugyanakkor valljuk azt is, hogy egyes nemzeti vagy nemzetközi ügyek esetében a kényes 

kompromisszumok meghozatala nem eredendő bűn. Úgy véljük, hogy az ország biztonsági érdeke ilyen „áldozat” meghozatalát a politikai 
osztálytól egyenesen megköveteli. 
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7. fejezet - CIVIL SZERVEZETEK 
SZEREPE A KÖRNYEZETI 
ÜGYEKBEN 

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS CIVIL SZERVEZETEK 
BEVONÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS OPERATÍV 
PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI 
VITÁJÁBA 1 

Glied Viktor 

1. MAGYARORSZÁGI ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK A 
POLITIKAI DÖNTÉSHOZATALBAN 

A nyugat-európai mintákhoz hasonlóan az utóbbi években a magyarországi civil szervezetek esetében is 

megfigyelhető a globalizálódás, az európaizálódás. Felismerték, hogy közösen nagyobb súlyra tehetnek szert a 

döntéshozatalok során, aktívabb részvételre képesek az európai uniós és nemzeti operatív-, akcióprogramok, 

stratégiák véleményezésében és reményeik szerint az érkező pénzek elosztásának ésszerűbbé tételében. Egyrészt 

tehát az uniós csatlakozásra való felkészülés, majd új tagországként a fejlesztési programok elkészítésében való 

részvétel miatt vált szükségszerűvé a korábbinál szorosabban együttműködő, formális és informális keretek 

között működő civil hálózatok létrehozása, valamint a meglévők erősítése. A 2004 előtt megfigyelhető 

társadalmi részvételtől az különbözteti meg a 2004 után tapasztalt, minden addiginál aktívabb szerepvállalást, 

hogy míg egyes – általuk a környezetre károsnak ítélt – beruházások esetén csupán a tiltakozás marad a civilek 

egyetlen eszköze, addig az Európai Uniós programok előkészítésének társadalmi vitájába már mint 

javaslattevő/döntés-előkészítő aktorok vehetnek részt. Másrészt általános tendencia, hogy lassan a civil szféra 

fejlődési pályáján is kezdenek beérni azok a tanulási folyamatok, amelyek komolyabb nyomásgyakorló 

csoporttá tehetik a hazai civil szervezeteket. Többek között ezt a törekvést fogalmazta meg az „Agenda 21” 

elnevezésű uniós fejlesztési terv, mely szerint a civil szervezeteknek alapvető „szerepet kell játszaniuk” a 

részvételi demokrácia kialakításában, az aktív állampolgári attitűd megerősítésében. Kérdés az, hogy a 

magyarországi civil szektor szereplői – jellegük alapján – képesek-e betölteni hagyományos szerepüket a 

társadalom és a döntéshozók között, egyúttal szolgáltató-ellátó tevékenységet folytatni és olyan szakértői tudást 

biztosítani, amely birtokában nem csak szemlélői, hanem formálói és résztvevői lehetnek a társadalmat érintő, a 

fenntartható fejlődést szem előtt tartó közép- és hosszútávú folyamatoknak. A témával foglalkozó 

szakirodalmak mindegyike kiemeli, hogy a civil együttműködések legaktívabb szorgalmazói között ott vannak a 

zöldek. 

Az uniós csatlakozással párhuzamosan sokan – főként a civil oldalról – kockázatosnak tekintik az EU által is 

kívánatosnak tartott állami szerepvállalás növekedését a civil szféra megerősítésében, a partnerségi kapcsolatok 

szorosabbra fűzésében. Attól tartanak ugyanis, hogy a hálózati együttműködések kiépülésének üteme 

lelassulhat, hatékonysága csökkenhet. Neves kutatók (Ágh Attila, Lányi András, Maarten Hajer) is több, 2003 

után készült tanulmányukban felteszik a kérdést: lehetséges-e a környezetvédelmi és területfejlesztési ügyekkel 

kapcsolatos politikák szakpolitikai szintre terelése és pragmatikus kezelése. 

A civil aktorok aktívabb bevonásával kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdésként mégis a sokat emlegetett 

„Szent Flórián-elv” merül fel problémaként. Ez azt jelenti, hogy nem csupán egyes konkrét ügyekre 

koncentrálódik a civil fellépés, hanem folyamatosan közös munka folyik. Ennek markáns eleme a célrendszer 

vizsgálata, a hasznos cselekvések (nyilatkozatok, vélemények, demonstrációk stb.) és a várható 

társadalmikörnyezeti-politikai-gazdasági hatások (effects) feltérképezése, hiszen Magyarország lakosságának 

                                                           
1 A tanulmány a Regionális Kutatási Központ által koordinált G-FORS projekt keretében készült. Az elemzés az első SKV civil 
véleményezése és javaslatai, a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program Stratégiai Környezeti Vizsgálat (DDROP SKV) elfogadott 

változata, a megvitatásában és véleményezésében résztvevő civilekkel készített interjúk és beszélgetések, valamint szakirodalom alapján 

készült. Személyes interjút készítettem a Civil Egyeztető Fórum következő tagjaival: Baronek Jenő, Farkas Tamás, Pánovics Attila, Bauer 
Nóra, Tóth Attila, Dér Miklósné. Továbbá emailben kerestem fel Ferling Józsefet, Faludi Erikát és Bosznainé Horváth Máriát. 
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környezettudatossága – bár a felmérések szerint fejlődött a rendszerváltás óta – még mindig alacsonyabb szinten 

van a nyugat-európai átlaghoz képest. A tanulási folyamat része az is, hogy a kilencvenes évek végétől 

kezdődően a tiltakozó akciók helyett/mellett egyre inkább előtérbe kerül a lobbi és szakértői tevékenység, a 

társadalom mozgósítása helyett sok esetben a szakértői tőke bevonása történik a környezetvédelmi civil 

szervezetek részéről. Ez segíthet abban, hogy a zöldek presztízse némiképp erősödjön és a társadalom ne csak 

mint proteszt-mozgalom tekintsen tevékenységükre. Feladatukat azonban nehezíti a tapasztalathiány, hiszen 

nincs követhető mintájuk a társadalmi egyeztetésben történő részvétel jellegéről, a hatáskörök, érdekek pontos 

lehatárolásáról. 2000-2003 között ugyan zajlott egy Európai Bizottság által szervezett „NGO Dialog” 

elnevezésű, hét alkalomból álló sorozat, amelyen kelet-közép-európai környezetvédelmi civil szervezetek vettek 

részt. A találkozók, workshopok, konferenciák során az Európai Unióban megszokott egyeztetési-döntéshozatali 

folyamatokról tartottak előadásokat szakértők, azonban ez a fórum a csatlakozást követően megszűnt. 

A Pécsi Zöld Kör információs sátra 

 

Forrás: PZK 

A közösségi részvétel a jogállamiság egyik lényegi ismérve. A demokrácia aktív polgárokat feltételez, akik a 

közügyekben tájékozódnak, illetve részt akarnak venni azok intézésében. Az EU elvárja, hogy tagállamaik 

érvényesítsék az európai kormányzásról szóló, Európai Bizottság (EB) által 2001-ben kiadott ún. Fehér 

Könyvben foglalt meghatározó elveket (nyitottság, civil szervezetek bevonása és kiemelt szerepe a konzultációs 

folyamatokban, számonkérhetőség, hatékonyság, koherencia). A Fehér Könyv leszögezi: nincs semmilyen 

ellentmondás a széles körű konzultáció és a képviseleti demokrácia fogalma között. A jó kormányzás feltétele, 

hogy hatékony kommunikációt alakítsanak ki az érdekeltekkel, és a civil szervezeteknek fontos szerepe van 

abban, hogy a polgárok érdekeit közvetítsék. Különösen a nagy hiányosságokat felmutató újonnan csatlakozott 

országokban szükséges segíteni a civil szervezetekkel való konzultációs kultúra kialakítását. 2 

A társadalmi párbeszéd kialakítására tehát az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít (partnerség és 

szubszidiaritás elve) és jogszabályi kötelezettsége a Magyar Kormánynak is. A civil szervezetek bevonását a 

társadalmi folyamatokba az 1996. évi XXI. és az azt módosító 2004. évi LXXV. törvény a területfejlesztésről és 

a területrendezésről, az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről, a 258/2004. (IX. 16.) Korm. 

                                                           
2 Oprics Judit (szerk.) Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere. Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, 2007. 
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rendelet a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti 

Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos 

feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok 

létrejöttének és működésének szabályairól, valamint a jogszabálynak nem minősülő, a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium által kidolgozás alatt álló Civil Cselekvési Terv és egyéb kormányzati civil stratégiák 

tartalmazzák. 

A civilek nem ítélik meg egyértelműen pozitívan a 2004-es európai uniós csatlakozást: pénzügyileg légüres 

térbe kerültek, hiszen a közösségi pénzek az eleve forráshiányos civil szervezetek számára különböző 

adminisztratív okok miatt nehezen lehívhatók, miközben a nemzeti támogatások és a magánalapítványok 

adományai az uniós forrásokra hivatkozva csökkentek. 

2. HÁLÓZATOSODÁS 

A Dél-Dunántúlon – hasonlóan Magyarország egyéb régióihoz – nehézkesen indult a civil szervezetek 

hálózatosodása, jelenleg is komoly kommunikációs hiányosságokkal küzd a rendszer annak ellenére, hogy 

számos kezdeményezés történt együttműködések kialakítására. A régióban a környezetvédők álltak a 

kezdeményezések élére, aktívan igyekeztek összefogni az egyéb területeken tevékenykedő szervezetekkel. Más 

európai országokhoz hasonlóan nálunk is főként az „issue-politizálás” jellemző a zöldek tevékenységére, 

leginkább kampányszerűen vesznek részt a közéletben, a beruházásokat elbíráló döntéshozatali rendszer 

anomáliáit ismerve sokszor csak a tiltakozásra van esélyük. 

1997 óta működik Pécsett a Magyarország 19 megyéjében jelen lévő KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Irodák 

Hálózata), amely a lakosság környezeti ügyekkel kapcsolatos problémáit intézi. A KÖTHÁLÓ-t Baranya 

megyében a Pécsi Zöld Kör képviseli, melynek elnöke, Dr. Pánovics Attila ismert szereplője a zöld közéletnek. 

Egységes ernyőszervezet nem létezik, nincs olyan civil szerveződés, amely regionális szinten fogná össze a 

környezetvédelemmel, ökológiával foglalkozó kezdeményezéseket. A Zengőre, majd a Tubesre tervezett lokátor 

ügye volt az első olyan nagyszabású akció, amely elindított valamiféle magasabb szinten folyó párbeszédet, 

hálózatot, de a regionális szint ebben az esetben is inkább Pécsre és környékére korlátozódott. A NATO 

radarállomás elleni tiltakozó akciókba ugyan országos szervezetek is bekapcsolódtak (Védegylet, Greenpeace), 

a regionális szint azonban kimaradt, hiszen a probléma földrajzi aspektusaiból és a helyi érdekek szerepének 

felértékelődéséből adódóan nem volt motivációjuk a régió egyéb zöld szervezeteinek a mozgósításra. A Tubes-

ellenes nyilatkozatot országszerte 36 szervezet írta alá, melyek között természetesen akadtak a dél-dunántúli 

régió egyéb megyéiből is támogatók. 

3. A CIVIL EGYEZTETŐ FÓRUM (CEF) 

A dél-dunántúli regionális Civil Egyeztető Fórum (CEF) 2004 végétől folyamatosan működik, megalakulására a 

2004-es területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvénymódosítás szerint november 10-én került sor. A 

fórumok létrehozása jogszabályi kötelezettség volt a Regionális Fejlesztési Tanácsok (RFT) számára, 

módosításra a jogalkotók szerint az egyre inkább erősödő feladat- és hatáskörrel rendelkező civil szféra és a 

tanácsok együttműködésének és szakmai kapcsolatrendszerének intézményesítése miatt volt szükség. 

Jelentkezni kezdetben Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) elnökéhez intézett 

szándéknyilatkozat benyújtásával lehetett, amelyet a DDRFT és a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási 

Hivatal bírált el. A integrálódni kívánó szervezetek később közvetlenül a CEF-hez adták be csatlakozási 

kérelmüket, önkéntes alapon. A felvételt nem lehet elutasítani, amennyiben a jelentkezők megfelelnek a 

következő alapkritériumoknak: regionális léptékben működnek és területfejlesztéssel, környezetvédelemmel, 

közösségfejlesztéssel, életmódjavítással, vagy kultúrafejlesztéssel foglalkoznak. Nyitottá vált tehát a lehetőség, 

hogy a tagok az érdekeltségükkel kapcsolatos, a civil szférát egyaránt érintő kérdéseket előzetesen 

megtárgyalják és közös álláspontjukat a CEF elnöke révén ismertessék az RFT ülésein, ezáltal befolyásolva 

annak döntéseit. A hivatalos okiratok megléte esetén a jelentkezés elfogadásáról a Dél-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács ad ki igazolást. A tagságra vonatkozó mandátum a kilépésig érvényes, a fórumon való 

részvétel önkéntes alapon történik, tanácskozásokon való megjelenési kötelezettség nincs. 

A CEF-ben kezdetben is már az ismertséggel, karakteres vezetővel rendelkező szervezetek vitték az ügyeket, 

újonnan alakult civil szervezet nem jelentkezett. 2006 nyara előtt a régió kistérségi, megyei és regionális 

szintjein működő CEF-ek között nagyon gyenge volt a kapcsolat, a 24 kistérségi CEF közül mindössze 

néhányról volt információ megyénként. 2007. májusára 21 kistérségről volt már adat, 11 kistérségben – a 

személyes megkeresésnek és a folyamatos szakmai segítségnek köszönhetően – megindult a közös munka. A 
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fórum alapvetően Pécs-központú, az üléseket is szinte kizárólag a baranyai megyeszékhelyen tartják (PZK iroda, 

Megyei Kulturális Központ, Regionális Fejlesztési Ügynökség iroda). Ez problémát okoz a más településen élő 

tagoknak, hiszen a beutazás költségekkel jár és időigényes, a munkatársak pedig szinte kivétel nélkül társadalmi 

munkában végzik civil feladatukat. A Pécsi Zöld Kör két sikeres NCA pályázaton van túl 2006-2007-ben, 

melyek célja a területfejlesztési tanácsok mellett működő civil egyeztető fórumok megerősítése, a civil aktivitás 

fokozása, a hálózati kapcsolatok létrehozása volt. Általános tapasztalat, hogy a kistérségi civil szervezetek 

tudás- és erőforrás-bázis tekintetben nem eléggé fölkészültek ahhoz, hogy beleszóljanak a regionális tervezésbe, 

vagy részt vegyenek a döntéshozatali folyamat egészében, viszont fontos részei a struktúrának, hiszen legkisebb 

egységként közvetlenül tudják követni a helyi folyamatokat, részletesen ismerik a problémákat, lehetőségeket és 

gyorsabban tudnak reagálni a kihívásokra. Amíg azonban a regionális fórum fejlődik, újabb tagokkal bővül, 

addig a kezdeti lelkesedést követően – néhány kivételtől eltekintve – a megyei és kistérségi civil együttműködés 

megtorpant. A megyei fórumok létjogosultságát eleve többen megkérdőjelezik, lévén, hogy a tagok a kistérségi 

és regionális szint között meg tudják találni a kapcsot (személyes ismertség révén), ráadásul a személyek sok 

esetben fedik egymást, tehát tagjai valamely kistérségi CEF-nek és képviselik szervezetüket a regionálisban is. 

Ami igazán hiteltelenné teszi a kistérségi CEF-eket – azon kívül, hogy lényegében nem működnek –, hogy pl. 

Somogy megyében négy fórumnak egyazon vezető áll az élén (aki tudtommal vállalkozó), s nem is történik 

semmi. Probléma, hogy a törvény ilyen esetekben sem ad pontos iránymutatást. A dél-dunántúli regionális CEF 

havonta ülésezik, általában az RFT ülései előtt. Jelenleg húsz regisztrált taggal, rendszeresen részt vesz a 

Regionális Fejlesztési Tanács ülésein, véleményezi a fejlesztési dokumentumokat. A fórum elnöke az, aki 

igyekszik közvetíteni a kistérségi, megyei és a regionális fórum között több-kevesebb sikerrel. Ennek 

legnépszerűbb módja az internet, ahol jelenleg egy közös levelezőlista működik, így minden, arra feliratkozott 

tag láthatja az emaileket. (http://groups.google.com) A legkomolyabb lehetőség az információáramlás 

meggyorsítására a régiós honlap, mely elősegíti a horizontális viszonyok kialakulását, előremozdítja a 

hálózatosodást (www.ddrcf.hu), mivel mindhárom dél-dunántúli szintet összefogja. A fórum adminisztrációs 

feladatait a munkaszervezet, a Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai látják el, ők tartják a kapcsolatot a 

CEF elnökével, és közvetítenek a RFT és egyéb kormányzati szervek felé. 

A CEF tevékenységét Dr. Pánovics Attila jogász koordinálta két évig, aki azóta is oroszlánrészt vállal a fórum 

munkájában. A tanácskozások eleinte a Pécsi Zöld Kör irodájában folytak, az ottani infrastruktúra segítségével 

tartották a kapcsolatot a tagokkal, levelező listát készítettek a CEF-tagok részére stb. 2006 ősze óta került 

előtérbe a kistérségi CEF-ek újjáélesztése, valamint a kistérségi, regionális és országos szintek közötti 

hálózatosodás elindítása. A fórum elnöki tisztségét 2006 végén Farkas Tamás humánökológus, a Misina 

Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke vette át, az adminisztrációval kapcsolatos ügyeket jelenleg is ő viszi. 

4. DDROP STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 
(SKV) VÉLEMÉNYEZÉSI MUNKA 

A kutatás során a CEF-ben résztvevő zöld szervezetek vezetőivel készített interjúkból egyértelműen kiderült, 

hogy mind a kormányzati szereplők, mind a civilek tanulási folyamatként fogták fel a DDROP SKV 

véleményezési munkáját, a társadalmi egyeztetetési folyamat működését. Ezt a civilek egyöntetűen pozitív 

tényezőként értékelik. Egyrészt azért, mert a véleményezési munka kapcsán nem merült fel komoly 

konfliktushelyzet, felkérés alapján tették meg javaslataikat, az „issue”-fellépésekre jellemző erős ipari-

kereskedelmi lobbitevékenységet nem tapasztaltak. Másrészt nem volt velük szemben egyértelmű elvárás, 

hiszen a DDROP előkészítési, véleményezési munkálatait a közvélemény nem követte, az nem került a média 

előterébe sem. Ugyanakkor beszélnünk kell az ún. „kettős felelősség” fogalmáról, amely az egész folyamatot 

végigkísérte. Ez azt jelenti, hogy a kormánynak viszonylag szűk határidőkkel kellett összeállítani a 2007-2013-

as programozási periódusra vonatkozó operatív programokat és a hozzájuk tartozó SKV-kat, éppen ezért az 

anyagok kidolgozásával megbízott partnerek (BFH Európa Kft. és Respect Kft.) és a kapcsolattartásért felelős 

szervek (jelen esetben a Regionális Fejlesztési Ügynökség, Regionális Fejlesztési Tanács) is rendkívül szoros 

határidőket szabtak. Felmerült a kérdés, hogy a jogszabályban foglalt társadalmi párbeszéd/civil véleményezés 

kapcsán kiket, milyen szinten és milyen metódus használatával szólítsanak meg úgy, hogy hasznos munkát 

végezzenek, de képesek legyenek egyúttal betartani a megadott határidőket is. Adott volt természetesen a 

regionális CEF felkérése, amely az addigi kis hatékonyságú működést követően ténylegesen a DDROP SKV 

véleményezési munkálatai kapcsán kezdett aktivizálódni, azonban már korábban, 2005 és 2006 folyamán is 

végeztek vizsgálatokat, készítettek SWOT analízist. Ilyenek voltak: 

1. „Javaslatok és vélemény a Dél-dunántúli Régió helyzetelemzésének környezeti állapot fejezetéhez”, 

2. Agrár- és vidékfejlesztés a kistérségi szinten, 

http://groups.google.com/
http://www.ddrcf.hu/
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3. Prioritások az oktatás és képzés területén, 

4. Szociális- és idős-ellátás helyzetének elemzése, 

5. Területfejlesztési stratégia. 

A civilek részéről kezdetben is felmerült több más probléma, amelyeket a mai napig nem sikerült megoldani 

maradéktalanul. Az interjúkból kiderült, hogy a szakmai anyagok véleményezésénél szembesültek a megfelelő 

szakértelem és háttértudás hiányával. Igaz ugyan, hogy az eltelt években igyekeztek szakmailag is fejlődni és 

sok esetben külső szakértőket alkalmaztak – főként a környezet- és településfejlesztési kérdésekben. A CEF úgy 

próbálta meg ezt a problémát orvosolni, hogy az első véleményezésre szánt SKV változat átnézése után, 

Pánovics Attila elnök a tagokkal tartott megbeszélés során osztotta le az adott szervezet profiljához passzoló 

véleményezési feladatokat, de bárki hozzászólhatott más területhez is. Ez azért ment gördülékenyen, mert már 

működtek azok a regionális munka- és almunkacsoportok, amelyek a DDOP helyzetelemzés kapcsán 

rendelkeztek valamennyi tapasztalattal és háttértudással. Az SKV-t készítő gazdasági társaságok és a Dél-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) munkatársainak közreműködésével 2006 nyarán és 

őszén ugyan több kistérségi workshop megtartására került sor a régióban, amelyeken az OP társadalmasításának 

folyamatát mutatták be, bátorítva a civileket a részvételre. Éppen ez lehetett az egyik oka annak, hogy a DDROP 

SKV javaslattételi szakaszában a fórum tagjai az RFÜ-t egyfajta mediátori feladatokat ellátó aktornak tartották, 

holott a szervezetnek ekkor szintén csak véleményezési és javaslattételi lehetősége volt. 

További gondokat okozott a kapacitáshiányból adódó késlekedés, azaz sok tagnak nem jutott ideje megfelelő 

módon áttekinteni az anyagokat, így a javaslatok megtételére sem került időben sor. Ez több esetben azért 

fordult elő, mert nem kapták meg időben a kidolgozóktól a szükséges információkat. A fórumot a civilek eleinte 

egyfajta panaszirodának tekintették, javaslatokat tettek ugyan, de nem az akut problémákra és sok esetben nem a 

realitás talaján állva. A környezetvédők voltak azok, akik megpróbálták a megfelelő mederbe terelni az 

együttműködést, összegyűjteni és kanalizálni a kezdeményezéseket. Olyan vélemény is elhangzott, hogy egyes 

civil vezetők és szakértők elfogultak, egyesek pártkötődésekkel rendelkeznek, mely megakadályozza őket a 

független állásfoglalásban. Az előbbiek tükrében nem csoda, hogy kezdetben bizalmatlanul viselkedtek 

egymással a DDRFÜ és a CEF munkatársai, a tapogatózó lépések után azonban megindult a rendszeres, közös 

munka a felek között. Az interjúk során elhangzott, hogy kezdetben mindkét fél azt gondolta, a párbeszéd 

csupán egy formális aktus, sok jelentősége nincs. A civilek úgy érezték, hogy kötelezőnek, de némiképp 

feleslegesnek tartják részvételüket a kidolgozás alatt lévő vizsgálat véleményezési munkájában, mely 2006. 

június-december között zajlott. A közös munka során az SKV-t kidolgozók számára is világossá vált, hogy a 

civil partnerek javaslatai között számos megfontolandó van. Egy ízben felmerült az is, hogy a szlovák civilek 

mintájára bojkottálják a megbeszéléseket, kifejezve tiltakozásukat a hiányos tájékoztatás miatt, ezt azonban 

később elvetették. A CEF ülésekre való felkészülés során a legfőbb kommunikációs csatorna az internet volt, az 

anyagok emailen érkeztek, a javaslatterveket pedig szintén ennek felhasználásával vitatták meg. Kormányzati 

segítséget az NFÜ-től írott tájékoztató anyagok formájában kaptak esetenként, illetve internetes úton, azonban 

ezek az anyagok sokszor nem kerültek időben a tagokhoz. Iszonyú információáramlás indult meg a CEF felé, 

amelyet nem voltak képesek megfelelően kezelni az előbbiekben is említett kapacitáshiány miatt. Nagy 

segítséget jelentett volna, ha az érkező anyagokat valaki rendszerezte, valamiféle előszűrőként értékelte volna. 

Végül két véleményezési kört és számos személyes egyeztetést követően született meg 2006. decemberére a 

végső DDROP SKV dokumentum, amelybe többé-kevésbé bekerültek a civilek véleményei is. Ők egyöntetűen 

állítják, hogy nyíltan elmondhatták ötleteiket, megtehették javaslataikat, azokat azonban nem integrálták 

maradéktalanul a végső anyagba, vagy több esetben nem az eredetivel azonos tartalommal. Olyan is előfordult, 

hogy egyes javaslatokat egyszer már elfogadtak, később azonban mégsem szerepeltek a végső verzióban. 

Eleinte néhány kérdésben a civilek megfelelő szakértelem hiányában nem tudtak állást foglalni. Komolyabb vita 

a CEF-en belül a szennyvízkezeléssel, hulladékgazdálkodással, felhagyott lerakók rekultivációjával, 

közösségfejlesztéssel (egészségvédelem, prevenció és kistelepülések fejlesztési lehetőségei, település társadalmi 

fejlesztése – állampolgári aktivitás növelésének módszere), a civilek bevonásával, valamint a 

környezetpolitikával kapcsolatban alakult ki. Elsőként fontosnak tartották az alapvető fogalmak tisztázását, 

mindenekelőtt a fenntartható fejlődés értelmezését a különböző területek/szakpolitikák számára. A tanulási és a 

fejlődési folyamat részének tekintik azt a módszert, mely szerint először a nagy horderejű kérdésekben 

törekednek markáns álláspontok kialakítására, és amennyiben ez megtör- tént, csak akkor foglalkozzanak a 

részletekkel. A hangadók itt is a környezetvédők voltak, leginkább 5-6 személy véleménye volt döntő 

jelentőségű (Pánovics Attila, Farkas Tamás, Baronek Jenő, Tóth Attila, Takács István, Bokor Béla/Bauer Nóra), 

de szinte minden tagtól érkeztek támogatott javaslatok. Ezeket közösen vitatták meg, a döntések és a végső 

javaslati anyag alapos tárgyalás után született meg. 
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A javaslatok 7 fő terület köré épültek: 

1. Fogalmak pontos meghatározása: gazdasági növekedés, környezeti infrastruktúra, környezeti modell; 

2. Közlekedésfejlesztés: közútfejlesztés, autópálya-nyomvonaltervek (pl. M9), vasútfejlesztés, 

tömegközlekedés-fejlesztés; 

3. Környezetvédelem, környezetfejlesztés: megújuló energiaforrások, barnamezős beruházások; 

4. Turizmus: regionális turisztikai potenciál erősítése, Dráva turisztikai hasznosításának jellege; 

5. Közösségfejlesztés: közösségi programok szervezése, felnőttképzés, új társadalmi intézmények létrehozása a 

társadalmi párbeszéd erősítésének céljából; 

6. Civil társadalom fejlesztése: oktatás – felnőttoktatás, civil képzések indítása, társadalmi kommunikáció 

elősegítése, családbarát munkahelyek létrehozása, esélyteremtő programok indítása; 

7. Terület- és vidékfejlesztés: aprófalvak lakosságmegtartó erejének növelése, Pécs belváros jövője, parkolási 

gondok megoldása, városrehabilitáció módszerei. 

5. A CEF TAGJAI 2006. VÉGÉN 

5.1. Környezet- és természetvédelem 

• Dr. Pánovics Attila (Pécsi Zöld Kör) 

• Farkas Tamás (Misina Természet- és Állatvédő Egyesület) 

• Baronek Jenő (Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség) 

• Ferling József (Zöld Gondolat Lovagrend Kht.) 

• Imre Mária (Barcsi Környezetvédelmi Egyesület) 

• Bakonyi János (Természetvédő Turisták Somogyért Egyesület) 

5.2. Terület- és településfejlesztés 

• Hegedűs István / Falusi Erika (Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete) 

• Szilvássy István (Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége) 

• Tóth Attila (Dél-Pannon Vidékfejlesztő Egyesület) 

5.3. Közösség és életmódfejlesztés, kultúra és esélyegyenlőség: 

• Takács István (Mernyéért, Egymásért Közhasznú Egyesület) 

• Balázsovics Attila (Új Esély Közhasznú Egyesület) 

• Bokor Béla / Bauer Nóra (Baranyai Emberekért Szövetség) 

• Szigetvári György (Kaposvár Polgáraiért Egyesület) 

• Dér Miklósné (Mentálhigiénés Műhely – Szekszárd) 

• Dr. Kutasné dr. Bauer Margit (Alkony-Támasz Alapítvány) 

• Bosznainé Horváth Mária (Bányai Panoráma Egyesület) 

• Bogdán László (Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület) 
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5.4. Területi megoszlás 

• Baranya megye: 9 szervezet (Pécs, Barcs, Drávafok, Rózsafa, Magyarbóly) 

• Somogy megye: 4 szervezet (Kaposvár, Mernye) 

• Tolna megye: 3 szervezet (Szekszárd, Dombóvár) 

• Budapest: 1 szervezet. 

A PZK 2-3 havonta részt vesz a „regkoordok” (regionális koordinátorok) megbeszélésén, amelyen minden 

régióból egy-egy zöld szervezet képviselteti magát. Példaként a nyugat-magyarországi régiót szokták emlegetni, 

ahol megvalósult egy olyan partnering rendszer, amely mentén rugalmasabb politikai és szakmai döntéshozatali 

mechanizmusok érvényesülhetnek a civil szervezetek bevonásával. A CEF eddigi legnagyobb sikere a régió 

génmódosított-élelmiszer mentessé nyilvánítása volt. Ezen kívül véleményezték a DDROP alapját jelentő 

regionális helyzetelemzést, 3 majd magát a ROP-ot és az SKV-t is. Ezek alapját is a PZK által kidolgozott 

javaslatok jelentették. Amióta napirenden szerepel a DDAT (a 2007-2008-as évi nagyprojektekre vonatkozó 

Akciótervek) kidolgozása, valamint az első pályázati konstrukciók megjelenése, a CEF a Tanács üléseit 

megelőzően, rendszeresen (és egyre hosszabban) ülésezik. 

A CEF vezetői úgy érezték, hogy az SKV egyelőre mindössze egy kipipálandó feladat, komolyabb jelentősége 

nincsen. A DDROP monitoringjánál viszont támaszkodni tudnak majd rá, követelték is, hogy a CEF kapjon 

helyet/helyeket az OP Menedzsment és Monitoring Bizottságban. 

6. AKCIÓTERVEK (DDAT) 

2007 januárjában indult meg a dél-dunántúli nagyprojektek akcióterveinek társadalmasítása, melynek 

megszervezését a CEF a DDRFÜ munkatársaival közösen bonyolította le. A kistérségi véleményeket január 31-

ig kellett elküldeni a CEF elnökéhez, a fórum május elejéig építette be ezeket saját javaslati csomagjába. Ezzel 

kapcsolatban két fontos elemet szükséges kiemelni, melyek az SKV esetében tapasztalt munkafolyamatoktól 

eltértek. Egyrészt az SKV véleményezéstől eltérően az Akcióterv már sok konkrétumot tartalmaz, melyekhez a 

civil szervezetek munkatársai érdemben hozzá tudtak szólni, javaslataik az általuk tapasztalt hiányosságok 

megoldására összpontosítottak. Másrészt a fórum kezdett ismertségre szert tenni, ennek következtében újabb 

tagokkal bővült a szervezet, ez pedig segített a feladatok leosztásában, az egyes munkafázisok esetén szükséges 

speciális tudás megteremtésében. Ez utóbbi leginkább a – parázs vitákat kiváltó – „kerékpáros közlekedés 

fejlesztése” pályázat akcióterve esetében (melynek szakértői véleményezését Arató Csongor készítette a Pécsi 

Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub képviseletében) és a hőerőmű biomassza blokkjának környezeti 

hatástanulmány-véleményezése kapcsán vált világossá. Ez előbbi volt az első olyan pályázat, melynél a CEF 

tagjai a kiírás mellett a konkrét támogatási összegeket is láthatták. 

Az akciótervek véleményezésénél egy olyan probléma is előtérbe került, amely az SKV kapcsán még nem 

okozott fennakadást a munkában. Kiderült, hogy viszonylag nehéz a kistérségből érkező javaslatokat és a helyi 

adottságokhoz és szükségletekhez igazított igényeket regionális szinten kezelni és egységes CEF álláspontot 

kialakítani. Gondot okoz továbbá olyan prioritásokat meghatározni, valamint egységes értékelési 

kritériumrendszert alkotni, melyek a fenntarthatóságot tartják szem előtt, figyelembe veszik a kistérségi 

adottságokat, de regionális szinten értelmezhetők. A fórum tagjai ezért már 2007. április 4-i tanácskozásukon 

felvetették, hogy más régiók akcióterveinek tanulmányozására lesz szükség a dél-dunántúli civil javaslat 

elkészítése kapcsán. 

Az akcióterv esetében nyilvánvaló a fórum tagjainak fejlődése véleményformálás tekintetében, hiszen konkrét, 

tömör és a kiírásokhoz kapcsolódó témákban érkeztek javaslatok: 

1. Fejleszteni az önrendelkezést, a részvételi demokráciát, a civil szférát erősítő prioritást és konkrét 

intézkedéseket. Példa lehetne erre az észak-alföldi AT-ben lefektetett 4.4-es konstrukció. A régiós civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése, együttműködéseinek megerősítése; 

2. A közösségi településfejlesztés mellett a településszintű közösség-, és demokráciafejlesztés; 

                                                           
3 A 2005-ös regionális környezeti helyzetelemzés és a 2006-os stratégiai fejlesztési program környezetfejlesztési stratégia elkészítésében a 
Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének munkatársai is részt vettek. 
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3. A DDAT túlságosan centralizált, azaz a helyi tudás hasznosítása, illetve a program helyi 

társadalmi/környezeti viszonyokhoz való adaptálási lehetősége nagyon gyenge. Mivel a fejlesztések jelentős 

része infrastrukturális jellegű, ezért érdemes a helyi gazdasági szféra fokozottabb bevonását előtérbe helyezni, 

ez természetszerűleg új munkahelyeket is teremtene, melyek létrehozására, bővítésére szintén lehetne pályázni; 

4. Fontos lenne minden projektet a régió civilszervezetei segítségével a fenntarthatóság szempontjából vizsgálni. 

Szükség esetén közös munkával – a partnerség elve alapján –környezeti szempontból jobbá lehet tenni a 

projektet. Ez összhangban lenne az EU négy közösségi politikai alapelvével: partnerség, esélyegyenlőség, 

nyilvánosság, fenntartható fejlődés. Erre modellként szolgál a Nyugat-Dunántúli Régió, ahol széles körű 

egyeztetés során a civil szervezetek egy saját pontozási rendszeren keresztül véleményezhetik a projekteket saját 

(környezeti, társadalmi, fenntarthatósági, lokalitási) szempontjaik szerint; 

5. A biomassza-program támogatása. Problémát okoz, hogy a hazai zöldáram (4,2% a teljes termelésben) 90%-a 

nagy biomassza-tüzelésű erőművekből származik. A Dél-dunántúli ROP egyik fontos prioritása lehetne a 

megújuló energiaforrások hasznosítása, ezen beruházások támogatása; 

6. Területfejlesztés: a jelenlegi tervek a Duna-völgy komplex fejlesztéséről szólnak, melybe a Sió-völgy is 

beletartozna. Javasoljuk, hogy a magyarországi alsó Dunaszakasz jobb partjának térsége is kerüljön fel egy, a 

bács-, kiskunsági Homokhátsághoz hasonló preferencia-listára, beleértve a teljes Sió-völgyet is. 

Látszik, hogy a társadalmi egyeztetési folyamatok rendszerét át kell gondolni, mert a célját formális 

egyeztetésekkel, szűk határidőkkel képtelenség megvalósítani – a Nonprofit Információs és Oktató Központ 

(NIOK) Alapítvány keretében több munkacsoport próbál jelenleg is a különféle szektorokban lefolytatandó 

társadalmi egyeztetések számára mintát kidolgozni. (TEEN) 

7. TÁRSADALMI EGYEZTETÉS ELJÁRÁSI 
NORMARENDSZERE (TEEN) PROGRAM 

Az Európai Bizottság javaslata szerint területfejlesztési kérdések esetében szükség van egy független szervre, 

amely a partnerség minél hatékonyabb megvalósításáért felel, segítve a civil szervezetek lehetőségeit, 

mozgósítva a kapacitásaikat, elsősorban a kistérségek szintjén, ahol – ellentétben a regionális szinttel – alig 

találni működő CEF-eket. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei között – mely dokumentum 

kidolgozásában több mint 1500 civil szervezet vett részt 2006 őszén – első helyen szerepel a társadalmi 

részvétel eszközrendszerének innovációja. Ennek keretében a kormány: 

• biztosítja a nyitott jogalkotás elvének érvényesüléséhez szükséges eljárási, szervezeti és technikai feltételeket, 

mindenekelőtt azon elektronikus csatornák működtetését és fejlesztését, amelyek a gyors és tömeges 

információ-áramlást, interakciót lehetővé teszik, 

• igényli és segíti a közhatalmi döntéshozatal és a közigazgatás minden szintjén a civil együttműködések és civil 

érdekképviseletek megjelenését és működését. 4 

A régión belüli hatékonyabb működést és egységes fellépést elősegítő konkrét megbeszélések a Társadalmi 

Egyeztetés Eljárási Normarendszere (TEEN) Program keretén belül kezdődtek meg 2006 végétől. Olyan eljárási 

rendszer kialakításán dolgoznak, amely az állami döntésektől független, a civil szakértelemre támaszkodó, 

érvelő és konstruktív véleményeket kialakító civil szervezetekre alapoz. Az egyeztetések állami és civil 

szereplőitől is érkeztek visszajelzések arra vonatkozóan, hogy nem tudják beazonosítani a partnereiket, kik és 

honnan jöttek, mit képviselnek. Ezt a problémát kell elsőként megnevezni és orvosolni, hiszen alapvető 

szükséglete a civileknek, hogy átlátható, igazolható érdekeket és célokat képviseljenek, valamint véleményük 

komoly szakmai hátteret feltételezzen. Céljuk egy olyan adatbázis létrehozása, amelyben a szakértőkön kívül a 

gazdaság és az állami szféra szereplői is részt vennének, így a jövőben nem lenne szükség hosszas keresgélésre 

bizonyos ügyek megvitatása, véleményezése esetén. Az adatbázisba lépés önkéntes alapon történne, magának a 

régiónak kellene megteremteni és biztosítani az alulról építkező partnerségi adatbázis színterét. Mivel a TEEN 

keretében a társadalmi egyeztetések célja a széles körű támogatottság megteremtése, ezért problémákat szül a 

civilek részvételének korlátozása. Amennyiben nincs elég idő- és humánkapacitás az előkészítésre, úgy nem is 

lehet szakszerű döntést várni; amíg nincs régió, addig a régiós szint segítsége is irreleváns, egyúttal nincs 

lehetőség a regionális egyeztetési mechanizmusok kialakítására sem. A TEEN ajánlása alapján a társadalmi 

                                                           
4 http://www.osszefogas.nonprofit.hu/files/8/8/2/0/8820_teen.pdf 

http://www.osszefogas.nonprofit.hu/files/8/8/2/0/8820_teen.pdf
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egyeztetésre 12 hét állna rendelkezésre, az üléseket, találkozókat kötelező lenne dokumentálni és az ott 

elhangzottakat elérhetővé tenni mindenki számára. 

A TEEN szerint a régiók nem fogják tudni allokálni az összes olyan témát, amelyben érintettek. Nincs olyan 

hivatalos szerv – pl. RFÜ – amely átfogóan tisztában lenne azzal, hogy éppen milyen folyamatok zajlanak. 

Gyakorlati tapasztalat, hogy azokban az ügyekben, ahol a regionális ügynökségekkel közösen szervezték az 

egyeztetési folyamatokat, ott partnerek voltak a régiók is, többek közt rengeteg érdekes anyagot feltöltve a 

kapcsolódó honlapokra. A honlapok látogatottsága azonban csak azután ugrott meg, hogy a fórumokon 

meghirdették az anyagok elérhetőségét. Problémaként jelentkezik a hatalmas információtöbblet, hisz annyiféle 

honlap létezik, hogy azokat már nem lehet követni, így nem szabad kizárólagos módszerként az internetet, mint 

kommunikációs eszközt alkalmazni. 

A társadalmi egyeztetés munkafolyamatának hatékonysága is több feltétel megvalósulását feltételezi. A 

kommunikációhoz elengedhetetlen a nyilvánosság és a nyitott hozzáállás. Törekedni kell arra, hogy az 

egyeztetésben részt vevő partnerek tevékenysége strukturált és átlátható, az együttműködés pedig folyamatos 

legyen. Ha ez – külső körülmények megváltozása miatt – mégsem valósulna meg, akkor a felek reális és 

rugalmas helyzetértékelésére van szükség annak érdekében, hogy gyorsan és szakszerűen tudjanak reagálni. Az 

egyeztetések lezárultával mindkét fél érdekét szolgálja, hogy az egyeztetési folyamat utólag ellenőrizhető, 

vizsgálható legyen. A társadalmasítás során elkövetett „hibák” kiküszöbölésének legfontosabb eszköze egy 

komoly monitoring-rendszer felállítása és működtetése. 

2006 decemberében készült egy vitaindító dokumentum, 5 mely az addigi tapasztalatokat és a megvalósított 

egyeztetési mechanizmusokat vizsgálja. Az anyag készítői mindkét oldal véleményét és meglátásait 

beleillesztették. Ezeket a tapasztalatokat a társadalmi egyeztetés sémáján mutatják be három lépésben: 

1. A civil és állami szervek működésének transzparenciája. Az érintett feleknek tisztában kell lenniük azzal, 

milyen tevékenység folyik a partnernél, és követniük kell a másik munkájának folyamatát. Ismerniük kell, mely 

szervezetekhez fordulhatnak és mely szereplőket kereshetik meg bizonyos, civileket is érintő ügyekben. A 

gyakorlati tapasztalatok alapján nem mondható el egyik félről sem, hogy igyekeznének teljes egészében 

megjeleníteni a másik számára tevékenységüket, segítve ezzel a társadalmi együttműködést. 

2. A probléma azonosítása, a társadalmi egyeztetés kezdeményezése, mely érdekében két folyamat generálhat 

társadalmi kooperációt: a kormányzat oldaláról kitűzött feladat, vagy a civil kezdeményezés. Mindkét esetben 

kiemelkedő fontosságú a megfelelő dokumentáció és nyilvántartás. A jelenlegi jogszabályok az esetek jelentős 

részében már konkrétan meghatározzák azokat a feladatokat, melyekben szükséges a társadalmasítás. 

3. A társadalmi egyeztetés megszervezése és az előkészületek. Ezt a lépést több területre kell bontani: partnerek 

meghatározása, kommunikációs csatornák kiválasztása, egyeztetés formájának kiválasztása, forráskeresés, 

ütemezés. 

A tervezésnél legelőször is figyelembe kell venni, hogy mindennek az alapja a kezdeményezők a megfelelő 

partnerek egymásra találása, hiszen csak így alakulhat ki érdemi egyeztetés. Magyarországon az ilyen irányú 

aktivitás meglehetősen alacsony, ezért törekedni kell arra, hogy a felek nyitottabbak legyenek. Sok esetben ezek 

a problémák odáig vezetnek, hogy egyoldalú egyeztetési folyamat alakul ki, mely az érintettek nélkül zajlik le. 

4. Az egyeztetés megvalósítása, a végrehajtás. Kiemelt figyelemmel kell kísérni a nyilvánosság meglétét, az 

összes partner számára követhető egyeztetési mechanizmusokat szükséges létrehozni, melyeket létfontosságú 

megfelelő módon dokumentálni. 

5. A konszenzusos anyag létrejötte. Itt már a döntéshozatali folyamat eredményéről beszélhetünk. Gyakorlatban 

ez igen sokszor érdemi változtatás nélkül történik, minimális egyeztetéssel. Vagy a civil 

kezdeményezések/javaslatok nem jutnak el a döntéshozókig, vagy a döntéshozók nem találnak megfelelő 

civileket, akik érintettek is a témában és érdemben, szakértőként tudnak velük kommunikálni. 

8. ÖSSZEGZÉS 

A környezetvédelmi ügyek eldöntésében a közösségi részvétel szempontjából rendkívül lényeges az, hogy a 

jogalkotó milyen információt és milyen ügyeket tekint egyáltalán környezetvédelminek, kiket ismer el a 

                                                           
5 bővebben: Oprics Judit (szerk.) Elmélet és gyakorlat, elvi alapkövetelmények és gyakorlati problémák. Vitaindító anyag a Társadalmi 
Egyeztetések Eljárási Normarendszere program országos munkacsoportjának első üléséhez. NIOK Alapítvány, Budapest, 2006. 



 CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE 

A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN 
 

 67  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nyilvánosság tagjainak, illetve milyen szerveket határoz meg olyanként, amelyeknek a közösségi részvételt 

biztosítaniuk kell. E kérdések tisztázására az utóbbi években került sor Magyarországon olyan újfajta 

kooperációk és kapcsolatrendszerek lehatárolásával, amelyek komoly tanulási-érési folyamatot feltételeznek, 

hiszen az állami és civil szféra együttműködése csak akkor tekinthető hatékonynak, amennyiben az minden 

érintett partner fejlődését, valamint a lakosság érdekeit is szolgálja. Az állandó, szoros együttműködés immár 

nem csupán ajánlás, hanem valós elvárás, enélkül a társadalmi partnerség nem valósítható meg a Brüsszel által 

elvárt, Nyugat-Európa sok országában meglévő hatékonysággal. A közösségi programok kidolgozásában és 

értékelésében való részvétel uniós követelményének eleget téve a hazai civil szervezetek egyrészt hatalmas 

lehetőséget kaptak véleményük érvényre juttatásában, másrészt átlépve az „alkalmi” kapcsolatok kialakításán, 

folyamatos jelleggel működő hálózatok létrehozásában váltak érdekeltté. Hogy mennyiben mérhető a társadalmi 

részvétel megléte, arra jelenleg nagyon nehéz választ adni, hiszen éppen csak elindultak a 2007-2013-as EU-

programozási időszak operatív programjai. Ide vonatkozóan a 2002-ben kiadott, a környezeti demokrácia 

minőségével, a környezeti információhoz való hozzáférés lehetőségeivel foglalkozó TAI-kutatás záró jelentése a 

következőket állapította meg: a társadalmi részvétel folyamatában gyakorta tisztázatlan a lakosságtól és a 

társadalmi szervezetektől érkező észrevételek, kifogások figyelembe vétele, beépítése a végső döntésbe. 

Törvényi garanciákra lenne szükség a tényleges konzultáció biztosítására, hogy a közösség részvétele több 

legyen egyszerű formaságnál. 6 

Az uniós programokban való szerepvállalás manapság komoly szakértelmet feltételez. Ennek megteremtése 

olyan hosszadalmas folyamat, amely kizárólag akkor valósulhat meg, ha a mérvadó civilek finanszírozásának 

háttere megoldott. A civilállami, civil-civil kapcsolati hálózatok megteremtése azért is fontos, mert az EU-s 

csatlakozás ugyan soha nem látott volumenű forrásokat nyitott meg, ezek lehívása azonban komoly 

nehézségekbe ütközik, amelynek csupán egyik problémás eleme az önrész előteremtése, sok esetben a 

megvalósítani kívánt projektötletekkel, a megvalósítás ütemével és szakmai hátterével is alapvető gondok 

vannak. Mind az európai uniós, mind az állami döntéshozók és nem utolsósorban a civil szféra oldaláról is 

fontos tehát a társadalmi részvétel megteremtésével, kiszélesítéssel kapcsolatos szakmai fejlődés, a 

kompetenciák lehatárolása, az együttműködések szorosabbra fűzése. 
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8. fejezet - KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 
A KISTELEPÜLÉSEKEN 

Ragadics Tamás 

1. BEVEZETŐ 

Közösségfejlesztés alatt azt a tevékenységet értjük, amely képessé tesz egy lokális (szomszédsági, települési 

kistérségi, stb.) társadalmat arra, hogy meghatározza önmaga fejlődési irányait, alkalmassá tegye a 

kezdeményezésekre és arra, hogy cselekvő módon vegyen részt problémáinak megoldásában, saját jövője 

építésében (Vercseg, 2004). A közösségfejlesztés tehát a közösség demokratikus, önmaga által való fejlesztését 

jelenti. Ez a gyakorlat a 19-20. század fordulóján intézményesült szakmává (community development) az 

Egyesült Államokban lezajlott gyors településrobbanással kapcsolatos konfliktusok hatására. A nyugati 

országokban a közösségfejlesztés alapvetően a társadalmi-szociális problémák közösségi feltárására és 

megoldására irányul, így a gyakorlati szociális munka egyik ágaként tartják számon. 

A szakma magyar gyökerei az 1970-es évek végéig nyúlnak vissza, főként a közművelődés, népművelés 

berkeibe (Varga – Vercseg, 1998). A rendszerváltást követő időszakban azonban – az új kihívásokra adott 

válaszként – erősödött a szociális irányultság a magyarországi közösségfejlesztésben is. A tevékenység 

alapvetően a rurális társadalmi egységek, csoportok erősítésére irányul, ezért a közösségfejlesztés kiemelten 

nagy jelentőséget kap a gazdaság prosperáló centrumaitól távol fekvő, „hasadt társadalmú” (Kovács K, 2005) 

kistelepüléseken. Jelen tanulmány a közösségfejlesztés jelentőségét, feladatait és lehetőségeit vizsgálja a 

hátrányos helyzetű magyarországi falvakban, kiemelve a helyi társadalmak szempontjából fontos 

közösségszervező tényezőket. 

2. VÁLTOZÁSOK A FALUSI TÁRSADALOMBAN 

A magyarországi kistelepüléseken élő lakosságot jellemző többkomponensű (gazdasági és társadalmi, politikai, 

életmódbeli stb.) viszonyrendszer többször módosult a 20. század második felétől napjainkig. A változások 

jellemzően a gazdasági szerkezet átalakulásának bázisán zajlottak, s a gazdasági életet formáló döntések közös 

jellemzője, hogy alapvetően politikai motivációk függvényében – gyakran racionális szempontok és társadalmi 

érdekek kizárásával – születtek. A politikai perspektíva dominanciája mutatkozik meg a második világháborút 

követő földosztás, a szocialista kollektivizáció, majd az 1990-es rendszerváltást követő kárpótlás és privatizáció 

esetében is. 

A hagyományos magyar falusi társadalom – bár az érdekellentétek, feszültségek, szociális problémák miatt 

közel sem volt ideális közösség – mégis erős primer kötelékekkel átszőtt, sűrű kapcsolati rendszerekre épült. A 

második világháború előtti időszakban az elsőfokú közösségeket 1 a tradicionális értékek, vallási hagyományok 

mellett civil szerveződések, egyesületek is stabilizálták (Romsics, 2000). A civil szerveződések betiltása, az 

államszocializmus kiépítése után a mezőgazdaság átszervezése és a mobilizációs csatornák megnyílása hozta 

magával az első radikális, a falusi társadalmat alapjaiban érintő és átalakító változásokat. Az urbanizáció 

folyamata az 1960-as évektől kapott lendületet, ekkor vált tömegessé a fiatal, munkaképes lakosság városokba 

áramlása, a hagyományos rokonsági, szomszédsági kötelékek lazulása, fokozatos bomlása. 

Az elmúlt két évtizedben lezajlott változások során ismét módosult a gazdasági térszerkezet, jelentősen 

differenciálódott az egyes települések helyzete, különböző mozgáspályák követhetők nyomon (Nemes Nagy – 

Szabó, 2001). A differenciálódás és polarizálódás legfontosabb tengelye a földrajzi fekvés: milyen dinamizmus 

jellemzi azt a régiót, illetve várost, amelynek a település a vonzáskörzetében fekszik? A rendszerváltás ugyanis 

a helyi munkalehetőségek beszűkülésével, a mezőgazdasági kistermelés feltételeinek romlásával járt. A helyben 

és helyből elérhető munkahelyek száma és minősége kiemelt jelentőséget kap az adott település 

                                                           
1 Az elsőfokú (primer) közösségek tagjai teljes személyiségükkel fordulnak egymás felé, kapcsolataik intimek, önmagukon kívül nincs külső 

céljuk, hosszú időre szólnak, létszámuk alacsony (pl.: hagyományos család, baráti társaság, vallási gyülekezet, stb.). A másodfokú 

(szekunder) közösségekben már csak személyiségük releváns oldalával vesznek részt az egyének. Ezek a közösségek csak részleges 
identitást nyújtanak, így lehetővé válik a személyiség autonómiája, a közösségekhez való tartozás megválasztásának lehetősége (pl.: 

munkaszervezetek, vallások, politikai és civil mozgalmak stb.). A modern társadalomban több gondolkodó (Putnam 2001, Castells 2006) 

veti fel a harmadfokú (tercier) közösségek lehetőségét, amelyek kiküszöbölik a primer közösségek autonómia-vesztését és a szekunder 
közösségekből adódó társadalmi atomizációt tudatos, önkéntes szerveződéssel a közösen vállalt minőség és érték alapján. (Vitányi 2007) 
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életképességének, lehetőségeinek szempontjából. Bár egyes falvak új szerepkörrel bővültek (rekreáció, 

szuburbanizáció), összességében a kistelepülések funkcióvesztéséről beszélhetünk a rendszerváltást követő 

időszakban (Kovács K, 2005). 

A fogyasztói társadalom térhódítása, a fogyasztói attitűdök és igények változása, az individualizáció erősödése 

elindította a szegregációt a rurális térségekben. A gyengébb infrastrukturális ellátottsággal rendelkező 

településekről az urbanizált központok felé vándorlás tovább gyengítette a hátrányos helyzetű falvak 

közösségeit. 

Bár az egyes településeken eltérő tendenciák követhetők nyomon, szinte valamenynyi változás a helyi 

társadalmak bomlásának irányába hat. A fiatalok és képzettebbek távozásával a lakosság körében dominánssá 

válnak az idősek, a munkaerőpiacról egészségi állapotuk vagy szakképzetlenségük miatt kiszorultak csoportjai, 

s a hátrányok halmozódásával a lakosság elveszíti a problémák helyi kezelésének képességét. A falvakban élők 

felemelkedését, a szociális problémák megoldását a vidéki infrastruktúra, a gazdaság és a humán tőke 

fejlesztését külső erőforrások bevonásával szükséges megoldani (Kovács T, 1997). 

Felújított községháza átadása egy kistelepülésen 

 

Forrás: Gyöngyöshalász - Polgármesteri Hivatal 

A fejlesztő programok, a támogató intézkedések azonban csak akkor lehetnek hatékonyak, ha valóban a helyi 

lakosság igényeit és érdekeit helyezik a középpontba, ha – megfelelő társadalmi bázist kiépítve – szervesen 

kapcsolódnak a lokális közösségekhez, bevonva őket a döntésekbe és a megvalósítás folyamatába. A hátrányos 

helyzetű kistelepülések helyi társadalmait azonban – torzult szerkezetükkel, gyenge vagy hiányzó civil 

szervezeteikkel, széteső csoportjaikkal (Gängler, 1999) – kevéssé tekinthetjük olyan közösségeknek, amelyek 

aktívan bevonhatók a problémák feltárásába, a megoldási tervek és stratégiák kidolgozásába és a projektek 

konkrét megvalósításába. Ezért a falvak fejlesztésében kulcsfontosságú szerep hárul a lokális társadalom 

csoportjainak, szervezeteinek kialakítására, erősítésére és aktivizálására, vagyis a közösségfejlesztésre. 

3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, 
KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS FOLYAMATA 
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A közösségfejlesztés vagy közösségszervezés alapvetően a lokális tereken élők kezdeményező- és 

cselekvőképességének fejlesztését jelenti. A folyamatban kiemelt szerepe van a helyi polgároknak, 

csoportjaiknak, szervezeteiknek, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a külső közösségfejlesztőknek 

is, természetesen a helyi szükségletek mértékében. A közösségfejlesztő ösztönző, információs ill. 

kapcsolatszervező munkával támogathatja, egészítheti ki és erősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. A 

segítő beavatkozás legfontosabb célja a lakosság alkalmazkodóképességének és kreativitásának aktivizálása, 

valamint hosszabb távon a település népességmegtartó erejének növelése. (Varga – Vercseg, 1998) 

A közösségfejlesztés folyamata a helyi lakosok, illetve csoportjaik, szervezeteik megszólításával és bevonásával 

kezdődik. A lokális problémák és feladatok felismerése után az ismeretek, képességek fejlesztése révén, a 

lehetséges partnerek bevonásával és kölcsönös együttműködéssel juthatunk el a közösségi megoldásokhoz 

(Varga 1988). A konkrét feladatok, projektek megvalósítása a közösség tagjainak feladata, a közösségszervező 

munka csak támogatja, organizálja és dinamizálja a bevonható helyi erőket. A külső hatások, a visszacsatolások 

és a belső kommunikáció alapján változó rendszerben a következő – egymást követő vagy párhuzamos – 

támogató fázisok megvalósítása szükséges (Varga – Vercseg, 1998; Vercseg, 2004): 

3.1. 1. Kapcsolatfelvétel 

Első lépésben tehát fontos a lakosság és a lakosság szervezeteinek bevonása, a kapcsolatfelvétel, valamint a 

rendszeres kommunikáció kereteinek kialakítása az aktivizálható helyi szereplők, köz- és magánintézmények, 

egyesületek stb. feltérképezésével és szövetségbe rendezésével. A bátorítás és ösztönzés mellett a segítő 

közösségfejlesztő interjúkat készít, találkozókat, beszélgetéseket szervez és vezet. 

3.2. 2. Diagnózis 

A második fázisban történik a helyi társadalom és gazdaság diagnózisának közösségi felállítása, a problémák 

azonosítása a fejlesztő koordináló és szakértői munkája mellett. A természeti, gazdasági és humán erőforrások 

feltárása a lakosság bevonható része által felismert problémák és célok alapján történik. A leggyakrabban 

használt módszer a helyi erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket feltáró SWOT-analízis. 

3.3. 3. Tervezés 

A következő lépésben a feltárt problémák és konfliktusok mellé célokat, véleményeket rendelnek, majd 

rangsorolják és megszervezik a feladatokat. Cselekvési tervet készítenek, a munkát konkrét projektekre bontják. 

Kijelölik az egyes feladatokért felelős személyeket és csoportokat, döntenek a határidőkről, ütemtervekről és a 

konkrét megvalósítás módjáról is. 

3.4. 4. Intézmény-, kapcsolat- és hálózatépítés 

A hatékony problémakezeléshez – főként a szervezetlen kistelepüléseken – gyakran új intézmények, szervezetek 

kialakítása szükséges a helyi közösségben. Kiemelt jelentőséggel bír a település minél szélesebb 

nyilvánosságának bevonása, a nyilvánosság fórumainak létrehozása. A sikeres programokhoz széles összefogás 

szükséges, ezért keresni kell a lehetséges belső és külső partnereket, szervezeteket és hálózatépítéssel segíteni a 

helyi érdekek érvényesülését. 

3.5. 5. Koordinálás 

A közösségszervező feladata, hogy külső nézőpontból racionalizálja a terveket, életben tartva és tovább erősítve 

a helyi társadalom önszerveződését. Munka közben fontos a visszacsatolás, a megvalósult folyamatok 

értékelése, az esetleges hibák korrekciója, a folyamatos koordináció és a szükséges szakmai segítség biztosítása, 

képzések, fórumok stb. szervezése. 

Kistérségi szintű tervezés esetén célszerű a közösségfejlesztő munkát településenként végezni, fontos azonban 

az egyes települések képviselői közötti rendszeres kapcsolattartás és kooperáció. 

4. KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN 
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A helyi társadalom életfolyamataiba való külső beavatkozás több etikai dilemmát is felvet. A külső fejlesztő 

tevékenységet a kistelepülési lakosság hátrányos helyzete, cselekvésképtelensége, szervezetlensége és a helyi 

erőforrások hiánya indokolja, megalapozza továbbá a fejlesztők szakértelme és törekvése, hogy a változások a 

lokális társadalom aktív közreműködésével valósuljanak meg. 

A településfejlesztés projektjeinek közösségi elfogadottságával és támogatottságával kapcsolatban számos 

kérdés merülhet fel: miért vonjunk be a település sorsát érintő döntésekbe a döntési folyamatot lassítva új 

érdekcsoportokat? Nem gyengíti-e a képviseleti demokrácia erejét a lakosság szélesebb csoportjainak bevonása? 

Dönthetnek-e racionálisan megfelelő szakértelem hiányában az emberek? Kiküszöbölhető-e, hogy különböző 

lokális csoportok gyakran szűk látókörű és parciális érdekeiket hangoztatva tereljék tévútra a fejlesztést szolgáló 

projekteket? Érdemes-e a lakosság apátiája és passzivitása ellenére is kitartani a közösségi részvétel elve 

mellett? 

A fenti kérdésekkel és aggályokkal szemben fontos leszögeznünk: a közösségi részvétel értékes, és a település 

hosszú távú fejlődése szempontjából előnyös kormányzási forma. Hozzájárul a demokratikus légkör 

kialakulásához, erősíti a helyi társadalom stabilitását. Az egyetlen biztosítéka annak, hogy a település sorsa ne 

kerüljön egyes gazdasági és hatalmi érdekcsoportok kezébe, hogy reális visszacsatolási mechanizmusok 

működjenek a lakosság és a külső fejlesztő között, valamint a helyi és központi hatalom nyitott legyen az eltérő 

helyi problémák és célok felé. A közösségi részvétel ugyanakkor a helyi konfliktuskezelés aktív és nyílt eszköze 

(Lukovich, 2004). 

Ezért játszanak jelentős szerepet a kistelepülési társadalom szerveződései és közösségei a településfejlesztés 

szempontjából, és ezért fontos feltérképezésük, bevonásuk, aktivizálásuk a helyi közösséget érintő kérdésekkel 

és feladatokkal kapcsolatban. 

5. A CIVIL SZFÉRA JELENTŐSÉGE A 
KISTELEPÜLÉSEKEN 

A kistelepülések szervezeteit, közösségeit kialakulásuk, struktúrájuk és célrendszerük szempontjából is 

nagyfokú heterogenitás jellemzi. Vannak közöttük bejegyzett civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, 

gazdasági és baráti és egyéb alapon szerveződő érdekközösségek, klubok, szabadidős- és sportszervezetek, 

hagyományőrző csoportok stb. A közösség fogalma alatt – Hankiss Elemér tág teret engedő definíciója alapján – 

a közös céllal, közös érdekkel, közös értékekkel és „mi”-tudattal rendelkező emberi csoportosulást értem 

(Hankiss, 1983). A közösségszervező tevékenység célja egy jól strukturált, szervezett települési társadalom 

kialakítása, amely képes az állami és önkormányzati ellátórendszer hiányosságainak korrekciójára, a helyi 

igények kielégítésére, és a lokális konfliktusok kezelésére. 

A falvak, kisebb települések helyi közösségei – amellett, hogy a településfejlesztési programok bázisává 

válhatnak a lokális társadalomban – számos területen fejtik ki hatásukat. Szerepük vitahathatatlan és 

elengedhetetlen a szociális biztonság, a mentális egészség megteremtésében. A redisztributív államszocializmus 

leépülése, és az önkormányzatok financiális nehézségei szintén szükségessé teszik az alulról szerveződő 

közösségek aktivitását. A kultúra, a sport, a tradíciók ápolása ma már a legtöbb településen elképzelhetetlen a 

civil szféra szervezetei nélkül. A szociális ellátás terén is egyre jelentősebb a szektor szerepvállalása: az idősek 

gondozásában, a betegek, sérültek támogatásában, az elesettek segélyezésében is egyre nagyobb részt vállalnak. 

A szabadidő eltöltésében is fontos a civilek szerepe: a nyugdíjas és ifjúsági klubok programjai segíthetik a 

kikapcsolódásban a falusi társadalom legaktívabb és leginkább mobilizálható rétegeit. 

A fenti kistelepülési szervezetek közös jellemzője, hogy csekély állami és önkormányzati támogatással, 

bevonható lakosság önkéntes munkájára és kreativitására alapozva valósítanak meg a helyi közösség egésze, 

vagy egyes csoportjai számára fontos programokat, működtetnek szolgáltatásokat. 

A bejegyzett és nem bejegyzett szervezetek, klubok és egyesületek mellett azonban több más tényező is szerepet 

játszik a helyi társadalom szervezésében. Ezek sokszor esetlegesek és rendszertelenek, szerepük azonban 

gyakran kiemelt a lokális közösség szempontjából, ezért feltérképezésük és erősítésük a közösségfejlesztés 

feladatai közé tartozik. Több kistelepülésen hiányoznak a lakosságot aktivizáló, és segítő civil szerveződések, 

illetve működésük időben és térben korlátozott, esetleg csak kisebb csoportokat vonnak be a szervezet 

tevékenységébe. Ez a tény tovább erősíti a civil szervezetek mellett megjelenő társadalomszervező faktorok 

jelentőségét. A továbbiakban a falusi lakosság szerveződése szempontjából lényeges egyéb szereplők és 

faktorok felsorolása következik – a teljesség igénye nélkül. 
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6. KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ERŐK A KISTELEPÜLÉSEKEN 

6.1. Intézmények 

A civil szervezetek és egyesületek mellett – a közösségépítés terén – a kistelepülések életében domináns szerepe 

van az önkormányzat és az egyházak szervező tevékenységének, valamint a falvakban működő különböző 

intézményeknek. 

Csoportszervezés és csoportépítés szempontjából a települési önkormányzatok lehetőségei rendkívül 

széleskörűek. A helyi hatalom letéteményeseként a kistelepülések vezetősége dönthet a falvakat érintő 

fejlesztésekről, beruházásokról, a település életének kiemelt eseményeiről, programok szervezéséről, a helyi 

társadalom csoportjainak, közösségeinek esetleges támogatásáról. A hátrányos helyzetű településeken 

jellemzően a közhasznú munkák szervezésében, a falunapok, és egyéb rendezvények lebonyolításában valósul 

meg az önkormányzatok, falusi közösség építése terén végzett tevékenysége. 

Az egyházak kistelepülési szerepével kapcsolatban fontos, hogy a vallás önmagában is közösségteremtő 

tényező, összetartó erő a hasonló gondolkodású és értékrendű emberek körében. Az egyházi keretek közötti 

rendszeres találkozás jelentős mértékben járul hozzá a helyi lakosság mentális egészségének fenntartásához, 

ugyanakkor a vallás gyakorlásának fontos konfliktusmegoldó funkciója is van (Pikó, 2002). A különböző 

egyházakhoz kötődő csoportok alapvetően a hitélethez kötődő közösségek (pl. istentiszteletek közössége, vallási 

társulatok, egyházközségi képviselőtestület), de a falvakban megfigyelhetők egyéb, elsősorban a szociális 

segítségnyújtásra (Ragadics, 2007a), vagy más közösségi feladatra szerveződött csoportosulások is (pl.: 

karitatív-szervezetek, egyházi és egyházi kötődésű egyesületek, alapítványok, stb.). 

A kistelepülések intézményei (óvoda, iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, kultúrház, teleház, könyvtár 

stb.) alapvető céljaik mellett kiemelt szerepet töltenek be a helyi társadalom szervezésében. Az intézmények a 

falu közösségi és információs csomópontjaiként funkcionálnak. Ebbe a körbe sorolhatjuk a településen található 

vegyesboltokat, üzleteket, vendéglátó egységeket, valamint a vasút- és buszállomást is. Közösségi szempontból 

kiemelt szerepe van az oktatási intézményeknek. Az óvoda és iskola – az oktatói-nevelői munkán túl – szervezi 

a gyermekek és fiatalok csoportjait, rajtuk keresztül a szülőket és nagyszülőket, programjaik és rendezvényeik a 

település egészét érinthetik. 

A kistelepülések intézményes ellátottsága – a gazdasági szempontok előtérbe kerülésével – jelentősen csökkent 

az elmúlt években. A forráshiánnyal küszködő önkormányzatok nem egyszer a helyi oktatási, kulturális és 

szolgáltató intézmények feladására kényszerülnek. A felelősségteljes döntésekhez azonban fontos lenne az 

intézménybezárások hatásainak hosszabb távú elemzése, a következmények értékelése, mivel a kistelepülési 

intézmények jelentősége általában túlmutat a konkrét funkciókon, szerepkörük komplex, kapcsolatrendszerük – 

áttételekkel – a falusi társadalom egészére kiterjed. 

6.2. Kulcsszereplők, „véleményvezérek” 

A fenti intézmények mellett a falvak, kisebb városok társadalmának szervezettségét – a nagyobb településekénél 

sokkal inkább – meghatározzák a fontos helyi pozíciókat betöltő egyének: személyes kvalitásuk, rátermettségük, 

döntéseik és szándékaik. Minél kisebb egy település, annál kevesebb a lokális kulcspozíciók száma és annál 

nagyobb a döntéshozók szerepe és felelőssége. A helyi pozíciók, feladatkörök számának csökkenése 

ugyanakkor együtt jár a településen élők külső tényezőktől való függésének növekedésével. 

A kistelepüléseken jellemzően a legnagyobb helyi hatalom, legitimitás és presztízs a polgármesteri tisztséghez 

kapcsolható. A polgármester személye, alkalmassága, képességei, munkabírása, kapcsolatrendszere 

meghatározó a falu további sorsa, fejlődése szempontjából. A település első embere – az önkormányzat élén – 

kezdeményezhet, és foganatosíthat a helyi társadalom szervezettségét erősítő projekteket, illetve a települési 

közösséget építő rendezvények, programok sikeressége jelentős mértékben az önkormányzati támogatás és 

szervezés függvénye. A polgármesteri és önkormányzati képviselői státusz mellett jelentős a helyi 

szolgáltatások és intézmények vezetőinek, foglalkoztatottainak szerepe. 

A helyi értelmiség társadalomszervező szerepe kiemelt jelentőséget kap a kistelepülési színtereken. A működő 

civil szervezetek egyesületek és klubok élén gyakran találunk helyi pedagógusokat, orvosokat, stb. Szerepük 

tanácsadóként, véleményvezérként is fontos. A lokális intézményrendszerhez kötött értelmiség az intézmények 

megszűnésével elveszíti gazdasági bázisát, s többnyire elvándorol a településről. 
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Több hátrányos helyzetű kistelepülésen az egyházak, vallási szervezetek képviselői (plébános, tiszteletes, 

hitoktató, plébánia-igazgató, stb.) tevékenykednek egyedüli diplomásként. Szerepvállalásuk a közösség életében 

személyfüggő és gyakran esetleges, a leszakadó aprófalvak közösségeiben azonban számos esetben 

létfontosságú és pótolhatatlan. (Ragadics, 2007b). 

A társadalom szervezésében szerepet játszó helyi véleményvezérek nem minden esetben a kulturális és hatalmi 

mezőben szerzett tőke alapján (Bourdieu, 1999) szelektálódnak. A lokális ismertséget és elismertséget 

meghatározza a helyi társadalom gazdasági életében betöltött pozíció is. A sikeres vállalkozók, gazdálkodók 

olyan társadalmi réteget képeznek, amely viszonyítási alapot jelenthet a település lakosai számára, gazdasági 

erejük, elismertségük alapján a település fejlesztésének fontos bázisát adhatják. 

7. ÖSSZEGZÉS 

A fenti csoportok jelenléte általában árnyalja és szervezi a társadalmat. A kisebb, hátrányos helyzetű 

településeken számuk jellemzően alacsony, ezért a „véleményvezérek” felkutatása, a megfelelő fórumok, 

információs és találkozási csomópontok feltérképezése esetleg kialakítása még lényegesebb közösségfejlesztő 

feladatként jelenik meg. 

A közösségfejlesztés tehát a vidék- és településfejlesztést megalapozó, a falvak népességének életminőségét 

fejlesztő kiemelt jelentőségű tevékenység. Épít a helyi társadalom szervezeteire, csoportjaira és közösségeire, 

támogatja, erősíti azokat, szükség esetén megszervezésükben, életre hívásukban is segít. A közösségfejlesztő, 

közösségszervező tevékenység akkor éri el célját, ha a külső beavatkozás szükségtelenné válik, ha létrejön egy 

erős, a szolidaritás, tolerancia és a demokratikus elvek alapján szerveződő helyi közösség, amely képes 

problémáinak, konfliktusainak felismerésére és hatékony kezelésére. 
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9. fejezet - A TANZÁNIAI POLITIKAI 
TÉR ALAKULÁSA A 
FÜGGETLENSÉGTŐL NAPJAINKIG 
ÉS AZ „EGYPÁRT SZINDRÓMA” 1

 

Tarrósy István 

1. BEVEZETÉS 

A pártosodás minden demokratikus átmenet elengedhetetlen feltétele, egyben következménye. Versengő 

demokrácia nem fejlődhet ki olyan politikai pártok nélkül, amelyek alapvetően arra ösztönzik a szavazókat, 

hogy aktívan vegyenek részt a politikák előkészítésében és megvalósításában. Az afrikai politikatörténet 

fejlődésének folyamatában is helytálló az a megfogalmazás, miszerint „a pártok kialakulása rendszerint a nagy 

társadalmi konfliktusokhoz, forradalmi átalakulásokhoz kapcsolód[ott].” 2 Afrika-szerte ez hatványozottan volt 

igaz, hiszen a gyarmati uralom alóli felszabadulás mérvadó társadalmi mozgalmak – később átalakulások – 

kezdetét jelentette. Más afrikai országok példájához hasonlóan azonban Tanzániában is csak fenntartásokkal 

beszélhetünk többpártrendszerről – inkább a plurális demokratikus pártrendszer jelenleg is formálódó kiépülését 

(valójában a demokratikusabb gyakorlat(ok) meghonosítását) említhetjük, és a több pártformáció egymás 

mellett élésének próbaszakaszára utalhatunk. Ahogyan Gichira Kibara (2005) találóan leszögezi „A 

demokratikus konszolidáció előfeltételei Kenyában” című tanulmányának bevezetőjében: „Nem vagyok 

megbizonyosodva arról, hogy tanulmányom címe találó. [A cím] ugyanis feltételezi azt, hogy Kenyában létezik 

demokrácia, és ami ehhez kapcsolódóan igazából szükséges, az épp annak konszolidációja. Valójában be kell 

vallanunk: a demokrácia valamilyen [sajátos] formája létezik, és épp ezért a vizsgálandó kérdés először maga a 

demokratizálódási folyamat, majd később a demokrácia konszolidációja.” 3 Ez a megállapítás Tanzániára 

éppúgy találó, mint a kelet-afrikai térség akármelyik országára. 

A demokratizálódás folyamata több ponton is tetten érhető, és annak számos eredménye mérhető. „A 

demokrácia azonban nemcsak egy kormányzási forma, hanem életforma.” 4 Összetettsége, és a probléma 

összetettsége okán a demokratikus rendszer kifejlődéséhez szemügyre kell vennünk az adott állam politikai, 

gazdasági és kulturális valóságait és változásait is. Ezek mind döntő befolyással bíró területek a 

demokratizálódás folyamatában és annak korrekt megítélésében. 

Napjaink tanzániai többpártrendszerének (is) voltak előzményei, amelyekről csupán közvetlenül a függetlenség 

elnyerése utáni időszakban beszélhetünk. A szövetségi berendezkedés kialakítását megelőzően a későbbi 

föderatív ernyő alá vont területek a westminsteri típusú, angolos többségi kormányzás hagyományai szerint 

versengő többpárti térben tevékenykedtek. E modell alapján vívta ki a függetlenséget Zanzibár szigete az 1963 

júliusában rendezett többpárti választásokat követően, 1963. december 10-én. A választásokon a hatalmat a 

Zanzibári Nemzeti Párt (angol nevén: Zanzibar Nationalist Party) és a Zanzibár és Pemba Néppárt (angol nevén: 

Zanzibar and Pemba Peoples Party) koalíciója szerezte meg az egyébként népszerűbb Afro- Shirazi Párt (angol 

nevén: Afro-Shiraz Party) előtt. Annak ellenére, hogy utóbbi a leadott érvényes szavazatok 54,2%-át birtokolta, 

és ezzel 13 mandátumhoz jutott a sziget képviselőházában, a koalícióra lépett két párt együttes erejével szemben 

gyengébbnek bizonyult: a ZNP és a ZPPP összesen 18 képviselői helyet harcolt ki magának (pedig egyenként 

csupán 12 és 6 hellyel büszkélkedhettek). 5 A többpárti uralom azonban 33 napnál nem tarthatott tovább a 

nagyon szerencsétlenül lefolyt és katasztrofális véget ért Zanzibári Forradalom következtében. 

Jakaya Kikwete, Tanzánia elnöke (2005-től) 

                                                           
1 Több tanzániai politológus utal a problémára, a kifejezést kiváltképp sokszor olvashatjuk Chaligha, Amon E. írásaiban (angol 
terminológiával: single party syndrome). 
2 Bayer József (2001): A politikatudomány alapjai. Budapest: Napvilág Kiadó. 184. o. 
3 Kibara, Gichira (2005): „Prerequisites for Democratic Consolidation in Kenya”. In: REDET: Democratic Transition in East Africa. Dar es 
Salaam: E&D Limited. 7. o. 
4 U.o. 8. o. 
5 A részletes szavazati arányok és számok megtalálhatók az Interneten: 
http://africanelections.tripod.com/zanzibar_detail.html#1963_National_Assembly_Election 

http://africanelections.tripod.com/zanzibar_detail.html#1963_National_Assembly_Election
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Forrás: Dán külügyminisztérium 

1964. január 12. éjjelén az addig szinte teljesen ismeretlen John Okello vezetésével közel 300 fegyveres férfi 

elfoglalta Zanzibár szigetét, annak kommunikációs központját, valamint három rendőrőrsét. Bízva abban, hogy 

Khalifa szultán 1960-ban bekövetkezett halálát követően kialakult nyugtalan politikai klíma, a folyamatos utcai 

tüntetések és politikai indíttatású összetűzések fémjelezte hangulat alkalmas lehet a „hatalomátvételre”, Okello 

kockáztatott és arra játszott, hogy a politikusok majd megállapodnak vele, elismerve a felkeléssel formált jogát a 

sziget vezetésében való részvételre. Erre természetesen sohasem került sor, ugyanis miután az Afro-Shirazi Párt 

vezetői szinte azonnal keblükre ölelték a felkelőket (a többi párt képviselői helyi elmondások alapján nem is 

tartózkodtak a szigeten), forradalommá nyilvánítva a történéseket, elszabadult a pokol. Pár nap leforgása alatt 

megszámlálhatatlan emberáldozatra került sor – főként azokat a muszlimokat, illetve ázsiai származásúakat 

gyilkolták le a lázadók, akik a többi párt támogatói köreit gyarapították. Aki tudott, percek alatt menekült el a 

szigetről. Amikor elcsitultak a csatazajok, radikálisan megváltozott kép fogadta a szigetekre érkezőket: az addigi 

élénken multikulturális jelleg valójában eltűnt, és a különböző politikai alternatívákat kínáló közegbe 1965-ben 

állami szintű jogi parafálás után beékelődő állampárt fokozatosan kiépítette a politikai rendszer feletti 

dominanciáját. 6 

A kontinensen elterülő Tanganyikában 1958 szeptembere és 1959 februárja között rendeztek először többpárti 

törvényhozó testületi (az akkori angol terminológiával: legislative council) választásokat, amelyen az 1954-ben 

megalakult Tanganyika African National Union (TANU) nyerte el a közvetlen választás útján betölthető 30 hely 

többségét (további 34 helyet a britek tartottak fenn a saját maguk által kijelölt személyeknek). A törvényhozó 

testületi választások 1960 augusztusában megtartott újabb fordulójában a TANU még markánsabban, ellenfeleit 

szinte letarolva győzött, és szerzett meg 70 helyet az összesen 71-ből. A politikai vetélytársakat ekkor a 

Tanganyikai Összmuszlim Nemzeti Párt (angol nevén: All Muslim National Party of Tanganyika) és az 

Egyesült Tanganyika Párt (angol nevén: United Tanganyika Party) jelentették. Az 1962-es első ízben 

megrendezett elnökválasztások eredményének tükrében szinte egyértelművé vált a TANU egyeduralmának 

kiépülése. A pártot képviselő Julius Nyerere a leadott szavazatok 99,2%-át kapta, míg egyetlen ellenfele, az 

Afrikai Nemzeti Kongresszust (angol nevén: African National Congress) képviselő Zuberi Mtemvu csupán azok 

0,8%-át. Mindezek fényében 1963 elején a TANU központi bizottsága meghozta a döntést: a rendszert 1965-től 

egypártrendszerré alakítja át. 

                                                           
6 További részletek: www.zanzibarhistory.org/zanzibar_revolution.htm 

http://www.zanzibarhistory.org/zanzibar_revolution.htm
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Annak ellenére, hogy 1965-ben alkotmányosan rögzített módon megszüntették a többpártrendszer lehetőségét, a 

tanganyikai területeken tevékenykedő TANU és a zanzibári ASP 1977-es egyesülésükig próbálták megtartani 

önálló működésüket (természetesen, elsősorban az ASP). 1977-ben a fúzióval létrejött Forradalmi Állampárt 

(angol nyelven: Revolutionary State Party, szuahéliül: Chama Cha Mapinduzi (CCM)) viszont gőzerővel 

terjesztette ki egyeduralmát a szövetségi rendszer valamennyi területén egészen addig az 1992-es 

alkotmánymódosításig, amely hivatalosan megnyitotta a politikai verseny előtt a teret az ország valamennyi 

politikai aspirációval rendelkező tömörülése előtt. 

Az alkotmánymódosítást megelőzte egy reprezentatív szövetségi felmérés, amelyet az akkori legfelsőbb bíró, 

Francis Nyalali vezetett. A Mwinyi elnök által 1991-ben felállított Nyalali Bizottság az ország valamennyi 

régiójában összesen 35.835 tanzán állampolgárt interjúvolt meg. A válaszadók 77,2%-a támogatólag 

nyilatkozott az egypártrendszer megtartásáról; 21,5%-uk a többpártrendszer bevezetése mellett tette le a voksot, 

míg a megkérdezettek közel 2%-a nem rendelkezett kiforrott állásponttal. 7 A felmérés kimutatta, hogy azok 

között, akik az egypártrendszer fennmaradását részesítették előnyben, sokan a CCM politikai profiljának és 

tevékenységének alapos reformját sürgették. E véleményekbe kapaszkodva a Nyalali Bizottság 

zárótanulmányában végül a többpártrendszer bevezetésére tett javaslatot az Elnöknek. Ezt követően, az 1992. 

április-májusi ülésszakon a Bunge (szövetségi parlament) jóváhagyta a 8. számú Alkotmánymódosítást és zöld 

utat adott új politikai pártok bejegyzésének. Ennek nyomon követésére létrehozta a Politikai Pártok 

Nyilvántartási Hivatalát (angolul: Registrar of Political Parties), amely 1992 júliusa és 1993 novembere között 

13 pártot jegyzett be. A hivatal 2007. március 1-jén közzétett adatai szerint jelenleg 18 politikai párt működik az 

országban. 

Amiről a mai napig nem igazán beszélnek az országot vezető politikusok, az a Nyalali Bizottság által vázolt 

feltételrendszer, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az alkotmányban rögzített többpártrendszer valóban 

működőképessé válhasson. A feltételek közül szükséges megemlíteni többek között azt a kitételt, amely egy 

különálló Alkotmányozó Bizottságot javasolt felállítani annak az új alkotmánynak a megszövegezésére, amely 

az elnöki hatalmat több esetben is jelentősen csökkentette volna. A javaslattevők az új alkotmányról 

mindenképpen széleskörű, nyílt társadalmi vitát tartottak volna szerencsésnek, és magának az új alaptörvénynek 

az elfogadását is népszavazáshoz kötötték volna. Az oktatás fontosságát kiemelve, a reformokat szorgalmazó 

Nyalali Bizottság a többpárti berendezkedésről és a demokráciáról szóló országos méretű oktatási program 

beindítását tartotta volna célravezetőnek. Mindezekből – ahogyan arról Mwesiga Baregu professzor 8 egy 2000-

es tanulmányban ír – nagyon kevés valósult meg. Egyedül a CCM és a különböző közintézmények, valamint a 

fegyveres erők közötti politikai összeférhetetlenség és kontroll kérdésében született relatíve megnyugtató 

szabályozás. 

Választási készülődés Tanzániában (2010) 

 

Forrás: TV2Africa 

2. POLITIKAI PÁRTOK PALETTÁJA 2007 

Maga a regisztrációs folyamat egyértelmű feltételeket szab egy politikai párt megalapításához. 9 Párttá az a 

politikai formáció válhat, amely legalább 200-200 választópolgár támogatását bírja a szövetségi köztársaság 10 

régiójában. Ennek úgy kell teljesülnie, hogy az összes zanzibári és Pemba-szigeti régióból minimum kettőben a 

regisztrációs hivatalnak hitelesítenie kell az elvárt támogatói számot. Így összesen legalább 2000 szavazati 

joggal rendelkező állampolgár ellenjegyzett támogatását kell a pártnak felmutatnia. További megkötések: a 

politikai párt vezetőségében helyet kell adni a volt tanganyikai és a zanzibári területekről érkezett 

politikusoknak egyaránt, illetve, a pártnak rendelkeznie kell főhadiszállással (pártközponttal). Mindezen 

feltételek teljesítése után a párt 50.000 Tanzániai Schilling (TSH) 10 regisztrációs díj befizetésére kötelezett. 

                                                           
7 A bizottság eredményeiről további részleteket lehet megtalálni többek között Chaligha, Amon E. írásaiban, például a „The State of Political 
Parties in Tanzania” című 2005-ös tanulmányban. 
8 Politológia és nemzetközi kapcsolatok professzora a University of Dar es Salaam-on. Számos mérvadó könyv és elemzés szerzője. A 

Southern Africa Regional Institute for Policy Studies’ Peace and Security Research Programme (Zimbabwe) koordinátora. A tanulmányt a 
2000 májusában a dél-afrikai térségben elképzelhető fenntartható demokratikus intézményrendszerről rendezett nemzetközi IDEA-SADC 

konferencián adta elő Baregu. Interneten letölthető a http://archive.idea.int/ideas_work/22_s_africa/parties/3_baregu.pdf címen. 
9 Ennek törvényi szabályozási hátterét az 1992. évi Politikai pártokról szóló 5. számú törvény rögzíti. 
10 Ez kb. 42 USA dollár, ami kb. 7.350 forint 2008. január 31-i árfolyamok alapján. 

http://archive.idea.int/ideas_work/22_s_africa/parties/3_baregu.pdf
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A politikai pártok nyilvántartását vezető hivatal feje, John Billy Tendwa 2007. március 1-jén 18 párt 

bejegyzéséről adott ki határozatot (a pártok listáját az 1. számú táblázat tartalmazza). Számos paramétert 

vizsgálva a pártok komoly szórást mutatnak: a CCM-mel szinte egyik formáció sem tudja felvenni a versenyt. 

Az egypártrendszer időszakában megerősödött párt politikai egyeduralomra tett szert, amelyet csupán erőtlen 

ellenállások formájában képesek az ellenzéki pártok megkörnyékezni. Az egyetlen igazi rivális az Egyesült 

Polgári Front (angol nevén: Civic United Front), amely Zanzibáron rendelkezik mérvadó, a központi hatalmat 

ténylegesen megingatni képes támogatottsággal. Ha az alkotmány engedné, – feltételezve, hogy a pártvezetők is 

képesek lennének az egységes fellépésre – a CUF választási szövetséget köthetne a Chama Cha Demokrasia na 

Maendeleo (CHADEMA) párttal, és bevonva további ellenzékieket, markáns kihívást intézhetne a CCM-

hatalom ellen. Ezt támasztották alá 2006 novemberében a CUF, a CHADEMA és a PPT-MAENDELEO pártok 

vezető funkcionáriusaival a szerző által készített interjúk is. 

1. Táblázat – A 2007. március 1-jén regisztrációval rendelkező 18 politikai párt 
 

1. Chama Cha Mapinduzi (CCM) Honlapja: www.ccmtz.org 

2. The Civic United Front (CUF) Honlapja: www.cuf-tz.com 

3. Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) Honlapja: www.chadema.net 

4. Union for Multiparty Democracy (UMD) 

5. National Convention for Construction and Reform (NCCR-MAGEUZZI) 

6. National League for Democracy (NLD) 

7. National Reconstruction Alliance (NRA) 

8. The Tanzania Democratic Alliance Party (TADEA) 

9. Tanzania Labour Party (TLP) 

10. United Democratic Party (UDP) 

11. Chama Cha Demokrasia Makini (MAKINI) 

12. The United Peoples Democratic Party (UPDP) 

13. Chama Cha Haki na Ustawi (CHAUSTA) 

14. The Forum for Restoration of Democracy (FORD) 

15. Democratic Party (DP) 

16. Progressive Party of Tanzania (PPT-MAENDELEO) 

17. Jahazi Asilia 

18. Sauti ya Umma (SAU) 

Forrás: Az Office of the Registrar of Political Parties 2007-es adatai alapján 

Joran Lwehabura Bashange, a CUF szervezési igazgató-helyettese szerint az egyik legnagyobb problémát az 

jelenti, hogy „az alkotmány nem ad lehetőséget két [vagy több] politikai párt közötti [választási] koalíció 

létrehozására. … a mai napig egyébként a preambulum azt deklarálja, hogy Tanzánia szocialista állam. Mind- 

ezekből az látható, hogy a politikai gondolkodás [és valójában a politikai kultúra] megváltoztatására mélyreható 

reformokra van szükség.” 11 Annak érdekében, hogy mindez megváltozhasson, a CUF memorandumot 

fogalmazott meg a választók és a kormány számára, hogy legyen Tanzániának új alkotmánya. A kérdésben 

népszavazást kezdeményeznek, amelynek fontos implikációi lehetnek a jövőre nézve – feltéve, ha a hatalmon 

lévők ezt az akciót hagyni fogják. Arra a kérdésre, vajon rendelkezik-e a párt a kezdeményezéshez szükséges 

széleskörű kommunikációs erővel, illetve, képes-e és ha igen, milyen formában tudja a CCM által dominált 

tanzániai politikai kommunikációs térben üzeneteit eljuttatni a lakossághoz, az igazgató-helyettes kifejtette, 

hogy a Forradalmi Állampárt olyan szinten tartja kezében a médiát, hogy azok nem biztosítanak kellő 

mértékben (vagy szinte egyáltalán) lehetőséget a napi híráramba való bekapcsolódásra. A CUF saját lapján, a 

Fahamu-n keresztül igyekszik megismertetni alternatív nézeteit és politikáit az országban élőkkel. A 7.000 

példányban hetente megjelenő pártlap kiadása számukra azonban nagyon drága, és tekintettel arra, hogy a 

                                                           
11 A teljes angol nyelvű interjú szerkesztett változata olvasható az Afrika Tanulmányok c. periodika I. évfolyam 1. számában a 115-117. 
oldalakon. 

http://www.ccmtz.org/
http://www.cuf-tz.com/
http://www.chadema.net/
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támogatások limitáltak, a gazdasági szektor gyengesége és „megfélemlítettsége” okán a hirdetési bevételek 

végtelenül szerények, meglehetősen szűkre szabott az információáramlás köre. A saját terméken kívül egy-egy 

médium hajlandó – ismételten annak a félelemnek a tudatában, hogy a CCM retorziót hajthat végre, amennyiben 

azt látja, hogy az adott médium szerinte túlzottan nyit a CUF felé – az ellenzékiekkel együttműködni: néhány 

újságcikket leközöltek, vagy éppen az interjú készítésének időszakában, 12 néhány rádió pár órányi sugárzási 

időben lehetőséget adott a CUF pártelnöknek, hogy interjú formájában kifejtse nézeteiket, javaslataikat. A 

„megfélemlítettség” és a lehetséges retorzió hatásai azonban sokakat elriasztanak az ilyen pártatlanság 

felvállalásától, ugyanis ha valaki a kormány támogatását akarja élvezni, explicite keresnie kell és el kell 

fogadnia a CCM-mel való kapcsolatot, továbbá megfordítva, biztosítania kell a hatalmon lévő pártot arról, hogy 

„jó alattvalóként” megbízható partnere tud lenni a pártakaratnak. Joran Lwehabura Bashange saját bőrén 

tapasztalta meg: „Ha munkát akarsz, a CCM támogatására szükséged van. Engem pont azért rúgtak ki a 

munkahelyemről, mert nyíltan az ellenzék mellett álltam ki.” 

Kikwete elnök szereplése a CNBC reggeli műsorában 

 

Forrás: CNBC 

Valamennyi – és elsősorban nagyobb támogatói bázissal, ezáltal önkéntessel és szimpatizánssal rendelkező – 

párt számára a legfontosabb kommunikációs módszertan a jól bevált politikai gyűlések szervezése marad, 

különösen a falvakban és a városi központoktól távol eső településeken. A Dar es Salaamtól közel egy órányira 

(70 km) a kontinens belseje felé található Mvuti faluban folytatott beszélgetések további részleteket világítottak 

meg az állam átalakulóban lévő többpárti berendezkedéséből. A falu politikai elöljárója (angolul: village 

chairperson), Mr. Musenda a CCM színeiben nyerte el a választók többségének bizalmát. Miközben 

körbemutatta a település teljes közintézményi és mikrogazdasági szerkezetét, köztük az iskolát, a klinikát, a 

varrodát, a boltokat, a késélesítő vállalkozót, és a helyi fiatalok klubját (ez utóbbiban kifejezetten rövid idő 

adatott meg a hívatlan fehérbőrű látogatói csoportnak a fiatalok „vezérének” kimondottan agresszív és elutasító 

fellépése következtében), világossá vált, hogy az elöljárói funkció valójában nem jár együtt komoly politikai 

értelemben vett hatalommal (semmi esetre sem lehet például egy polgármesteri szinthez hasonlítani). Bár 

tiszteletben tartják, és – pláne koránál fogva – szava van a helyi társadalmon belül, se adókat nem szedhet, se 

más eszközöket nem „vethet be”, hogy pénzt termeljen, ezáltal fejlesztésekre költhessen, ugyanis ez mind a 

közigazgatási értelemben vett magasabb szinten, a municípium szintjén zajlik. A chairperson reprezentál, akire 

inkább a pártközpontnak van szüksége ahhoz, hogy szavazatokat hozzon számára, annak érdekében, hogy 

hatalmát megtarthassa és a pártakaratot kifejezésre juttassa a legalsó szinteken is. A jelenlegi hatalom nem 

érdekelt abban, hogy a devolúció szellemében tényleges hatalommal legyenek felruházva a helyi szintek, 

szemben az ellenzékiekkel, akik kommunikációjukkal erősen igyekeznek megerősíteni a települési szintek 

kormányzási formáit. Mindezek mellett az elöljáró a helyi társadalom ősidők óta mérvadó vezető személyisége, 

különösen, ha bele gondolunk abba, hogy a falvakban ő az, aki a földtulajdonlás történetét, és az aktuális 

földhatárokat naprakészen ismeri, kvázi egyszemélyes „földhivatal”. A föld tulajdonjogának kérdése pedig 

alapvetően rajzolja ki egy településen belül a családok, csoportok közötti összefüggéseket, kapcsolatokat. 

Annak ellenére, hogy az alkotmányi szabályozás hiányos, a koalíció létrehozása tekintetében az ellenzéki pártok 

folyamatosan próbálkoznak az összefogással. A 2000. októberi választások kapcsán például a CHADEMA, a 

CUF és az Egyesült Demokrata Párt (angol nevén: United Democratic Party) igyekezett az ellenzéki 

szimpatizánsokat a CCM ellen mobilizálni. A választási törvény óriási diszkrepanciájára világít rá azonban a 

pártok szavazatokkal mérhető támogatottsága és az általuk a parlamentben elfoglalt helyek száma. Az 1995-ös, 

első többpárti választások alkalmával a CCM a leadott szavazatok valamivel több mint 60%-át, az ellenzéki 

pártok pedig 40%-át szerezték meg. Ha csoportként (azaz összesített eredményt vizsgálunk) az ellenzék által 

megszerzett képviselői helyeket, akkor csupán 19,8%-os arányt tapasztalunk a teljes szövetségi parlament 

mandátumleosztására vetítve. A hatalmon lévő pártnak tehát aránytalanul magasabb számban „osztódik le” a 

parlamenti képviselet lehetősége, ezáltal garantált a törvényhozásban általa elfoglalt és megrendíthetetlenül 

stabil pozíciója. A 2000 októberében megtartott választások még erősebben húzták meg a törésvonalat a CCM 

és az összes többi politikai formáció között. Benjamin Mkapa regnáló elnököt a szavazók 71,7%-a erősítette 

meg pozíciójában, míg pártja a parlamenti helyek 87%-át szerezte meg, így tovább szűkítette a többi politikai 

szereplő mozgásterét. Fontos megjegyezni, hogy az ellenzék három pártja külön-külön indított jelölteket, akik 

egyenként 16,3%-os (Lipumba, CUF), 7,8%-os (Mrema, TLP) és 4,2%-os (Cheyo, UDP) eredményt értek el. A 

                                                           
12 2006. november 21-én. 
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legutóbbi 2005-ös választások sem mutattak más képet: Mkapa leköszönt elnök volt külügyminisztere, a 

dinamikus Jakaya Kikwete (CCM) 80,3%-os, míg a további kilenc (!) ellenzéki jelölt összesen 19,7%-os 

szavazati arányt értek el. A parlamentbe öt párt jutott be: a CCM 206, a CUF 19, a CHADEMA 5, a TLP és az 

UDP pedig 1-1 helyet foglalhat el a direkt, választókörzetekben mért eredmények alapján. A CCM tehát még 

tovább erősítette az amúgy is kikezdhetetlenül stabil politikai pozícióit. 

2. Táblázat Politikai pártok támogatottsága az 1995, 2000 és 2005-ös elnökválasztások kapcsán 
 

Elnökjelölt/pá

rt 
1995-ös választások 2000-es választások 2005-ös választások* 

  szavazatok % szavazatok % szavazatok % 

B. Mkapa – 

CCM 
4.026.422 61,8 5.863.201 71,7 - 

J. Kikwete – 

CCM 
- - 9.123.952 80,3 

I. Lipumba – 

CUF 
418.973 6,4 1.329.077 16,3 1.327.125 11,7 

A. Mrema – 

NCCR-M. 
1.808.616 27,8 637.115 7,8 84.901 0,75 

(1995)             

– TLP             

(2000)             

J. Cheyo – 

UDP 
258.734 4,0 342.891 4,2 - 

F. Mbowe 

(CHADE- 

MA 

- - 668.756 5,9 

* A 2005-ös választásokon további 6 ellenzési párt is jelöltet állított, de összesen csupán 1,35%-ot értek el a 

külön-külön vett igazán szerény eredményeiket egybe vetve. 

Forrás: A National Electoral Commission Election Records, Chaligha, REDET (2005) és a 

http://africanelections.tripod.com/tz.html#2000_Presidential_Election alapján a szerző szerkesztése 

Egy lényeges tendencia a 2. táblázat segítségével azonnal szembetűnik: az ellenzéki pártok támogatottsága 

folyamatosan csökkent az elmúlt három választás alkalmával. Ennek okaiként Chaligha többek között felemlíti a 

pártokon belül zajló hatalmi harcokat: ki legyen a jelölt, ki, milyen formában jelenjen meg a közvélemény előtt, 

és jelenítse meg a párt által képviselt értékeket, elképzeléseket. Kihagyhatatlan azonban az aránytalan 

„elosztási” rendszernek köszönhető visszás párt- és kampányfinanszírozás, amely főként az ellenzékieket 

korlátozza mozgásterükben – a pénzügyi keretek limitáltsága okán az ellenzéki pártok értelemszerűen 

lényegesen kevesebb PR-akciót, fórumot, politikai gyűlést tudnak megszervezni, az ezeket hirdető PR-

eszközöket legyártani, ezáltal csak szűkebb körben tudják üzeneteiket terjeszteni. Az is elgondolkodtató, vajon 

van-e akkora tömegbázisa általában a különféle pártformációknak, hogy megfelelő, és főként számukra sikeres 

módon mobilizálják a lakosságot. Úgy tűnik, a pártok megítélése – leszámítva a CCM-et, amely külön 

vizsgálatot igényel – igen alacsony az országban. 

Izgalmas még a nők számára biztosított ún. „speciális helyek” elosztása is: az 1995-ben kiosztott összesen 37 

helyből 28 illette meg a CCM-et, 4 a CUF-ot, 3 a NCCR-Mageuzi-t és 1-1 a CHADEMA-t, illetve az UDP-t. Ez 

az elosztás a pártok által szerzett parlamenti helyek arányában kerül meghatározásra, tehát kódoltan erősíti az 

amúgy is aránytalan és egyébként igazságtalan politikai képviseletet. Baregu szerint ezeken felül a torz képnek 

egy másik, az ellenzékiek által kimondottan negatív velejárója a pártfinanszírozást szabályozó törvényben a 

parlamenti helyek elosztásából fakadó újabb igazságtalanság: a nem a szavazói akaratot leképező módon 

http://africanelections.tripod.com/tz.html#2000_Presidential_Election
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megszerzett parlamenti helyek függvényében kapnak arányosított állami támogatást a parlamentbe jutott pártok. 
13 

Ha megkíséreljük a jelenlegi politikai párt-palettát összerakni, és a pártokat külön-külön jellemezni, először 

néhány közös jellemvonással kell kezdenünk. Ebben segítségünkre lehet Issa Shivji jogász professzor, a 

University of Dar es Salaam tanára, aki egy 2005 novemberében, közvetlen az akkori választásokat követően 

publikált cikkben leszögezte: „nehéz különbséget találni bármelyik regisztrált párt között abból a 

megfontolásból, hogy milyen politikát folytatnak és milyen közpolitikákat nevesítenek győzelmük esetén; nem 

különböznek vízióikat tekintve sem. Mindegyik donorfüggő, valamennyien a neo-liberális politikák, a 

privatizáció és a kisebbség jólétének előmozdításában érdekeltek. Egyiküknek sincs hihető elképzelése arról, 

hogyan lehet felépíteni a többség jóléte érdekében egy nemzeti, demokratikus szabályokon nyugvó gazdaságot 

és megteremteni az ehhez szükséges politikai környezetet.” 14 A 2006 novemberében a szerző által felfolytatott 

terepmunka empirikus tapasztalati ismételten támogatják ezt az érvet. Az interjúalanyok arra a kérdésre, amely 

pártjaik politikai manifesztóját és választási üzeneteit firtatta, szinte kivétel nélkül ugyanazokat a „tételeket” 

(egyre inkább elcsépelt félben lévő szlogeneket) sorolták fel: nyilvánosság és átláthatóság, jó kormányzás, 

felelősségteljes politikai szerepvállalás, az általános társadalmi jólét előmozdítása, az oktatási szektor, a 

mezőgazdaság fejlesztése, az egészségügyi rendszer támogatása, munkahelyek teremtése, a munkanélküliség 

visszaszorítása (megjegyzendő: e szlogeneket a támogatásokat folyósító nemzetközi közösség szinte meg is 

követeli). Ez a jelenség különösen érvényes a kisebb politikai pártokra, amelyek szinte a nagyobb tömörülések – 

amelyek eleve nehezen megkülönböztethető programokkal állnak ki egymással szemben – klónjai. 

3. A CCM 

A párt történelme során a kezdetek kezdetén a gyarmatosítás elleni küzdelmet és a felszabadítás mozgalmi 

jelentőségét, később az afrikai szocializmust és az ujamaa-t 15 tűzte zászlójára. Olyan gyűjtőpártként kezdte meg 

működését, amely célként azonosította a „választók többségének a megnyerés[ét] egy általános politikai 

program segítségével.” 16 Programja keretében pedig folyamatosan sok és különféle akaratot volt szükséges 

aggregálnia, így biztosítva a szükséges széles körű vonzerőt. A politikai liberalizáció időszakát megelőzően 

egyértelműen hitet tett az egypártrendszer, valamint a szocializmus erényei mellett. A politikai tér kinyitása óta 

a főként politikai inkompetenciával jellemezhető gyenge civil társadalom feletti befolyása 

megkérdőjelezhetetlen. Kimondottan autoriter módszertant alkalmaz párttagjai és a társadalom széles rétegei 

„meggyőzésében”, és Bareguval egyetértve, „sokkal inkább állampárt, mintsem politikai párt” 17 jelleget ölt 

tevékenységével. Ebből kifolyólag képtelen a kívülről jövő, más politikai szereplőktől érkező vélemények 

befogadására. Propagandagépezete az egész országot képes elérni, hiszen az egypártrendszer időszakából képes 

volt átörökíteni az ehhez szükséges teljes lefedettséget. Ez utóbbiba sikerült betekintést nyerni a 2006. 

november 21-én a CCM dar-i központjában – amely voltaképpen a TANU volt irányítási központjában kapott 

helyet – Captain Ligholával, a „kapitánnyal”, ahogy kollégái és párttársai nevezik, folytatott beszélgetés során. 

A dar-i pártiroda vezető adminisztrátora és egyik vezér agitátora kiválóan bemutatta, milyen is egy elnyomó párt 

egyoldalú kommunikációja. Szinte ellentmondást nem tűrő módon és hangnemben adott „tájékoztatást” arról, 

hogy a CCM-en kívül valójában nem léteznek pártok az országban. Arroganciával ecsetelte, hogy egyik 

ellenzéki párt sem képes ütőképes programmal előállni, és valamilyen módon a CCM-nek ellenpólust képezni. 

A Zanzibáron és Pembán erős CUF-ról lekicsinylő módon beszélt, és leszögezte, hogy amíg a CCM hatalmon 

van, addig a CUF nem lehet ellenfél. 

4. AZ ELLENZÉK PÁRTJAI 

Jelen fejezet az ellenzéki oldal szerteágazó formációi közül a komolyabb a helyi elemzők szerint ígéretesebb 

erőt képviselő pártokat mutatja be részletesebben. Általánosságban elmondható, hogy jelentős visszahúzó 

tényezőkként jelennek meg a pártok lehetséges fejlődési ívén saját vezetőinek személyes ambíciói és a 

                                                           
13 Baregu, Mwesiga (2000): „The State of Political Parties in Tanzania, 1999”. Paper presented at the International IDEA-SADC Conference 

(Towards Sustainable Democratic Institutions in Southern Africa). May 2000. 67. o. Az Interneten elérhető: a 
http://archive.idea.int/ideas_work/22_s_africa/parties/3_baregu.pdf címen. 
14 Shivji, Issa (2005): „Elections in Tanzania: In search of a principled vote”. News From Africa: Editorial. 4 November 2005. Interneten 

letölthető: http://newsfromafrica.org/ newsfromafrica/articles/art_10513.html 
15 Szuahéli szó, jelentése: család, fivéri viszony, barátság, átvitt értelemben testvériség. A Julius Kambarege Nyerere elnök által bevezetett 

speciális szocialista típusú berendezkedés szuahéli elnevezése. 
16 Enyedi Zsolt – Körösényi András (2001): Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris Kiadó. 24. o. 
17 Baregu, 2000: 71. 

http://archive.idea.int/ideas_work/22_s_africa/parties/3_baregu.pdf
http://newsfromafrica.org/%20newsfromafrica/articles/art_10513.html


 A TANZÁNIAI POLITIKAI TÉR 

ALAKULÁSA A 

FÜGGETLENSÉGTŐL 

NAPJAINKIG ÉS AZ „EGYPÁRT 

SZINDRÓMA” 

 

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

„lenyúlható” pénzek megszerzésére irányuló erőfeszítései. Sokuk számára sokkal inkább munkahelyet, havi 

keresetet és státuszt jelentenek a pártvezetéssel, pártképviselettel járó feladatok, mintsem a hatalmon lévők 

megdöntése és valóban új politikák meghonosítása érdekében végzett tényleges társadalmi mobilizációt. Több 

elemző is úgy véli, hogy e pártok is építkezésük és tevékenységük során – egyébként érthető módon – a CCM 

pártmodelljét követik, és ebből kifolyólag jellemzően autoriter jegyeket mutatnak. A szövetségi parlamentbe 

bejutott pártok pedig látványosan – és valójában a „kapitány” kritikája e szemszögből helytállónak tűnik – 

képtelenek a világos, alternatívákat magukban hordozó politikák felmutatásában. 

Az ellenzéki pártok fejlődésének és erősödésének egyik gátját jelentik vezetőik szerény politikai képességei és 

túlzottan önző, személyre szabott aspirációi. A terepen végzett beszélgetések során a PPT-MAENDELEO 

elnevezésű, közel 25.000 szimpatizánssal rendelkező, önmagát balközép progresszív pártnak definiáló formáció 

jó példáját szolgáltatta annak a jelenségnek, amely a kvázi egyszemélyű vezetés saját érdekeinek kiszolgálását 

megvalósító politizálást testesíti meg. Az afrikai politikai pártok gyengesége Celestine Monga szerint abban 

rejlik, hogy „a Szaharától délre a politikai párt fogalma nem jelent többet, mint egy-egy egyén személyes 

platformját, olyan szerkezetét, amely szabályait könnyedén át lehet írni, csak hogy alapítóját a legjobban 

kiszolgálja, akinél a karizma és a pénz képezik a fő mozgatórugókat”. 18 Általában e politikai „képződmények” a 

személyes ambíciók és haszonszerzés intézményei, nem a pártérdekek megvalósítói, olyan szervezetek, amelyek 

pénzügyi értelemben a pártok állami finanszírozását biztosító keretekből hozzájárulnak ahhoz, hogy 

„tulajdonosaik” a rendszer tényleges haszonélvezőivé váljanak. Larry Diamond elemzésében e politikai 

tényezők nem alakították ki saját magukon belül a demokratikus működés alapelveit és szabályait; 

megfogalmazása szerint az adott politikai párt nem töltheti be demokratikus felelősségvállalását a 

társadalomban mindaddig, amíg „saját belső folyamatait és döntéshozatali, vezető kiválasztási mechanizmusait 

tekintve nem demokratizálódik”. 19 Peter Mziray PPT-MAENDELEO pártelnök szerint számukra, mint fiatal, 

csekély támogatói bázissal rendelkező párt számára a legfontosabb, hogy a helyi önkormányzatban mandátumot 

szerezzenek, ezáltal az elosztási rendszer egyik döntési központjához tartozzanak. Az 1995 óta főállásban 

politizáló Mziray ez idáig két párttársát juttatta be a helyi önkormányzatba, tehát az amúgy a saját garázsából 

kialakított főhadiszállásból menedzselt párt révén sikerült betennie lábát a döntéshozatal számára elérhető 

köreibe. 

5. AZ ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOZÁS, MINT AZ 
„EGYPÁRT SZINDRÓMÁT” TÁMOGATÓ KERET ÉS AZ 
ELLENZÉKI ERŐK LEHETŐSÉGEI A JÖVŐRE NÉZVE 

Annak ellenére, hogy a politikai paletta pártjainak többsége elkötelezettje a többpártrendszernek, a hosszú ideje 

monopol politikai hatalommal bíró CCM úgy gondolja, hogy az alkotmány adekvát módon kezeli a különböző 

politikai csoportosulások akaratnyilvánítását, részvételét az ország egészét érintő folyamatokban. Ez 

természetesen a szükséges retorika, és miközben az alkotmány jogot biztosít minden állampolgárnak, hogy 

gyakorolja a gyülekezés és szervezkedés szabadságát, valójában minden objektív elemzés arra mutat rá, hogy a 

kapcsolódó törvényi szabályozás bizonyos esetekben az ellenzéki pártok által szervezett gyűléseket, akciókat, 

politikai jellegű tüntetéseket korlátozza. Ez a gyülekezési szabadság sajátos tanzániai értelmezését világítja meg. 

A tanulmányban bemutatott folyamatok és trendek, amelyek az ötévenkénti elnök- és parlamenti választások 

alkalmával csúcsosodnak ki, mind egyértelműen azt mutatják, hogy a Forradalmi Állampárt hatalma olyan 

mértéket ölt, párhuzamosan a számos jellegtelen és gyenge pártformációval, amely a politikai irányítás szinte 

egyedüli letéteményesének jár ki. „Habár az ország de jure többpártrendszerrel rendelkezik, valójában egy de 

facto egypárt-állam” 20 vélekedik Chaligha professzor. A CCM bármit megtehet, és ha véletlenül az ellenzék ezt 

nem nézné jó szemmel – például tüntetés formájában tiltakozna az adott döntés ellen –, egyszerűen további, 

ellenzék-ellenes szabályokat foganatosíthat. Így tett többek között az 1985-ös Választási Törvény 2001 áprilisi 

módosításakor, amikor az időközi választások kiírását az adott képviselői mandátum megüresedésétől számított 

addig érvényben lévő 20-50 napos időkeretről 24 hónaposra emelte. E lépés ellen az ellenzék azonnal az utcára 

ment, amely azonban mit sem ért: a parlament egyhangúlag szavazta meg a módosítást. 

                                                           
18 Monga, Celestine (1997): „Eight Problems with African Politics”. Journal of Democracy. 8. évfolyam. 3. szám (1997 július). 157. o. 
19 Diamond, Larry (1994): „Toward Democratic Consolidation”. Journal of Democracy. 5. évfolyam. 3. szám (1994 július). 12. o. 
20 Chaligha, 2005: 135. o. 
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Tanzánia „demokratikus nyitása” még várat magára. Az a politikai örökség, amely körbelengi a mindennapokat, 

mélyen gyökeret vert a társadalomban, és épp ezért hosszú időre van szükség a fejekben bekövetkező tényleges 

változtatási igények megfogalmazására. Első lépésben az ellenzéki formációk vezetőinek kell megváltozniuk. 

Sokan vélik úgy, hogy „amíg az ellenzék nem szerzi vissza [vagy éppenséggel meg] azt a morális támogatást, 

amellyel a támogatóikkal folytatott konzultációkban értelmesen megfogalmazott politizálással leválthatja a 

CCM-et, illetve mindaddig, amíg nem teremti meg a széleskörű vidéki és városi érdekképviseleti bázist, 

Tanzánia számára a többpártrendszer eltúlzott ábránd marad.” 21 
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10. fejezet - ÉSZAK-AFRIKAI 
BEVÁNDORLÓK ÉS AZ EURÓPAI 
UNIÓ 

Takács Gergely 

1. BEVEZETŐ 

A New York-i, a madridi, majd a londoni terrorcselekmények 1 hatására – nemcsak – az Európai Unió 

tagállamai részéről még markánsabban jelent meg az a fajta törekvés, hogy a biztonsági kockázatokat jelentő 

kérdések számát lehetőleg minimálisra csökkentsék. A tragikus eseményeket követően lefolytatott nyomozások 

eredményeként kiderült, hogy több esetben is olyan emberek hajtották végre a merényleteteket, akik legálisan, 

vagy a törvényes utat megkerülve települtek be az adott ország területére. 2 A terrorista merényletek mellett 

azonban egyre komolyabb problémát jelent az is, hogy a bevándorlók az európaitól teljesen eltérő kulturális és 

vallási háttérrel érkeznek meg a kontinensre, mely nagymértékben megnehezíti beilleszkedésüket. A többségi 

társadalom szabályainak elfogadása ezért minimális feltétele lenne az itt tartózkodásuknak, azonban erre egyre 

kevésbé hajlandók, mivel azokban – a városokon belül földrajzilag is – elkülönült szubkultúrákban, amikben 

élnek nincs is szükség rá. Jellemzően e városrészekben a legmagasabb a bűnözés, a munkanélküliség, illetve az 

iskolázatlanok aránya és az itt élőknek a legkisebb az esélyük arra, hogy ebből kitörjenek. A probléma 

megoldása a leginkább érintett országok kormányai számára hihetetlen kihívást jelent, hiszen hosszú évekig 

tudomást sem akartak venni ezekről a gondokról. Emiatt most hirtelen egyszerre annyi irányba kellene 

határozott lépéseket tenni, hogy képtelenek azokat összehangoltan végrehajtani, illetve a szükséges forrásokat 

előteremteni. Mindezek együttes megléte olyan hatalmas társadalmi feszültséget gerjesztenek, melyek néha 

felszínre törnek, mint ahogy ezt megtapasztalhattuk a 2005 október végi párizsi zavargások kapcsán. 

Dolgozatomban először annak okait kívánom bemutatni, hogy miért próbálkoznak évente afrikaiak tízezrei 

hajónak nem igazán nevezhető alkalmatosságokkal eljutni Európába, esetenként akár több ezer dollárt is 

kifizetve a csempészeknek. Ezt követően pedig azt fogom felvázolni, hogy az egyre nagyobb emberáradatok 

megállítása érdekében eddig milyen kísérletek születtek az Európai Unió (EU) és tagállamai részéről. 

2. ÉSZAK-AFRIKA ÉS A PROBLÉMÁK EREDŐJE 

A fejlődő országokra – és így az afrikaiakra is – általában az a jellemző, hogy a gazdasági szektoruk két részre 

szakadt. Egymás mellett van jelen a tradicionális és a modern (Blahó, 2002). Az első esetében főleg 

naturálgazdálkodásról lehet beszélni, melynek – főleg a tőkehiány miatt – fejlődési potenciálja nagyon csekély, 

majdnem a nullával egyenlő. A modern – főként ipari és kereskedelmi – szektor rendelkezik kiterjedt 

kapcsolatokkal, külső piacokkal és kizárólagosan ezekben a szférákban képzelhetőek el olyan fejlesztések, 

melyek egy ország számára – ha nem is egyenrangú partnerként – előnyökkel járhatnak. 

A fejlődő országok gazdaságának viszonylagos fejletlensége nagy részben összefügg az ott tapasztalható 

demográfiai robbanással. A születési rátára legnagyobb hatással a még mindig erősen jelenlévő ősi szokások és 

népi, vallási törvények, valamint az azokkal közvetett összefüggésben lévő, lassan ugyan fejlődő, de a 

nyugatihoz képest még mindig alulfejlett egészségügyi rendszerek vannak. Emellett természetesen meg kell 

említeni azt is, hogy hiányoznak az ismeretek az orvosilag is elfogadható születésszabályozásról, illetve nem 

állnak rendelkezésre a szükséges gyógyszerek és egészségügyi felszerelések sem. A népszaporulat gyors 

emelkedése kihatással van a gazdaságra is, hiszen a munkaerőpiac olyan nagyarányú kínálati többlettel találja 

szemben magát, melyet képtelen felszívni. Ezenkívül strukturális problémákkal is küszködnek, ugyanis az olcsó 

és szakképzetlen munkaerőből nagy „felesleg” alakul ki, míg a szakképzett emberekből akut hiányban 

szenvednek. A humán erőforrás minősége kapcsán meg kell említeni a közoktatási rendszer rendkívüli 

nehézségeit is. A korábban már említett kettős szerkezetű gazdaság is kihatással van az oktatásra és annak 

fejlődésére, mivel a mezőgazdasági szektor inkább a hagyományos tudományok irányába mutat, miközben a 

szekunder és tercier szektornak főleg szakképzett emberekre lenne szükségük. További problémát jelent még, 

                                                           
1 Ide sorolnám még a Párizs külvárosában történt zavargásokat, a holland filmrendező Theo van Gogh, valamint az erősen jobboldali 

nézeteket valló Pim Fourtyn meggyilkolását. 
2 Több esetben is előfordult, hogy már második vagy harmadik generációs bevándorló volt az elkövető. 



 ÉSZAK-AFRIKAI 

BEVÁNDORLÓK ÉS AZ 

EURÓPAI UNIÓ 

 

 85  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hogy az Afrikába települő európai vagy amerikai cégek sok esetben nem vállalják a képzés és a tanítás 

költségeit, mert attól tartanak, hogy a befektetésük „elhagyja” őket még mielőtt az megtérülne. A tanult fiatalok 

általában Európába mennek, hogy ott kamatoztassák tudásukat, és az általános tendencia az, hogy kevesen 

térnek vissza a kontinensre, mivel úgy látják, hogy az európaihoz hasonló lehetőségeik nem lesznek. 

Nemzetközi kutatások, melyek a hazatérés kérdését vizsgálták, arra a megállapításra jutottak, hogy az Európából 

visszatérő afrikaiak szinte azonnal megbánták, hogy elhagyták/el kellett hagyniuk az öreg kontinenst. 

3. A NYUGAT SZEREPE 

Az európai országoknak és az Egyesült Államoknak, valamint az általuk létrehozott nemzetközi pénzügyi és 

humanitárius intézményeknek nagy szerepük van Afrika „állapotmegőrzésében”. Ennek egyik legegyszerűbb 

példájaként a nemzetközi kereskedelem területét említhetjük, ahol a vámtarifákkal és a viszonylag egyszerűen 

alakítható dömpingellenes intézkedésekkel komoly károkat okoznak a kontinensnek. A főleg mezőgazdasági 

termékekre jellemző szűk keretek között tartott kereskedelem, az IMF, a Világbank és az IBRD által alkalmazott 

rossz és szinte teljesen hatástalan hitelezési programok, valamint az ENSZ által nyújtott elégtelen volumenű és 

nem megfelelő helyre juttatott segélyek együttesen eredményezték azt, hogy az eredeti szándékuknak pont az 

ellenkezőjét érték el, hiszen a fejlesztésekben egyáltalán nem teszik érdekeltté a helyieket. Persze szükséges 

hozzátenni, hogy nem csak a nemzetközi intézmények tehetők felelőssé azért, ami jelenleg Afrikát jellemzi. A 

politikai instabilitás, az állandó törzsi és etnikai-vallási konfliktusok, valamint az értékes, ásványkincsekben 

gazdag területekért és egyéb természeti erőforrásokért (például víz) folytatott fegyveres harcok is szerepet 

játszanak abban, hogy a kontinens országai világviszonylatban a legszegényebbek közé tartoznak. 

Az itt felvázolt körülmények együttvéve eredményezik azt, hogy évente emberek tízezrei próbálnak elmenekülni 

hazájukból egy biztonságosabb, stabilabb és jobb élet reményében. A jóléti rendszer válságaival küszködő 

európai uniós országok azonban már nem látják szívesen az afrikai bevándorlókat, 3 akik nagy valószínűséggel 

csak tovább feszítenék az amúgy is komoly elvonásokkal szembesülő szociális háló pilléreit. A madridi és a 

londoni terrorista merényleteket, a Hollandiában elkövetett gyilkosságokat, valamint a Párizs külvárosában 

történt zavargásokat követően az európaiak még bizalmatlanabbá váltak a bevándorlókkal szemben. A 

szélsőséges politikai erők mellett már mérsékeltebb politikusok is egyre nagyobb biztonsági kockázatot látnak 

bennük. 

4. MIGRÁCIÓS POLITIKA: MEGOLDÁSI 
„TÖREDÉKEK” 

Az 1993. november 1-jén életbe lépő Maastrichti Szerződés lehetővé tette a tagállamok közötti uniós szintű bel- 

és igazságügyi együttműködést, melynek területei között megtalálható a menekült- és bevándorlás-politika is. 4 

Az Európai Unió közös migrá- ciós politikájának kialakítása a bel- és igazságügyi együttműködés keretein belül 

már számos esetben felvetődött a tagállamok között, azonban olyan sok volt a vitás kérdés, hogy az azóta eltelt 

majdnem másfél évtizedben az ügyben megtartott egyeztetések egyik sem vezetett átütő sikerre. 5 

Afrikai menekültek Lampedusa-sziget partjainál 

                                                           
3 Ez sem minden országra igaz, hiszen a spanyol mezőgazdaság működőképessége múlik az afrikai bevándorlókon. Ennek volt betudható az 
is, hogy 2005-ben a spanyol miniszterelnök mintegy 600.000 illegális bevándorló tartózkodását fehérítette ki kevesebb, mint két hónap alatt. 
4 Maastrichti Szerződés K.1. cikkében található meg a felsorolása azoknak a területeknek, amikre a bel- és igazságügyi együttműködés 

kiterjed. 
5 Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács között jelenleg is egyeztetések folynak. 
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E terület uniós szintre emelése is legalább akkora ellenérzést vált ki a tagállamokból, mint a közös kül- és 

biztonságpolitika, mivel ezeket a kérdéseket legszívesebben a nemzeti szuverenitás keretein belül tartanák. 

Bizonyos esetekben azonban itt is megfigyelhető szorosabb együttműködés az egyes országok között. Ilyen 

esetben, ha közös érdekek mentén és megfelelő érvényesítési potenciállal rendelkezik az adott csoport, akkor 

keresztül viheti akaratát az uniós döntéshozatali eljárásban. A bevándorlási politika és ezen belül a külső határok 

őrizetében való szorosabb kooperáció és segítségnyújtás egymás mellé állította a spanyolokat, a lengyeleket, az 

olaszokat, a franciákat és a németeket. A három dél-európai ország esetében érthető az együttműködés, hiszen 

ők a leginkább érintettek az afrikai bevándorlók visszaszorításában. Németország, mint a legnagyobb 

gazdasággal és a lakosság közel 6-8%-át kitevő bevándorlóval rendelkező tagállam nem szeretné, ha nélküle 

döntenék el, milyen elvek mentén kelljen majd a későbbiekben eljárni a migránsokkal szemben. Lengyelország 

esetében részben a hatalmi ambíciónak tudható be a participáció, részben pedig annak, hogy Varsóban állították 

fel a főleg uniós határőrizet koordinálásáért felelős Frontex-et, így ennek eredményessége számukra – logikus 

okokra visszavezethetően – presztízskérdés. 

5. FRONTEX 

Az uniós szintű operatív együttműködés összehangolására hozták létre a szervezetet, ami 2005. október 3-án 

kezdte meg a működését Varsóban. Fő feladatai az alábbiak: 

• hírszerzési adatcsere; 

• külső határok védelmének összehangolása; 

• a nemzeti szervek munkájának összefogása; 

• a határellenőrzési rendszerek összehangolása; 

• együttműködés más uniós intézményekkel az EUROPOL 6-lal, a CEPOL7-lal és az EMSA8 -val is. 

                                                           
6 European Police Office – Európai Rendőrségi Hivatal. 
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Irányítását a Management Board tölti be, munkájában a nemzeteket képviselő tisztségviselőkön kívül az Európai 

Bizottság küldöttei is részt vesznek. A szervezet által megvalósítandó integrált határvédelemnek négy szintjét 

különítették el: (1) migráció és hazaköltöztetés; (2) határellenőrzés és felügyelet, illetve kockázatelemzés; (3) 

vámügyi és rendőrségi együttműködés a szomszédos országok között; (4) harmadik országokkal való 

együttműködés. 

5.1. Próbálkozás a közös politika kialakítására 

A közös menekült- és bevándorlási politikáról először 1999 októberében Tamperében (Finnországban), az 

Európai Tanács ülésén folytattak megbeszéléseket. Az állam- és kormányfők abban állapodtak meg, hogy 

fokozatosan be kell ágyazni a közösségi politikákba az előbb említett területeket is. Szintén ezen a 

tanácskozáson került szóba a közös menekültügyi rendszer kialakítása is, ami legalább akkora gondot jelent a 

tagállamok számára, mint a bevándorláspolitika. A körülmények ellenére kisebb sikerek ezen a területen is 

felmutathatóak. 

A Tamperei Program abból indult ki, hogy a legális és az illegális migrációt csak együtt lehet kezelni, mert a 

legális bevándorlással kapcsolatos politika sikere és hitelessége elsősorban az illegális mozgások elleni 

erőfeszítések hatékonyságától függ. A közös politika érdekében az Európai Bizottság, több mint egy évvel a 

finnországi találkozó után, 2000 novemberében nyújtott be egy tervezetet az Európai Parlament és az Európai 

Tanács elé, hogy elindítsa a vitát a kérdésről, de megállapodás nem született. Pár hónappal később, 2001 

júliusában a Bizottság újabb javaslattal állt elő, melyben már csak a tagállamok közötti információcserét 

bátorította volna, de még ebben a kérdésben sem volt egyetértés. 9 A továbbiakban csak felsorolásszerűen 

mutatom be azokat a legfontosabb intézkedéseket, melyeket a program öt éve alatt fogadtak el. 

• 2002. november 28-án döntés született a Return Action Programról, mely részben egységesítette a 

visszaszállításokra vonatkozó szabályokat, minimum standardokat állítva az eljárásokra (melyeket az Európai 

Bizottság csak később, 2005 szeptemberében fogadott el, és született belőle direktíva a tagállamok számára). 

• A 2003/86/EK irányelv megkönnyíti a családegyesítést, mely alapfeltétele a migránsok társadalmi 

integrációjának. 

• A 2003/109/EK irányelv az Unióban huzamosabb idejű tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik 

országbeli állampolgárok jogállásáról szól. Az irányelvben érvényesül az a Tamperében megfogalmazott 

alapelv, hogy a tartósan az Unióban tartózkodók jogait közelíteni kell az uniós állampolgárok által élvezett 

jogokhoz. 

Az illegális bevándorlás megakadályozása érdekében az alábbi irányelvek születtek: 

• 2003/110/EK irányelv, mely a légi úton történő kiutasítások kapcsán a tagállamok közötti kölcsönös 

segítségnyújtásról szól. 

• 2004/81/EK irányelv az emberkereskedelem áldozatainak tartózkodásáról. Az irányelv értelmében azok, akik 

emberkereskedelem következtében kerültek az Unióba, ám a rendőrségi eljárás során együttműködést 

tanúsítanak és hozzájárulnak az emberkereskedelem felszámolásához, tartózkodási engedély igénylése esetén 

kedvező elbírálásban részesülhetnek. 

• 2004/82/EK irányelv, mely a fuvarozók utasokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit rögzíti. 

A Tamperében elfogadott program folytatásáról – öt éves időtartamának lejártát követően – Hágában, 2004. 

november 5-én született döntés. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy 2010-ig mindenképpen fel kell állítani a 

közös menekültügyi rendszert, valamint ennek részeként egységesíteni kell az eljárásokat és a tagállamok által 

kiadható státuszokat. Ennek azért tulajdonítottak nagy szerepet, mert – bár ez előreláthatólag csak vágy marad – 

fontos lenne, hogy a belső határok nélküli Európai Unióban egyik ország se legyen vonzóbb a másiknál a 

menedéket kérők számára. Döntés született még az Európai Menekültügyi Alap (European Refugee Fund) 

létrehozásáról is, mely nem közvetlenül a menekülteket, hanem az őket befogadó államokat támogatja. 

Bevándorlás és biztonságpolitika a francia EU-elnökség központi témái 

                                                                                                                                                                                     
7European Police College – Európai Rendőr Akadémia. 
8European Maritime Safetí Agency – Európai Tengerbiztonsági Ügynökség. 
9 Egészen két évvel ezelőttig nem létezett a tagállamok közötti összehasonlítható statisztikai adat a bevándorlóktól. 
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Mostanáig a következő javaslatok születtek: 

• A 2004/114/EK irányelv lehetővé teszi a harmadik országból származó diákok számára az Unió területén 

tanulást, részvételt csereprogramban, illetve szakmai gyakorlaton. 

• Elfogadták a gazdasági bevándorlók kezelésére, a kérdés irányítására vonatkozó Zöld Könyvet (COM (2004) 

811). 

• A 2005/71/EK irányelv a szellemi potenciál elcsábításával („agyelszívás”) kapcsolatos. Az európai álláspont 

filozófiája gyökeresen eltér az Egyesült Államokétól. Az irányelv lehetővé teszi ugyan, hogy harmadik ország 

kutatói könnyített eljárással kapcsolódhassanak be európai kutatási programokba, ugyanakkor támogatja a 

tudósok visszatérését is, hogy saját hazájuk fejlődéséhez is hozzájárulhassanak tapasztalataikkal. 

• Tervezet a legális bevándorlásról (COM (2005) 669): azoknak a kezdeményezéseknek a listáját tartalmazza, 

amiket a Bizottság végre kíván hajtani. 

• CAI-FITCN-EU 10 (COM (2005) 389) – Javaslatokat tartalmaz a harmadik országból származó bevándorlók 

integrációs programjaira, valamint egyéb intézkedések megtételére uniós és nemzeti szinten is. 

• A Bizottság a (COM (2006) 402) számú javaslatában azokat az irányokat határozza meg, amiket az illegális 

bevándorlás visszaszorítása érdekében követni kellene. Rögzíti azokat az elveket, amiket alkalmazva 

egyensúlyt lehet tartani az emberi jogok és a biztonsági szempontok között. 

A migráció, mint probléma bonyolultságát és összetettségét mutatja az, hogy az Unió is három irányba tesz 

lépéseket egyszerre. Külön foglalkozik az úgynevezett „kibocsátó” afrikai államokkal, az illegális bevándorlók 

Európába jutásával, és végül az öreg kontinensen tartózkodók integrációjával. Ezt a logikát kis mértékben 

módosítva én csak két részre bontva fogom bemutatni, hogy milyen eredményeket ért el az Európai Unió. 

Döntésemet azzal indokolom, hogy EU-s szinten alkalmazott, a bevándorlók integrációját komolyan előmozdító 

programok jelenleg nincsenek érvényben, mert a tagállamok ezt a kérdést is nemzeti ügyként kezelik. Az 

viszont látszik, hogy „halovány” konszenzus alakult ki az uniós országok között abban, hogy a bevándorlókat 

mennyiségi és minőségi kvóták alapján szabadna csak ideiglenesen beengedni az EU területére. Ennek részbeni 

megvalósításához szükség van a harmadik országokkal kötendő szerződésekre is. 

5.2. Egyezmények a kibocsátó országokkal 

A probléma orvoslására két megoldási lehetőség mutatkozik, amiket együttesen kell alkalmazni ahhoz, hogy 

sikert lehessen felmutatni. A hetvenes évek óta a harmadik országoknak juttatott segélyeken kívül 

visszafogadási egyezményeket is szükséges tető alá hozni az afrikai országokkal 11 , hogy azokat az embereket, 

akiket Európa felé útközben elfognak, visszaszállíthassák abba az országba ahonnan indultak. 12 Az EU és az 

afrikai felek közötti megállapodások lefektetése sokszor hosszú évekig is eltart, hiszen a visszafogadáshoz a 

megfelelő „ösztönzők” kialakításában is meg kell állapodni. 

Az első migrációs és fejlesztési EU–Afrika konferenciára, mintegy 60 ország részvételével, 2006 júliusában 

került sor Rabatban, Marokkóban, ahol a jelenlévők arra a megállapításra jutottak, hogy a megelőzésre, és a 

hosszú távú stratégia kidolgozására kell helyezni a hangsúlyt. 

Szintén a megelőzést szorgalmazta az Afrikai Unió és az Európai Unió között létrejött találkozó is, melyet 

Tripoliban rendeztek 2006. november 22-23-án. Több megállapodást is aláírtak, amiben a felek vállalták az 

együttműködést az illegális bevándorlás visszaszorításában. Az Európai Unió arra vállalt kötelezettséget, hogy 

fejlesztéseket fog végrehajtani az oktatási, a szociális valamint gazdasági rendszerben, hogy az így kialakuló 

jobb körülmények és lehetőségek otthonmaradásra bírják az afrikaiakat. 

                                                           
10 Common Agenda for Integration – Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union. 
11 2002-ig létrejött ilyen megállapodás az alábbi országokkal: Sri Lanka, Hong Kong, Makaó és Albánia. 
12 A megállapodások kikényszerítésére voltak ötletei Tony Blairnek is, aki a 2002 nyarán Sevillában tartott uniós csúcs előtt azt javasolta 

portugál kollégájának, hogy azoktól az afrikai országoktól, akik nem írják alá ezeket a szerződéseket, meg kell vonni az uniós fejlesztési 
támogatásokat. Az értekezleten végül is nem került szóba az ötlet 
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Már ezeken a tárgyalásokon, és a 2007 első hónapjaiban megszervezett találkozókon is, az Unió részéről egyre 

inkább az az álláspont kezdett tehát kialakulni, hogy a problémákra még Afrikában kell megoldást találni, és ha 

ez nem sikerül, akkor a következő körben a direkt megfékezésre ott lesznek majd a Frontex határőrei. A gondok 

helyben való kezelésére az évek során több elképzelés is született, amikből egyre inkább az a megoldás kezdett 

kikristályosodni, hogy miközben fejlesztéseket és beruházásokat hajtanak végre az afrikai kontinensen annak 

érdekében, hogy a kivándorolni szándékozók otthon maradjanak, az Unió tisztában van azzal, hogy a 

demográfiai adatok aggodalomra adnak okot, így Európának szüksége van ezekre a fiatal emberekre. Arról 

természetesen már heves viták folynak az egyes tagállamok között, hogy kinek, milyen fajta munkaerőre lenne 

szüksége gazdasága számára. Az igények minél megfelelőbb kielégítése érdekében az EU tagállamai munkaügyi 

központokat, és szervezeteket kívánnak létrehozni az észak-afrikai országokban. 

Néhány esetben – Mali, Líbia, Mauritánia – ilyenek már meg is valósultak, több állam vonatkozásában még 

tárgyalási szakaszban van az ügy. A munkaerő képzettsége kapcsán kialakult viták során azért egyértelművé 

vált, hogy a legtöbb uniós nemzet a tanult, és lehetőleg a célország nyelvét beszélő egyéneket szeretné 

beengedni a területére. Ezen intézkedés ellen viszont az afrikai országok tiltakoznak, akik szerint az EU-nak ez 

a lépése csak felerősítené a „brain-drain/agyelszívás” jelenségét. A bel- és igazságügyért felelős biztos, Franco 

Frattini viszont azt hangsúlyozta, hogy a készülő zöldkártya-tervezetek kidolgozásánál arra törekednek, hogy 

inkább egyfajta „migrációs körforgást” valósítsanak meg a jövőben érvénybe lépő szabályozással. Ez azt 

jelentené, hogy néhány évre szóló tartózkodási engedélyeket adnának ki azoknak az egyéneknek, akiknek a 

munkájára az Unióban szükség van. 

A szakértők azt szeretnék elérni, hogy az Európában töltött időszak alatt megszerzett tapasztalatokat Afrikába 

való visszatérése után otthon kamatoztassa. Az Európai Bizottság már 2007 októberében bevezette volna a 

szabályozást, azonban az uniós tagállamok között (is) olyan komoly konfliktusok forrása a téma, hogy a kérdést 

előreláthatólag még hosszú ideig nem képesek rendezni. 

5.3. Az EU akcióprogramjai az illegális bevándorlás 
visszaszorítására 

Az EU által felállított Frontex több akció megtervezéséért és kivitelezéséért volt felelős az elmúlt közel két év 

során. Az első akcióprogram HERA I. néven vált ismertté, ezt azután több másik is követte. A Varsóban 

elkészített koncepció értelmében a Kanári-szigetekre, három turnusban küldött szakértőknek az volt a feladatuk, 

hogy a már ott lévő illegális bevándorlók azonosításában és a kibocsátó országuk megállapításában 

segédkezzenek a spanyol hatóságoknak. Az akció 2006. júniusában indult és december közepén ért végett. A 

szakértőkből álló csoport a személyazonosság kiderítésén kívül a migránsokkal készített interjúk és 

elbeszélgetések során azt is igyekezett kideríteni, hogy milyen okok vezettek országuk elhagyásához. A HERA 

I. emberei még javában dolgoztak a szigeteken, amikor a Frontex 2006. augusztus 11-én útjára indította a 

második programot. Az eredetileg csak kilenc hét hosszúságúra tervezett akció végül december 15-én ért végett. 

A HERA II. keretében a spanyol és az olasz partiőrség munkáját segítve volt jelen a Frontex két hajója és 

repülője Szenegál, Mauritánia, a Zöldfoki-szigetek és a Kanári-szigetek partjainál. A 3,5 millió eurós 

költségvetésű program sikeresen zárult, hiszen több mint 3500 – a Kanári-szigetek felé tartó – afrikait állítottak 

meg és fordítottak vissza. A partraszállások megakadályozásán túl sikerült partnerségi megállapodást aláírni 

azzal a két országgal is – Mauritániával és Szenegállal –, amelyek a marokkói határellenőrzések szigorítása után 

az Európába indulók legújabb tranzitterületévé váltak. 

A folytatásra 2007. február 12-ig kellett várni, ekkor indult ugyanis a HERA III., mely áprilisban már véget is 

ért. A program az első kettő feladatait ötvözte, így a munkatársak egyszerre voltak jelen a Kanári-szigeteken az 

azonosításoknál, és a tengereken is – immár nagyobb számú vízi és légi egységgel. 13 Mivel ez az akció is 

komoly eredményeket tudott felmutatni, az információk és az aktuális helyzet kiértékelése után várható a 

folytatás. 

A Frontexnek – és talán az Uniónak is – eddigi legkomolyabb programjáról 2007. április 20-án döntöttek 

Luxemburgban a bel-, és igazságügyi miniszterek. Megállapodás született arról, hogy 450 főből álló 

gyorsreagálású határőregységet fognak felállítani a Frontex irányításával. Talán ennél is nagyobb jelentőséggel 

bír az a tény, hogy az egységek az akció helyszínén önállóan hozhatnak döntés arról, hogy valakinek lehetővé 

teszik-e a menekültstátuszért való folyamodást, avagy sem. 14 A helyzet komolyságát és a tagállamok 

                                                           
13 Három hajó, egy helikopter, és három repülőgép. 
14 A státuszokról való döntés uniós szintre emeléséről eddig a legnagyobb tagállamok hallani sem akartak. A kompetenciák megosztásában 

véleményem szerint nagy szerepe volt annak is, hogy ezzel a lépéssel a nemzeti határőrségek és partiőrségek az egyik legkellemetlenebb és 
a nemzetközi sajtóban általában a legnagyobb visszhangot kapó ügyeket adták át. 
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elszántságát mutatja az is, hogy 27 helikoptert, 116 hajót, valamint 21 repülőgépet ajánlottak fel a Frontex 

számára. Úgy gondolom, hogy ezek a felajánlások is hasonlóképpen történhettek, mint a korábbi években az 

uniós gyorsreagálású harccsoportok kialakításánál. 15 Mint akkor, biztosan most is nagy átfedések lesznek a 

nemzeti és a Frontexnek felajánlott egységek között. Ugyanakkor a nagyobb tagállamok a programnak a 

megszavazásával uniós kiegészítő forrásokhoz juttatták a határőrségüket. 

6. BEFEJEZÉS 

A dolgozatban felvázoltak alapján jól látható, hogy olyan neuralgikus kérdésről van szó, melyben nincs 

egyetértés nemhogy a tagállamok, de még a területtel foglalkozó szakértők között sem. Azt pedig külön érdemes 

megvizsgálni, hogy az uniós tervezetekhez mit szólnak az afrikai országok vezetői. Az EU azzal azonban 

tisztában van, hogy – a bevándorlók jelentette biztonsági kockázatok növekedése miatt is – nagyon hamar 

megoldást kell találnia a problémára. Rövid távon a határőrizet szigorítása, és a kérdésben együttműködés 

kialakítása az érintett országokkal pillanatnyi fájdalomcsillapításként megfelelnek, de ezek a lépések nem 

jelentenek gyógyírt a „betegségre”. A távlati célok megfogalmazásában egyetértés mutatkozik a tagállamok 

között, de az eszközök és módszerek kiválasztásánál ismét falakba ütköznek. A szélsőséges nézetek újbóli 

felbukkanása és megerősödése, a zavargások, és a második-harmadik generációs bevándorlók által elkövetett 

terrorista merényletek mindenesetre cselekvésre sürgetik a politika irányítóit. 
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15 Amikor az EU gyorsreagálású egységeiről megszületett a döntés, akkor a tagállamok – mivel nagy az átfedés az EU-, és a NATO-tag 
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Chapter 11.  NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS PROVIDING LOCAL 
PUBLIC SERVICES IN HUNGARY 

László Kákai 

1.  INTRODUCTION 

Before a more thorough examination of the players providing public services, we must define a framework – 

even if vaguely – to be able to discern the various players’ scope of action more precisely. 

Looking at the content and the changes of the public sector from a historical perspective, we can distinguish 

three major phases. 

Subsequent, changing, or a combination of, economic theories of the past decades, addressing the fundamental 

question of what role the state plays in the economy, have had a profound effect on public finance, the current 

budget, and especially on the provision of public services. The first phase was the period of free market 

capitalism where the self-regulation of the market prevailed. Although the state had a major role to provide for 

infrastructural demands, at the time the importance of production and production increase were in limelight 

instead of the social aspects. In the period of original capital accumulation, social tensions first emerged locally 

in the form of urban poverty. We only need to remind ourselves of the poor flowing to towns, the tensions 

brought along by the unprotected wage laborers, or child labor. The social tensions which accumulated as a 

result of market relations appeared first as a demand for local public goods. The scarce institutions – 

poorhouses, workhouses, orphan care – were all organized by local municipalities. 

The second phase was characterized by the period of welfare state. This period actually started in the 1930’s, 

with the implementation of Keynes’s theory, resulting in practices of state interventions which became dominant 

in Western countries. The first welfare programs were introduced in Great Britain and subsequently in the USA, 

during Roosevelt’s presidency. This era saw the increased role of government in providing public services, 

however, at the same time, the role of community also rose in absolute terms. 

The increased role of the state generally favored the acknowledgement of responsibility areas of local 

authorities. That was the dawn of certain ’municipal socialism’, or a so-called ’new-fabianism’, in Anglo-Saxon 

countries. This era could therefore be characterized by relatively high taxes, state redistribution and the creation 

and operation of an extensive public service system – a heavy burden for the state and the municipalities. 

Finally, the third phase which includes the trends criticizing the concept of welfare state started in the mid-

1970’s. Emphasizing economy can directly be related to, and explained by, the massive surge of welfare 

expenses, the growing deficit of state budget, and the spreading of the oil crisis. This trend, also called ‘new 

conservatism,’ had to face the (high) expenses of existing welfare services, the high taxes and public rates. The 

consequence was the neoliberal economic policy, which put a limit to the scope and opportunities of state 

intervention. All this affected the local public sector in terms of its range of activities and influence. 

Government policy in local and regional level transformed. As a result, there was a two-directional change in 

the production of public goods. On the one hand, the government’s responsibility for the provision of public 

goods decreased. Characteristically, many public goods, regarded as such until then, became private goods 

(again). On the other hand, the remaining scope of responsibilities of the government also underwent a distinct 

change. Direct task-fulfillment of the previous period transformed into a new type of management that relied on 

the role of market mechanisms, in order to gratify public demands. 

Summing it up, we can say that the strengthening of local government actually coincides with the permanent 

decline of public services directly provided by the state, and with the penetration of market relations. In all 

developed countries, the role of state redistribution is growing, more and more nation-state functions are 

concentrated with international organizations, and the curtailing of competences of national governments 

coincided with the strengthening of the local state, i.e., the local government. It points to another important 

element of municipality, which, as Pálné Kovács Ilona demonstrated, considers local government not as 

autonomy but primarily as the division of labor between the state and local community (Pálné, 1990: 48). The 
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international advance of local governments corresponded with a political intention aimed at pulling down the 

totality of state while increasing the proportion of local decisions and tasks. 

The decline of state obligations is well demonstrated by the process in which more and more duties and 

obligations are transferred to local governments. The constantly deteriorating economic climate from the 80’s 

led to the moderation of central financing, which significantly affected – although to a various extent in each 

country – the ’’spending’’ of local governments (Stoker, 1991:2). Challenges which the local governments had 

to face were more broad-scale than indicated by the ’’financial crisis’’. Social and economic changes had a 

significant effect on the environment in which the local government itself operated. This actually led to a 

process which resulted in the emergence of non-governmental/non-profit organizations offering various 

services, partly in fields abandoned by the state, partly together with local governments. 

In every developed and democratic country of the world, NGOs are indispensable components of the democratic 

political system, playing an important mediatory role in the relationship between society and the political 

institutions. Their number, role and influence have been rising since the Second World War. The interest in the 

non-profit organizations can primarily be attributed to the enduring crisis of the state for over two decades, as 

well as the crisis signaled by representative democracy which is based on political parties. In the developed 

north, the crisis manifested itself in questioning the traditional welfare social policy; in the greater part of the 

developing south, in the disappointment of the state-controlled development; and in Middle-Eastern-Europe, in 

the collapse of state socialism. 

The incredible growth of the European non-profit sector in the past 20 years (particularly in terms of public 

services) can be explained by a number of factors: 

• Following the financial crisis of the 70’s and the early 90’s, several governments looked for alternative 

solutions to replace the organization of the welfare services previously offered by the state. The privatization 

process of services can be observed in all Europe, and many NGOs have taken over from the state significant 

segments of services in extensive demand; 

• Voluntary organizations have been increasingly assigned to provide services generated by community 

institutions; 

• Public preferences have changed, and instead of the typically standardized and relatively impersonal services 

offered by public institutions, people increasingly demanded to receive tailor-made and more client-orientated 

services, generally preferred by voluntary organizations. 

• More and more new needs are acknowledged, and a growing number of social needs are formulated (e.g. 

gender equality, protection of biosphere, etc.); 

• Employment crisis of the late 70’s and 80’s led to the launch of employment programs with the involvement 

of voluntary organizations (Tarling, N. 1998, 2) (Communication from the Commission of the European 

Communities on Promoting the Role of Voluntary Organizations and Foundations in Europe. Brussels, 6 

June, 1997 COM (97) 241 final). 

The growing number of NGOs was also boosted by that many doubted the problem-solving abilities of the state, 

and it has appeared less and less likely that the state can in itself find solutions to the social, developmental and 

environmental problems that today’s nations have to face. From the mid-70’s, a number of theories were 

developed about the increasing role of non-profit organization. Of these, theories by Burton Weisbord, Estelle 

James, Henry Hansmann and Lester Salamon seem to be central to our subject matter. 

Burton Weisbord was looking for an answer to why non-profit organizations participate in the production of 

certain public goods. He sees the reason for this in the failure of the market 1 and the state, as consumers’ 

demands for public goods were insufficiently satisfied by the state, and their own market solutions are 

inefficient for the society (Weisbord, 1991: 21). 

According to Henry Hansmann’s ‘confidence theory’, non-profit organizations typically appear as service 

providers in a situation when customers (either due to the nature of service, or to the circumstances of purchase) 

are uncertain about obtaining the right quality of service. As contractual relationships no more provide sufficient 

                                                           
1 Lack of complete information about goods and services offered, the possibility of the emergence of monopolies restricting free market 
competition, external effects and costs of market behavior, etc. 
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protection to the customer, a situation emerges known in the literature as ’the failure of contractual 

relationships’. 2 In this case, non-profits – in contrast with for-profits – seem to be more reliable because they 

draw less suspicion (because of the lack of profit-oriented proprietors) to take personal advantage of bad quality 

(Bartal, 2005: 69). 

In her supply theory, Estelle James wanted to find the reasons why the state forsakes the production of ‘quasi 

public goods’. She believes to find the reason in three factors. The first one is of political nature: the government 

wishes to gain support this way from certain social groups and organizations. The second one draws on 

economic explanations, as state expenses are often lower when services are not carried out by state institutions. 

Finally, the third reason, which actually justifies the choice of non-profit organizations, is that their labor costs 

are generally lower – partly due to voluntary work 3 – than the wages paid by state-run institutions (Bartal, 2005: 

73). 

Henry Hansmann states it is not only the individual customers that turn to non-profit organizations (which have 

a greater capital of confidence) instead of market service providers, but the state itself as the buyer of services 

prefers co-operating with them. 

The above mentioned theoretical approaches show very well that from the 80’s on, the understanding of the 

non-profit sector’s situation is closely related to finding the way out of the crisis of welfare state. This era is 

mainly characterized by the privatization and marketizing 4 of state duties and public services, especially in 

health care, education and social services, which up until then were areas dominated by non-profit organizations 

through their indirect (e.g. tax allowances) or direct (subventions) supports, and also through their so-called 

outsourced services. According to Lester Salamon, the government can, in the welfare state, take a controlling 

and a financing role in providing welfare services, and can act as the producer of services. In the USA as a 

welfare state, the government rather takes the function of controlling, where it relies on external service 

providers to fulfill governmental tasks (Salamon, L. 1991: 62). Salamon calls the ensuing network of 

relationships a ‘third party government,’ by which he means that both the spending of public funds and the 

provision of public services takes place with the involvement of external service providers. These external 

service providers are often private and non-profit organizations (Bartal, 2005: 85). 

2. PUBLIC SERVICES AND LOCAL GOVERNMENTS IN 
HUNGARY 

After the democratic change of regime in Hungary, the country had to cope with the economic crisis inherited 

from the pre-1990 period, the transformation to market economy along with the introduction of a democratic 

institutional system, which put a huge burden on the country. This process constituted the framework for the 

modernization of the public sector, which proved to be even more difficult as the task was not to modify the 

regulatory system of the public sector and market economy but rather to establish it first – in accordance with 

democratic principles. From this point of view, the reform of public sector in Hungary, as claimed by Gábor 

Zupkó and Tamás M. Horváth, has taken (or took) place in two steps. Firstly, institutions and laws necessary for 

a democratic public administration had to be created (1989 to beginning of 1990’s). The transformation of 

public administration and legislation aimed at eliminating the accumulated democratic deficiency of the past 

years, and it most often lacked the organizational and managerial elements serving pragmatism and the efficient 

delivery of public services. The second step was to implement the reforms aiming at improving the efficiency of 

public sector as well as the quality of public services, which is comparable to the pressing challenges in the 

public sectors of the 70’s and 80’s western countries faced. It became clear that society’s expectations towards 

public services are the same as in the developed countries (Zupkó, 2002: 104; Horváth, 2002: 89). 

Modernization of the public sector in Hungary – which, because of the afore-mentioned, is significantly delayed 

in comparison to western countries as it could only start after the change of regime – has been characterized by 

the different forms of privatization and decentralization (devolution) up until now. Privatization, however, is not 

as extensive as in the UK (e.g. it is not compulsory for local governments). As for decentralization, there is an 

                                                           
2 This is nothing but a special case of market failure when customers do not have complete information to make their consumer decisions. 
3 Based on COS data (2004), around two-thirds of non-profit organizations had volunteers, their number close to half a million. 
4 The possibilities of it are interpreted by T. M. Horváth in various ways. In a broader sense, it can be understood as the renouncement of a 

public duty (privatizing and the withdrawal of government); the separation of responsibility for services and their actual provision (by way 

of outsourcing); compulsory payment for public services. In a narrower sense, the following arguments can be mentioned: influence to 
stimulate competition (tax reductions, savings), efficiency based on incentive systems and ideological arguments (Horváth, 2005: 44-45). 
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ongoing debate whether the efficient delivery of extensively outsourced competences is not hampered by the 

loosely organized municipal system or the lack of control mechanisms. 

It is clear from the data that the rate of local governmental spending compared to GDP continuously decreases, 5 

while there shows no significant reduction of tasks. 6 As these data suggest, retaining the quality of local 

services could only be achieved by the involvement of new resources in the local governments. This was made 

possible partly from the gains of privatization and partly with the increase of society’s share. Fee-based services 

have spread where payments had to cover expenses. NGOs undertook more and more of the different human 

services. The output of the so-called non-profit organizations meant an additional resource. All in all, budget 

restrictions were successfully implemented in the subsystem of local governments. However, structural reforms 

that should have followed all failed due to political resistance. This process can be well demonstrated by the fact 

that the financing system of local governments aims to apply the techniques of welfare systems. Meanwhile, the 

entire economic policy, especially during the administration periods of 1994-1998 and 1998-2000 was 

restrictive. Budgetary restrictions seem to obstruct the most important elements of an effective financing system 

for local governments. 

Reduction of state services has taken place along with a gradually developing and improving non-governmental 

sector; however, it is questionable whether Hungary will be able to follow the Western European model. In my 

paper, I attempt to show whether our non-profit organizations can contribute to the provision of public services, 

and if so, what characterizes them, what are their typical areas and problems. 

3.  THE ROLE OF NGOs IN LOCAL SERVICES 

As stipulated in the Act LXV. 1990 on local governments obliging them to provide extensive public services, 

local governments can decide locally, as long as they adhere to certain safeguards, which organizational form 

they prefer to provide public services to residents. Duties and competences consist of two components, which 

can be compulsory and voluntary. Compulsory tasks and competences can only be imposed by law, whereby the 

Parliament has to secure also the necessary funds and has to decide on the extent and way of budgetary support. 

However, it cannot be concluded that the financial coverage for compulsory tasks has to be exclusively realized 

from budgetary items. Rather, we can conclude that financing to carry out the duties can only partially be 

secured from the central budget, thus ‘forcing’ local governments to spend their own income on specified goals. 

Although fundamental rights for local governments are identical, it is possible for the Parliament to set down 

more compulsory duties and competences for local governments which have more inhabitants and greater 

performance compared to other municipalities. The other part of local governmental duties and competences are 

the ones undertaken voluntarily. Undertaking duties should look to the notion of local public issues: in this field 

the legislation declares a broad range of possibilities (Ivancsics, 1999: 168). Regarding the extensive tasks and 

competences assigned to local governments, the investigation by SAO (State Audit Office) in the period of 

1995-1999 claims that the majority of local governments did consider or assess their available resources as to 

what they can undertake of their compulsory or voluntary duties. It is a general phenomenon that local 

governments only refer, in their ROO (Rules of Organization and Operation), to any legal rule that specifies a 

task for them, and regard as voluntary what is included in their annual budget. 7 The same situation can be seen 

on a regional level, the difference being that local governments can consider and choose to undertake or 

delegate these tasks. Underfinancing of county governments can partly be attributed to the transfer of 

institutions by local governments. 

The local governmental task execution and the different types of public service activities mostly take place 

within the local government itself; however, its practice has been realized lately in different types of 

organization. 

There are three types of such organizational framework. One kind of organization is the institution(s) and 

institute(s) financed by public funds (budget). In Hungarian public finance, these are the budget-funded 

organizations, which were established to carry out a specified compulsory public task. The other organizational 

form is the classic public service company. A company agreement means, along with being an independent legal 

entity, that the company covers its expenses from its income, and its management system and organizational 

structure make it similar to private sector businesses. A significant difference of this organizational form from 

                                                           
5 This was around 18% in the period of the change of regime and has decreased to 13% by now. 
6 According to SAO’s report no. 0012 from 2000, between 1995 and 1999, local governments and their bodies were given 3,646 duties and 

competences by the government. These are regulated by 351 rules of law (of which 133 are acts) (www.asz.hu/ASZ/jeltar.usf) 
7 www.asz.hu/ASZ/jeltar.usf 

http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.usf
http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.usf
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institutions is that it is basically self-financing. The third form includes the various NGOs and non-profit 

institutions (Vígvári, A. 2002: 180). 

Due to the gradual decrease in state subsidies, growing operative expenses of institutions and the emergence of 

new tasks and needs, local governments tried to involve external resources and outsource tasks in order to 

provide the right quality of public services. Alternatives to achieve this are the following: contracting public 

services, privatization, concessions and non-profit organizations. In my paper, I am exclusively concerned with 

the ways of participation of non-profit organizations in task-fulfillment. 

Before examining in detail the possibilities of how non-profit organizations can participate in providing public 

services, we need to clarify what advantages the participation of non-profit organizations brings to services. 

Carlo Borzaga 8 described the advantages as follows (Borzaga, 1999): 

• NGOs can better identify, express and realize demands, which is related to their relatively small size and their 

close relationship with the local community. 

• They are able to offer differentiated, tailor-made services. Autonomy is definitive in terms of the way they 

provide their services to customers with different demands. Non-profit organizations are more capable of 

providing a wide range than profit-oriented businesses, because the latter aim at large series and a narrow 

selection to remain cost-effective. 

• Compared to profit-oriented organizations, non-profit organizations stimulate the growth of effective demand 

due to their information asymmetry, meaning they are closer to customers and therefore can establish a 

relationship with them more easily. 

Compared to the public and the private sector, the non-profit sector produces its goods and services at much 

lower costs because its organizations can rely on low- cost or zero-cost resources (voluntary work, donors), can 

use their employees more flexibly and can operate at a lower staff-cost rate. 

Taking into consideration all this, Mária Frey claims that non-profit organizations – even those not receiving 

public funds – are able to: 

• Provide services while turning zero profit. 

• Stimulate transforming community needs into effective demand, and, thanks to their low costs, increase their 

number of customers resulting in a net increase of employment. 

• By differentiating supply and reducing costs, they reveal and formalize a part of hidden needs, which 

otherwise could only be covered by the informal economy or by unpaid work done within the family (Frey, 

2001: 54). 

4. NGOS DELIVERING LOCAL PUBLIC TASKS 
(PUBLIC BENEFIT ORGANIZATIONS) 

Combining public resources is of great significance with regards to non-profit organizations undertaking local 

public duties. This (as Horváth, M.T. put it) manifests itself in two directions. Firstly, there is an accumulation 

of the non-governmental and the private sector; secondly, there is a transfer of resources from local governments 

(Horváth, 2002: 162). The deficiencies and inconsistencies of legislative regulation on the non-governmental 

sector’s involvement in delivering public tasks were partly resolved by the enactment of CLVI. 1997, on public 

benefit organizations (the so-called public benefit act). This new law defined types of public benefit 

organizations: public benefit organizations and particularly public-benefit organizations. Organizations could 

obtain this legal status by court registration. Implicitly, the act defined a third type of organization, namely, the 

non-public-benefit organization (their rate was close to 60% of all organizations). This latter group consists of 

not only organizations that serve the interests of their founders or their members but also organizations whose 

activities were not specified by law (Bíró, 2002: 25-28). 

The question of being public benefit. The act endorsed a two-step system. The itemized definition of public 

benefit activities and listing them in the act provide the framework of public benefit status. This way, a non-

                                                           
8 The author described these characteristics using the example of social home care. 
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profit organization which is engaged in one of the basic activities – specified in the act, currently 22 types 

existing 9 – is eligible to apply for court registration. 

Additionally, to acquire public benefit status, these organizations have to undertake the following in their 

operations: 

• ensure the prohibition of distributing profits, 

• limit the business activities of the organization, 

• ensure their independence of politics. 

The second step of public benefit status is the possibility to acquire the ‘particularly public benefit status’. Such 

status can be obtained by an organization realizing public benefit tasks where the activity has to (should) be 

provided for by legal endorsement or decision, by the state or a regional municipality. 

In examining the tax laws related to the non-profit act, Eva Kuti made the following statement (Kuti, 1998: 78-

83). Changes in the Company Tax Act, CVI. 1997 resulted in the following, compared to the previous year: 

• no significant change in tax allowances for private foundations of public benefit; 

• slight improvement in tax allowances for private foundations of particularly public benefit; 

• significant improvement in tax allowances for both companies of public benefit and of particularly public 

benefit; 

• deterioration in tax allowances for private foundations ineligible for public benefit status, but also for public 

foundations of public benefit status. 

In case of tax allowances for donations – specified in the Act CV. 1997 on personal income, compared to the 

previous years: 

• the situation of companies which acquired the public benefit status significantly improved, as they became 

eligible for tax allowances in terms of donations; 

• tax allowances of private foundations with the particularly public benefit status grew to a negligible extent; 

• tax allowances of private foundations with public benefit status did not change; tax allowances of foundations 

and companies exclude from public benefit status were lost. 

According to statistical data, the number of public benefit organizations is constantly increasing. Their rate has 

more than doubled since 1998, which also means that the proportion of non-public-benefit organizations within 

all organizations has dropped. The number of particularly public benefit organizations, important for organizing 

local public services, almost also doubled between 1998 and 2004 (from 2,411 to 3,371), 10 however, their 

proportion within the whole set does not make one-tenth. 

Figure 1 

                                                           
9 These can be: health protection, prevention of diseases, curing, rehabilitation activities in healthcare, social activity, family assistance, 

elderly care, scientific activity, research, education, ability development, popular science, cultural activity, preservation of cultural heritage, 
protection of monuments, protection of nature, animal protection, environmental protection, child and youth protection, representation of 

children and youth, promotion of social equality for disadvantaged groups, protection of human and civil rights, activities related to national 

and ethnic minorities of Hungary and Hungarian minorities abroad, sports, except sport activities pursued in a work contract or other civil 
contract, protection of public order and public safety, voluntary fire fighting, rescuing, disaster prevention, customer protection, 

rehabilitation employment, promotion of training and employment for the disadvantaged in the labor market and related services, promotion 

of the Euro-Atlantic integration, services provided for public benefit organizations – and available only for public benefit organizations. 
10 Although their rate decreased by 2% in 2004 compared to 2003. 
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By region and compared to the average, most of public benefit and particularly public benefit organizations can 

be found in the regions of Middle Hungary, the Middle Transdanubian area, in the Northern and Southern areas 

of Great Hungarian Plain. By settlement type, organizations of public benefit status occur above average in all 

types of settlement, except villages. In contrast, compared to the average, particularly public benefit 

organizations can be found in the capital and in county seats. If we look at organizations in terms of their 

competences, we see that the public benefit status occurs above the average among organizations and 

institutions targeting a particular goal, whereas being particularly public benefit is outstanding among 

organizations with county, regional or national competence. 

According to a SAO (State Audit Office) survey conducted between 1995 and 1999, public benefit 

organizations were primarily active in settlement operation, public education and culture, while their number 

was relatively low in healthcare and social services. In settlement operation, public benefit companies, while in 

other local governmental duties, public foundations were more often seen (SAO, 2000: 37). However, data 

gathered by COS (Central Office of Statistics) in 2003 show a lot more public benefit organizations, also with a 

wider range of activities. Of all organizations, 47% qualifies as public benefit, and their rate is significant (over 

60%) in culture, religion, education, healthcare and social services. Particularly public benefit organizations, 

however, occur above average in the fields of education, sciences, healthcare, social policy, environmental 

protection, settlement and economy development, protection of public safety and multipurpose donations 

(Bocz–Mészáros–Nagy–Sebestény, 2005). 

However, if we look at public benefit or particularly public benefit organizations among the different forms of 

organization, we can come across a very interesting connection. 

In 2004, the number of public benefit organizations doubled among foundations and tripled among companies. 

At the same time, public foundations and public benefit companies (PBA) regarded state- or municipality-

related on account of regards to their founders, were better represented among the public benefit and particularly 

public benefit organizations after the enactment of the public benefit law (in 1998) than foundations or 

companies. While the number of public foundations in 1994 was 84 and the number of public benefit companies 

was 73 (and the share of these two organizational forms in the sector’s total income was 2.8% and 2.3%, 

respectively), by 2000, the number of pubic foundations grew to 1,168, and public benefit companies to 888. 

Their number further increased in 2003, public foundations to 1,435 (23% growth), and PBAs to 1,223 (38% 

growth). Local governments played an active role in establishing both types of organization, for up to 2007, 

2,741 foundations, public foundations and 764 public benefit companies – two third of which were established 

by villages – were formed independently or in partnership by local governments (Sebestény, 2002: 44). This is 

also confirmed by the fact that 47% of the organizations that contracted with local governments had obtained 

public benefit status and 32% particularly public benefit status in 2003 (Bocz–Mészáros–Nagy–Sebestény, 

2005). Although the proportion of public benefit and particularly public benefit organizations exceeds 50% of 
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all organizations, their share in local governments’ services does not seem to be significant, providing merely 

assistance or support to them. However, public benefit companies continue to spread in the field of public 

services. These companies have increasingly recognized and successfully used the advantages and opportunities 

stemming from the regulations for businesses. This process is reinforced by the significant increase in the 

number of full-time employees in the non-profit sector (30,234 in 1993, 56,004 in 2000, 70,805 in 2003 and 

73,561 in 2004, more than two-fold growth) in the past years 11 (Bocz–Cseh–Kuti–Mészáros– Sebestény, 2002: 

199). Next to the growth of the sector’s size, it is worthwhile to note the sector’s role in employment. While we 

can experience the continuous withdrawal of the state from the field of education, healthcare, and social policy, 

many expected the growing sector to take on a more significant role in employment. 2003 data show the rate of 

calculated full-time employees is 31% higher than in 2000. If, however, we look at the role of organizations in 

employment by types of organization, we find a completely different picture. In 2003, compared to 2000, the 

number of full-time employees grew by 5% in foundations, by 13% in public foundations and by 30% by in 

public benefit companies. In contrast, trade unions employ 35% less, non-profit institutions 20% less, public 

bodies 9% less, and public benefit companies 4% less full-time employees than in 2000. This means that in 

2004, 56% of the calculated employees work under the scope of public benefit companies. So the data show that 

although the sector size grew, we can only talk about growth in the number of employees concerning at state- or 

municipality-related organizations. 

Table 1 

Distribution of public benefit, particularly public benefit and non-public-benefit organizations among 

certain organizational forms, 1998-2004 
 

  1998 2004 

  Particularly 

public benefit 
Public benefit Non-public 

benefit 
Particularly 

public benefit 
Public benefit Non-public 

benefit 

Foundation 4 31 65 7 65 28 

Public 

Foundation 
19 34 47 30 57 13 

Association 3 11 86 4 32 64 

PBA 31 49 20 28 66 6 

Source: COS, Non-profit organizations in Hungary, 2000; 2006 

All this shows that providing for public tasks becomes rather the privilege of these state- and municipality-

related organizations, from which we can conclude that real competition in the provision of public services does 

not take place outside the sector – involving market organizations – but rather inside, in fact between the so-

called non-profit sector (foundations, companies) and state- and municipality-related players (public 

foundations, and public benefit companies). 

As a summary, we can point out that the goal to create the ‘public benefit act, namely, the creation of a tax 

allowance system to ensure a clear, predictable framework for private or entrepreneurial donors while 

strengthening confidence by relying on the controlled administration of public benefit status and the clarity of 

organizational structure, did not realize. The institution of public benefit status did not strengthen the confidence 

of private or business sector as had previously been expected. The unchanged proportion of private and 

corporate donations supporting the sector does not confirm the efficiency of resource-generating capability of 

the public benefit status outside the state sphere. The public benefit functions have rather become significant in 

relation with the state-run non-profit organizations, especially in the case of bidding (Bartal, 2005: 225). 

Regarding the public benefit act, ANSA (Association of Non-profit Sector Analysis) also expressed harsh 

criticism. They claim that the two-step registration for public benefit status damaged the development of 

nonprofit sector. Every year, court practice has become stricter and more formal. This led to the situation that 

today almost exclusively those public foundations and public benefit companies can be registered as being 

particularly public benefit that are founded or supported by a state body or a local government (Bíró, 2002: 

116). 

                                                           
11 This indicates a rate of 1.3% compared to all employees, which is regarded rather low in international comparison. 
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The public benefit act did not realize expectations in the field of fund-raising, i.e., public benefit organizations 

did not attract considerably more donors. Additionally, there is a broad agreement among professionals that the 

public benefit status has become meaningless, since the current law specifies only formal requirements to 

qualify at the time of application but meeting those requirements are not guaranteed by the law. Therefore, the 

purpose and content of regulating public benefit status must be revisited. In terms of regulation, progress could 

be made by the decrease of overregulation, and a constant scrutiny of eligibility for public benefit status. At the 

same time, the abolition of particularly public benefit status could be worth considering, as it would result in a 

one-step model of being public benefit, and thus the process itself would be simplified too. 

5.  CONTRACTUAL RELATIONSHIPS AND THEIR 
CHARACTERISTICS 

The relationship and dialogue between the non-profit sector and local governments is shown by the increasing 

number of local governments entering into provision contracts with clerical organizations or other foundations, 

and through these organizations they operate temporary accommodations, kitchens with free meals, and offer 

advice on legal and life conduct issues for those in trouble. 

With less and less state and local governmental resources, there are increasing efforts to put service/care and 

authority/administration tasks into one hand, as this is the way of regulating access to certain services. As a 

condition of access to provisions, use of special services could be stipulated; training, advising, participation in 

supported employment become more and more the condition of eligibility for unemployment benefits and to 

remain registered. 

Involvement of non-sate organizations in providing for public tasks were more or less made possible by the 

regulations (laws on the operation of state bodies and different sectors) in the 90’s, if only with sectoral 

differences. They can take the following forms: 

• Public education agreement for educational tasks, 

• Financing contract with social institutions offering personal care, 

• Entrepreneur contracts to provide GP (General Physician) services, which serves as the basis of financing 

agreement between the service provider and social security, 

• Provision contract for offering child protection services providing personal care, 

• Service provision agreement and tied-up capacity agreement with a specialized healthcare provider (which is 

a condition of financing contract made with the service insurance fund) (Horváth, 2002: 166). 

Subsidies include the service tasks and the value of subsidy provided for this. However, the local government 

remains the owner of public service task, even if it made an agreement with a non-state institution about the 

delegation of certain responsibilities. If we examine the sectoral regulations which deal in detail with the tasks 

that can be subcontracted to non-state organizations and its conditions, we arrive at a much shorter list. Perhaps 

the most detailed act is Act 3 of 1993 on social administration and social provision. In a separate chapter, this 

law specifies the subcontracted social provisions that might affect social provisions with personal care. Based on 

it, local governments or a state body can enter into a contract with a non-profit organization engaged in 

providing social services, its institutions, or with a private entrepreneur or a joint business. 

The law does not only regulate contractual relationships but also require other type of co-operation with non-

state organizations (such as concept-level negotiations). Another similar area is the Act CXL. 1997 regulating 

general cultural tasks. This rule of law also provides a great opportunity for non-governmental organizations to 

get involved in state tasks, however, the conditions and institutions of undertaking duties are enabled in the form 

of general cultural agreements. The third area is present in education, which is based on the Act LXXIX. 1993, 

on public education, opening up the opportunity for foundations, churches, businesses, and natural persons to 

found schools. While widening the legal framework in these areas entailed the transformation of the given sector 

to become multi-sectoral, other areas did not see the same effect. Other sectoral laws (e.g. on environmental 

protection, health care, sports, employment, etc.) more or less enabled co-operation with non-state organizations 
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and autonomous foundation of institutions, 12 however, they are less detailed in specifying the framework of 

contractual task-fulfillment (Kinyik – Vitál, 2005: 96). 

The two basic forms of task-provision financed by the budget are the direct and the indirect forms. The direct 

provision form includes a set of tasks performed by state- or local government-owned institutions and belonging 

to the subsystems of state budget. Indirect task provision is a currently spreading method, whose framework is 

also provided by our legal system. A practical condition of the latter’s operation is the ability of the local 

governments’ staff to enter into contracts and agreements with the involved organizations which provide the 

necessary guarantee for the fulfillment of tasks. 

Regarding services provided by local governments, most often it is not possible to generally decide which types 

of service can be carried out in what way to achieve an optimum level. It is always the actual circumstances – 

circumstances characteristic of the institutional system of local governments and the conditions of the given 

settlement – that determine which way of fulfillment is the most beneficial in the long run. 

In selecting the way of fulfillment fit for the task, it is important to be clear about advantages and disadvantages 

that are fundamentally characteristic of the way of fulfillment. Knowing the advantages and disadvantages of 

the different ways of fulfillment facilitates choosing the right way of fulfillment, and by being aware of them we 

can be prepared for the drawbacks while making it possible to include safeguards in the processes and 

agreements to eliminate disadvantages. 

In an empirical research on 141 settlements, local governments deemed their contractual relationships to be 

positive. In most cases, local governments mentioned the improving quality of services and the increased 

professional innovation in particular. According to local government leaders involved in the study, non-

governmental organizations are able to retain their flexibility and their sensitivity to needs in fulfilling public 

tasks; however, the fundraising capability of non-governmental organizations has shown little improvement. 

The latter phenomenon is also confirmed by that one-sixth of contracted non-governmental organizations 

claimed that funds from local governments is just about satisfactory to perform public duties, whereas half of 

them claimed this support is unsatisfactory to cover task-related expenses (Kinyik – Vitál, 2005: 100-101). 

Delegation of public tasks is ambiguous not only according to non-governmental organizations, but also local 

governments have mixed views of it. According to a study (Csegény – Kákai, 2000; 2001) carried out by the 

PMO (Prime Minister’s Office) of 3,100 local governments (including the 22 districts of the capital), local 

governments of cities and towns decide to found organizations primarily for three reasons. Firstly, because 

foundations and public foundations can fulfill tasks more efficiently as they avoid constraints that would 

otherwise be imposed on them by the bureaucracy of authorities. Secondly, carrying out the task becomes less 

expensive – closely related to the aforementioned – because local governments save staff costs. Thirdly, actual 

demands are better met by a non-profit organization, and thus the activity of society also increases. As a 

drawback, local governments and half of the respondents pointed out that the delegated task becomes difficult 

for them to control. 

Figure 2 

                                                           
12 It is also enabled by the act on local governments. 
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It is also regarded a disadvantage (in the opinion of local governments) that activities of non-profit organizations 

are not always lawful. One-tenth of responding local governments think there isn’t any drawback in contracting 

non-profit organizations to delegate public tasks. 

Apart from advantages and disadvantages, contractual relationships between local governments and non-profit 

organizations are also heavily influenced by the type of settlement run by the local government. In bigger 

settlements (Budapest, county towns), non-profit organizations are typically more successful to enter into such 

contracts with the local government of their settlement, whereas in towns and villages it is less typical. 

Nearly seven-tenths of Budapest districts entered into contracts for fulfilling public tasks with various non-profit 

organizations. Three-fifths of them were companies, one-fourth were foundations, and although to a lower 

extent but even PBAs and church organizations undertook contracted public tasks. 

The growing number of public benefit companies is also witnessed by the regular data collection of COS. In 

1996, 338 local governments contracted with 900 non-profit organizations, of which 53% were companies, 28% 

were foundations, 10% were public benefit companies and 9% were religious organizations. In 2000, already 

632 local authorities entered into a contract with 1,666 non-profit organizations, of which 49% were companies, 

29% were foundations, and 22% were public benefit association, i.e., the number of public benefit companies 

has doubled, while the number of companies dropped (Sebestény, 1998: 30; 2002: 50). The 2004 data collection 

by local governments shows that the number of local governments that contracted with non-profit organizations 

has further increased. Their number was 752, and they were in contractual relationship with 2,666 non-

governmental organizations to fulfill public tasks, and 57% of them were companies, 25% were foundations, 

and 19% were public benefit companies. It is worth contrasting these data to COS data from 2003, although this 

data collection explores the question from the viewpoint of non-governmental organizations, the data deserve to 

be studied more closely. According to the data, 4.1% (2,183) of the organizations had a contract with the local 

government, 13 of which 50% were companies, 26% were foundations, 6% were public foundations and 18% 

were public benefit companies. From this we could conclude that the group of organizations capable of 

providing public services is growing. However, if we look at the proportion of contracts within the 

organizations, we arrive at a different distribution. In this respect, 3% of the foundations, 9% of the public 

foundations, and 31% of the public benefit companies have a contract with local governments. By the main 

ranks of activity, local governments primarily enter into contracts with non-governmental organizations in the 

field of culture, education, healthcare, social care, development of settlement, public safety and environmental 

protection. We get a different picture if we examine the contracts in terms of what is the legal entity of the 

                                                           
13 By contrasting the two data we can see that based on data collection by local governments, 5.1% of non-profit organizations contracted 
with local governments in 2004, which is 1% higher than reflected by data collected by the non-profit organizations in 2003. 
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organization the local government chooses to contract in a given field of activity. In culture, foundations and 

public benefit companies are typical. In the field of education, foundations and public foundations prevail. In 

healthcare, foundations and public benefit companies, while in social care, foundations are the typical 

organizational forms. In environmental protection, public benefit companies, whereas in the field of developing 

settlements, again the public foundations and the public benefit companies are to be found. Public benefit 

companies rule the field of economic development. Typically, companies manage to contract with the local 

government in the area of natural disasters, environmental protection, civil rights and public safety. Examining 

the frequency of contracts on a regional level, we can see it is above average in the regions of Middle-

Transdanubia, West Transdanubia and the Northern Great Hungarian Plain. Concerning competences, local 

governments contract with organizations that carry out their activities 14 in the whole settlement or more 

settlements, or in the whole county or region (Bocz–Mészáros–Nagy–Sebestény, 2005). 

Figure 3 

 

So the data show us that non-profit organizations, undertaking public tasks financed by the local government on 

a contractual basis, are in slight minority to other non-governmental organizations of totally different type and 

function, 15 receiving insignificant funding from the local government. Although almost two- thirds of the non-

governmental organizations subsidized by local governments are small ones, more than two-thirds of the 

subsidy was received by organizations providing non-profit service (Kuti, 2003: 66). This means that local 

governments rely in their contracting practices on organizations which they co-founded. 

6.  SUMMARY: A FEW THOUGHTS 

The non-profit sector has to expect a growing competition in areas where along with non-governmental 

organizations various other state and market players have an interest in providing different services. A typical 

feature of this process is ‘skimming’. On one hand, services that have a good chance to turn handsome profits 

are obtained by market players; on the other hand, services yielding direct political benefit remain with the state, 

and non-profit organizations may struggle with the rest. Under the current circumstances, non-governmental 

organizations are not prepared for this kind of competition. It is unclear which of these processes become 

dominant, and then whether we need to expect sharpening conflicts arising from competition, or rather the 

recognition of an opportunity of – indeed the need for – co-operation between the different participants. 

To sum it up, the following questions emerge: 

                                                           
14 Of the contracting organizations, 41% operate in one settlement, 15% in more settlements, 11% in one county and 5% in one region. 
15 Such are, e.g., the militia, firefighting association, clubs for adorning the locality or preserving traditions. 
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• Is it possible to provide services that are to be provided by local authorities and the state cheaper, more 

efficiently and more humanely? 

• Is it possible and is it needed to provide services for the different social groups, of which services these 

groups would be excluded without the assistance of non- profit organizations? 

The most important scene of actual, physical fulfillment of these state ‘obligations,’ or services, and of the 

competitive situation (redistribution of the market) that accompanies its transformation, is represented by the 

regional municipalities. The decentralization efforts of the change of regime, that set as a political goal to 

eliminate the totality of state, aimed to increase the rate of local decisions and local task-fulfillment. These 

targets, however, were not followed by a similar degree of decentralization of autonomous decision rights over 

public funds, attributed to the economic crisis – and the encompassing crisis of state budget – and to the 

subsequent governments’ attempts for re-etatization during the 90’s. Consequently, the gradually increasing 

tension between the supply and demand of communal services (in terms of both quality and quantity) mainly 

became the problem of local authority. At the same time, the biggest number of alternative and overwhelmingly 

non-profit organizations that aim to answer the above questions emerged next to the service institutions owned 

by the local authority. 

• Local governments do not yet think over which tasks they wish to ‘keep’ in the competence of local 

government (complying to the regulations), and which tasks should be ‘delegated’ to the non-governmental 

(non-profit) and the profit- oriented sectors. Introducing a purposeful process to the municipal policy could 

lessen incidentality, unpredictability and unreliability. In this way, the network of relationships between local 

governments and non-governmental organizations could be better planned, more open and transparent. It 

could enable the bidding system to be adapted to the ‘clearly’ defined needs of local government, as well as 

the (human and financial) resources of local government and non-governmental organizations. 

• Co-operation between local governments and non-governmental organizations seems to stabilize, although on 

a low level. It is also confirmed by the fact that in the past few years, the rate of contractual co-operations has 

shown a modest but permanent increase without fluctuations. However, it is still problematic that contracts 

are short-term (more than two-thirds are made for a one-year period), and they mainly cover organizations in 

which the local government participate either as a founder or through one of its officials. This latter statement 

is not only valid for contracts but also for funds awarded to the organizations. 

• It can be seen as a problem that no competition developed among the participants 16 of non-governmental 

sector in terms of supply and demand of local public services, which indicates the partitioning of the services 

market. 17 We, however, have only assumptions of the principles (field of activity, efficiency, wide 

recognition) by which the provision or ‘outsourcing’ of local governmental services are carried out. 
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Chapitre 12. L’ÉLARGISSEMENT DE 
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU 
BÉNÉFICE DU CITOYEN EUROPÉEN 
HUMANISTE: DE NICE À LAEKEN* 

Sándor Csizmadia 

Influencé dans cette salle par l’esprit humaniste de Victor Hugo, visionnaire des „États-Unis d’Europe” au XIXe 

siècle, et par l’accueil cordial de sa ville natale, il me semble nécessaire d’évoquer au premier abord l’essence 

de l’humanisme, résumée succinctement par Protagoras, sophiste grec du Ve siècle avant J.C.: „L’homme est la 

mesure de toute chose”. Cette formule dit tout simplement que la religion, l’art, la science, la politique, 

l’économie, le droit etc., doivent être faits pour l’homme et non l’inverse. L’humanisme moderne est formé de 

l’apport de nombreuses traditions différentes. Une de ses caractéristiques est d’avoir été capable d’intégrer un 

ensemble de valeurs et non seulement quelques-unes d’entre elles. Il considère le droit à la différence comme 

une source d’enrichissement, tout en respectant la dignité inaliénable de chaque être humain, quelles que soit ses 

origines ethniques ou sociales, ses opinions philosophiques ou religieuses. 

Pour cette raison et par la priorité qu’il donne à l’homme, l’humanisme a été et reste toujours contesté par tous 

ceux qui prônent une organisation de la société au service d’un groupe, d’un parti, d’une classe, d’une 

bureaucratie, d’un État, d’une civilisation, d’une idéologie ou d’une religion qui prétend détenir l’unique vérité. 

Par contre, l’humanisme demande une réflexion constante sur les valeurs centrales qui contribuent à relier les 

hommes entre eux. 

C’est justement en raison de l’exigence humaniste de la réflexion constante sur les valeurs et les choses 

fondamentales que j’ai accepté avec beaucoup de plaisir et d’intérêt de venir de Budapest à Besançon pour 

donner une réponse à certains aspects de cette large question. 

Car la question ici posée – l’esprit européen d’avant-guerre souffle-t-il sur les bâtisseurs de l’Europe 

contemporaine? – m’incite à m’interroger sur l’état actuel et l’avenir d’une Europe en mutation et en 

élargissement à d’autres espaces européens, sur une Europe à la croisée des chemins, caractérisée par le déficit 

démocratique et la crise de légitimité. 

Le résultat négatif du référendum irlandais sur le Traité de Nice, organisé l’année dernière, et les manifestations 

récentes de la société civile européenne à Nice, à Göteborg ou à Bruxelles sont sans doute la preuve d’un déficit 

démocratique en Europe. Ils montrent clairement que la construction européenne rencontre un problème de 

perception et de socialisation. Comme si la société civile n’était pas favorable, dans son ensemble, à l’Europe. 

On dit aussi qu’ aujourd’hui, l’Europe avance trop vite pour le citoyen européen, c.à.d., il y a un contraste fort 

entre un agenda européen très chargé et un désenchantement de l’opinion publique. Et c’est comme si les 

citoyens n’arrivaient plus à assimiler tout ce qui arrive au niveau européen. Il existe en effet une Europe des 

institutions, une Europe des entreprises, une Europe des lobbies, mais il n’existe pas suffisamment de corps 

intermédiaires. Pour changer à cela, le project européen a besoin de relais vers le citoyen européen, et il faut 

clarifier la situation aux yeux de la société civile. Afin de corriger les tirs avec amorces à retard, il faut que le 

discours sur l’Europe porte sur les valeurs qui ont fondé l’Union, et notamment sur les idées de prospérité, de 

solidarité et de paix. Cette démarche n’est toutefois pas aisée. Premièrement, il faut convaincre à la fois les 

„eurosceptiques” et les „euro- fanatiques” qui, à l’occasion de la ratification du traité de Nice, sont devenus des 

„alliés objectifs” dans la critique du modèle européen. La seconde difficulté consiste à convaincre par les mots. 

Or, l’opinion publique européenne exige des réalisations concrètes, et c’est ce que Jean Monnet a sans cesse 

souligné. 

Mais dans l’intention de ne pas contourner la dimension historique de la question initiale, je dois également 

évoquer certains ouvrages des „pères de l’Europe” d’avant- guerre. „Pan-Europa” du comte Richard 

Coudenhove-Kalergi a été publié en 1924. Je me permets d’en citer quelques phrases: ”L’Europe a 

irrémédiablement perdu sa suprématie sur le monde, mais il lui reste encore son indépendance, sa culture, son 

avenir… L’Europe en tant que concept politique n’existe pas… Il serait encore temps de sauver l’Europe…: le 
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salut s’appelle Pan-Europe: l’union politique et économique de tous les États européens… en une Fédération des 

Nations…”. 

Comme vous le savez bien, cet ouvrage a exercé une grande influence sur Aristide Briand, qui s’est fait le porte-

parole du courant européiste en incarnant „l’esprit de Genève”, de la ville oů siégait la Société des Nations. Il a 

déclaré dans son discours célèbre (l’Europe au service de la paix), prononcé devant la SDN le 5 septembre 1929, 

que „entre des peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d’Europe, il doit exister une sorte 

de lien fédéral… Évidemment, l’association agira surtout dans le domaine économique… Mais je suis sűr qu’au 

point de vue politique, au point de vue social, le lien fédéral, sans toucher à la souveraineté d’aucune des nations 

qui pourraient faire partie d’une telle association, peut être bienfaisant…”. 

Dans son ouvrage publié en 1931 sous le titre „Les Bâtisseurs de l’Europe moderne”, le comte Carlo Sforza, en 

définissant l’essence du patriotisme et du nationalisme, a constaté que ce dernier est, tout au plus, l’application 

du principe marxiste de la lutte des classes à la lutte des nations. Il a encore ajouté que le nationalisme „n’est pas 

seulement la contrefaçon et la caricature du patriotisme, mais à proprement parler, son antithèse même”. 

Quant à Léon Blum, il a lié le patriotisme à l’humanisme dans son livre intitulé „A l’échelle humaine” et édité 

en 1945, lorsque son auteur était en captivité en Allemagne, mais rédigé effectivement pendant sa détention 

dans les prisons pétainistes: ”…ce dont je suis pleinement convencu, c’est que patriotisme et humanisme, ou, si 

l’on veut, amour de la patrie nationale et de la patrie internationale, sont des sentiments compatibles dans leur 

essence”. 

On peut donc voir que ce sont, entre autres, l’idée d’une Pan-Europe, l’idée d’une Fédération des Nations 

Européennes, l’idée d’une Europe européenne, l’idée du non-nationalisme, du patriotisme et de l’humanisme qui 

ont occupé la place centrale dans la pensée des „Bâtisseurs de l’Europe moderne”. La question est de savoir si 

ces idées soufflent-t-elle, et si oui, sous quelles formes, sur les „Bâtisseurs” de l’Europe contemporaine qui, 

heureusement, vivent dans un contexte historique tout à fait différent de celui dans lequel vivaient les Bâtisseurs 

de „l’Europe moderne” de l’entre-deux-guerres. 

Il n’est pas étonnant que ma réponse à cette question soit affirmative, mais en tant que „spectateur engagé” au 

processus européen, je suis persuadé que les termes qu’on utilise pour qualifier l’avenir de l’intégration 

européenne sont à cet égard peu importants. L’expérience démontre qu’il faut éviter autant que possible les 

grands mots qui font peur. Et en tant qu’ „euro-réaliste”, je pense que l’Union n’a pas à reproduire le modèle des 

Etats-Unis, de l’Allemagne ou d’autres modèles fédéraux. Elle doit poursuivre sa voie vers l’intégration en 

développant un modèle propre qui se fonde sur des valeurs et des objectifs communs et qui respecte la diversité 

des peuples qui la composent. L’Europe doit pouvoir fonctionner à 28 Etats très différents. L’approche 

humaniste nous dit donc: pas de vérité absolue ou pas de théologie! De l’extérieur, il me semble qu’il s’agit 

d’abord d’assurer un système et des institutions qui fonctionneront dans les dix années à venir et d’avoir une 

Union plus transparente, plus démocratique et plus proche des citoyens. L’Union européenne ne peut que de se 

construire progressivement. 

Dans ce qui suit, je me borne à réfléchir sur un petit chapitre non moins important du point de vue du citoyen, 

qui commence avec le Sommet de Nice, oů l’Union européenne a fait une nouvelle fois l’expérience 

douloureuse de l’inefficacité de la méthode intergouvernementale pour approfondir son intégration politique, 

tout en réussissant à mettre au monde sa Charte des droits fondamentaux. Puis, j’arriverai à Laeken, oů le 

Conseil européen a adopté la Déclaration de Laeken et une déclaration d’opérationnalité octroyant désormais à 

l’Union la capacité de conduire des opérations de gestion de crise en Europe ou ailleurs. Et enfin, l’Union a 

désigné nommément les dix Etats appelés à la rejoindre, selon toute probabilité, en 2004. 

Un demi-siècle après sa naissance, l’Union européenne arrive sans conteste à un tournant. L’unification 

économique, politique et sociale de l’Europe géographique et culturelle est imminente. Par son élargissement à 

l’Europe centrale et orientale, l’Union est de sa part sur le point de tourner définitivement l’une des pages les 

plus sombres de l’histoire des peuples européens, celle de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, du 

partage artificiel et anormal de notre continent. L’Europe va enfin devenir „une grande famille” et nous allons 

pouvoir, nous tous européens et européennes, déposer une couronne au pied de la statute imaginaire des 

Bâtisseurs de l’Europe moderne. Cependant, il va sans dire que cette véritable mutation demande une autre 

approche que celle qui a été suivie il y 50 ans, lorsque six pays, dont la France, ont lancé le processus. 
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Je pense que pour nous, citoyens européens humanistes, l’important est de construire ou de renforcer partout en 

Europe, par la citoyenneté de chacun, la justice, la démocratie et la solidarité, ainsi que de créer les moyens pour 

tous de bénéficier réellement des droits fondamentaux. 

De ce point de vue, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, signée et proclamée le 7 

décembre 2000 à Nice, peut remonter notre moral. Elle se compose d’un Préambule et de 54 articles, dont je ne 

citerait qu’un, l’article de 22: „L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique”. Pour la 

première fois dans l’histoire de l’Union européenne, la Charte reprend en un texte unique, l’ensemble des droits 

civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens, ainsi que de toute personne vivant sur le 

territoire de l’Union. Cependant il ne faut pas dissimuler les difficultés de la question du statut juridique, c’est-à-

dire de la force contraignante de la Charte par son incorporation dans le Traité de Nice. La vérité est que le 

Conseil européen de Cologne (3-4 juin 1999), en lançant l’entreprise, a déjà soulevé cette éventualité, la 

Convention convoquée à ce but a rédigé le projet de Charte dans l’optique d’une telle incorporation, et le 

Parlement européen s’y est déclaré favorable. Le Conseil européen de Nice ne pouvait pourtant être égal ni à ses 

partenaires (le Parlement européen et la Commission), ni à soi-même car il n’a décidé que d’examiner la 

question du statut juridique de la Charte dans le cadre du débat sur l’avenir de l’Union européenne qui s’est 

ouvert dès le 1er janvier 2001. 

En attendant que la Charte d’„une très grande valeur politique” soit incorporée dans le Traité de l’Union 

européenne, l’on pourra s’adresser avec confiance, si cela est nécessaire, au Parlement européen car sa 

présidente, Mme Nicole Fontaine a souligné à Nice que „signer, c’est s’engager” et que „tous les citoyennes et 

citoyens de l’Union sachent que, dès à présent… la Charte sera la loi de l’Assemblée”. Mais les citoyennes et 

citoyens européens sont appelés à s’adresser à M. Romano Prodi aussi, parce que selon le président de la 

Commission „pour la Commission, la proclamation marque l’engagement des institutions à respecter la Charte 

dans toutes les actions et politiques de l’Union” et „les citoyens et citoyennes peuvent compter sur la 

Commission pour la faire respecter”. 

Nous sommes bien conscients du fait que la démocratie n’est en effet pas seulement le corps des institutions 

représentatives, c’est aussi le fait d’organiser le débat. En outre, il s’est trouvé dans les dernières années que les 

institutions européennes ne suffisent plus en elles-mêmes, il faut également un débat autour d’elles. Ainsi, la 

Conférence intergouvernementale, dont est issu le traité de Nice, a aussi adopté une déclaration relative à 

l’avenir de l’Union. Le 7 mars 2001, la présidence suédoise, la future présidence belge et les présidents du 

Parlement européen et de la Commission ont fait une déclaration commune inaugurant le débat. Les 

représentants des principaux acteurs européens demandent dans la déclaration que s’instaure un débat qui touche 

à toutes les composantes de la société. Et en dernière analyse, il devrait mettre en lumière les défis essentiels 

auxquels l’Union sera confrontée dans les décennies à venir. Il faut mentionner que les États candidats – dont la 

République de Hongrie – sont associés, eux aussi, à ce processus de réflexion, qui prépare une Conférence 

intergouvernementale prévue pour 2004 et dont la tenue ne constitue plus une condition préalable à 

l’élargissement. 

Le même jour que la présidence suédoise a inauguré le débat en collaboration avec les organes mentionnés ci-

dessus, une page web consacrée à l’Avenir de l’Europe a été ouverte, pour servir de point de référence vers 

lequel toutes les contributions au débat puissent converger. Sous de diverses formes, le débat est encouragé 

entre les milieux politiques, académiques, professionnels, les organisations de la société civile et les citoyens 

européens en vue de traiter des questions déterminantes pour l’avenir de l’Union européenne. 

En outre, le Conseil européen de Laeken, organisé les 14 et 15 décembre dernier, a permis aux Bâtisseurs 

européens de prendre une série de décisions importantes que je voudrais évoquer en quelques mots. 

La contribution principale et fondamentale du sommet est sans conteste la Déclaration de Laeken, qui a posé les 

termes du débat sur l’avenir de l’Europe, et ce sur la base des analyses des forces et des faiblesses de la 

construction européenne. Dans la première partie, les chefs d’Etat et de Gouvernement constatent que la 

construction européenne, fondée au départ sur une coopération de type plutôt technique et économique, évolue 

aujourd’hui vers une union de type politique. Cette construction est une réussite, car, depuis plus d’un demi-

siècle, les Etats-membres de l’Union connaissent la paix et la prospérité. Cependant, l’Union aborde 

actuellement un moment charnière de son existence en raison de sa volonté de s’élargir. Au moment oů elle 

aborde ce tournant, l’Union est confrontée à deux défis supplémentaires: premièrement, celui de se rapprocher 

du citoyen, qui exige d’elle moins de lourdeur et de rigidité et surtout plus de démocratie, d’efficacité et de 
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transparence; deuxièmement, celui de jouer un rôle positif et stabilisateur dans un monde globalisé et en 

mutation rapide, le rôle d’une puissance qui réconcilie la mondialisation avec les principes éthiques. 

Pour répondre à tous ces défis, une discussion approfondie entre les Etats- membres s’impose. La Déclaration de 

Laeken propose que cette discussion soit lancée à partir d’une série de questions fondamentales pour l’avenir de 

l’Europe élargie. Ces questions sont regroupées en quatre volets que l’on peut résumer de la façon suivante: 

• meilleure répartition et définition des compétences, 

• simplification des instruments (règlements, directives, directives cadres, décisions etc.), 

• plus de démocratie, de transparence et d’efficacité, 

• vers une Constitution ou un texte de type constitutionnel. Le débat sur l’avenir de l’Union n’est donc pas un 

„simple exercice théorique” 

• comme le disait Louis Michel, ministre belge des Affaires étrangères –, il vise au contraire à: 

• préparer la bonne gestion d’une Europe élargie, une préoccupation réelle et légitime des citoyens européens, 

• répondre aux préoccupations des citoyens européens qui continuent de demander plus d’Europe, 

• centrer l’action de l’Union sur des objectifs concrets et perceptibles par le citoyen dans sa vie quotidienne 

(l’Euro devrait servir d’exemple). 

Ces questions seront sur la table lors de la prochaine Conférence inter- gouvernementale en 2004. Afin de 

préparer de façon démocratique, efficace et transparente les décisions qui seront prises lors de cette conférence, 

le Conseil européen, dans la Déclaration de Laeken, a décidé de mettre sur pied une Convention rassemblant les 

principales parties prenantes au Débat sur l’avenir de l’Union. L’objectif de cette Convention, dont les travaux 

se sont ouverts le 1 mars à Bruxelles, est donc d’impliquer l’ensemble des citoyens européens dans la 

construction d’une Europe plus forte, plus compréhensible et recentrée sur ses objectifs essentiels. Soulignons 

encore une fois que les pays candidats à l’adhésion participeront à part entière aux travaux et aux délibérations 

(sans toutefois pouvoir empêcher le consensus qui se dégagerait entre les Etats-membres). Présidée par 

M.Valéry Giscard d’Estaing, la Convention, établira un document final qui pourra comprendre soit de 

différentes options, en précisant le soutien qu’elles ont recueilli, soit des recommandations en cas de consensus. 

Quel qu’il soit finalement, ce document servira de point de départ pour les discussions de la prochaine 

Conférence intergouvernementale, qui prendra les décisions définitives. En tout cas, Valéry Giscard d’Estaing a 

placé la barre très haut en souhaitant que les travaux de la Convention aboutissent à un projet consensuel de 

Constitution européenne. En même temps, la Convention de Bruxelles n’est pas dans le sillage de celle de 

Philadelphie ayant donné naissance aux États-Unis d’Amérique, car l’ancien premier ministre belge Jean-Luc 

Dehaene, vice président de la Convention en question a déclaré il y a quelques jours: „Nous n’allons pas créer 

les Etats-Unis d’Europe”. 

Il faut retenir que l’élaboration d’une Convention composée de 105 conventionnels, constitue une initiative 

importante dans le processus de réforme de l’Union. On peut dire à juste titre qu’ il s’agit d’une première 

réponse à la crise de légitimité qui affecte la politique en Europe à tous les niveaux du pouvoir . Depuis le 

Conseil européen de Nice, il est apparu clairement que les futures réformes institutionnelles de l’Union doivent 

se fonder sur un consensus le plus large possible. L’avenir de la construction européenne ne se décidera ni sans 

l’engagement des représentants politiques nationaux, indispensable pour faire comprendre à chacun la „valeur 

ajoutée de l’Europe „, ni sans l’appui des citoyens. 

Afin d’élargir ce débat, plus que jamais nécessaire et y associer l’ensemble des citoyens, un Forum est ouvert 

aux organisations représentant la société civile (partenaires sociaux, milieux économiques, organisations non 

gouvernementales, milieux académiques etc.), fait sans précédent dans l’histoire de la construction européenne. 

Il s’agit d’un réseau structuré d’organisations qui sont régulièrement informées des travaux de la Convention et 

dont les contributions seront versées au débat sous forme d’auditions ou de consultations sur des sujets 

particuliers. 

Comme nous pouvons le constater, le chantier lancé par la Déclaration de Laeken est ambitieux. On ne peut 

donc qu’encourager les citoyens de Besançon et de Budapest, de Strasbourg et de Varsovie, donc les citoyens 
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européens y compris les citoyens internautes, à suivre de près les débats qui ont lieu au sein de la Convention et 

du Forum, et d’apporter, s’ils le souhaitent, leurs pierres à l’édifice, à leur Union européenne, confédérale ou 

fédérale, selon les interprétations. En tout cas, la ligne de partage entre aspects confédéraux et fédéraux est assez 

floue, les relations intergouvernementales, intracommunautaires et supranationales s’additionnant ou se 

contrecarrant… 

Et pour terminer: n’oublions pas que si nous ne contestons pas le principe de l’humanisme et si nous pratiquons 

la démocratie participative, le citoyen européen peut être une fois la mesure de toute chose au sein de l’Union. 

Mais n’oublions pas non plus: hors de ses frontières, l’Union européenne est confrontée à un environnement en 

mutation rapide, globalisé. Le 11 septembre 2001 nous a brutalement ouvert les yeux: le fanatisme religieux, le 

nationalisme ethnique, le racisme et le terrorisme s’intensifient et continuent d’être alimentés par les conflits 

régionaux, la pauvreté et le sous-développement. Le moment est venu pour l’Europe de prendre ses 

responsabilités dans la gouvernance de la globalisation. Je crois que le rôle qu’elle doit jouer est celui d’une 

puissance qui part résolument en lutte contre toute violence, toute terreur, tout fanatisme, mais qui ne ferme pas 

les yeux sur les injustices criantes qui existent dans le monde. 

Je suis profondément convaincu qu’une telle image d’Europe, humaniste et forte, aurait parfaitement 

correspondu aux voeux des „Bâtisseurs de l’Europe moderne”, seul Victor Hugo serait déçu dans un certain 

sens… 


