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I. BEVEZETÉS 

 
 
Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 
2004. évi LIII. törvény 7. § (4) bekezdése értelmében a Kormány évente tájékoztatja az 
Országgyűlés plenáris ülését a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő 
kérdésekről és az európai integráció helyzetéről. A Kormány a jelentés benyújtásával 
teljesíti kötelezettségét. 
 
A jelentés célja, hogy célzott tájékoztatást adjon a Magyar Köztársaság európai uniós 
tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció legfontosabb eseményeiről, 
eredményeiről. 
 
Az európai uniós tagsággal együtt járó kérdésekkel, a tagságból fakadó kötelezettségekkel 
és az Európai Unió helyzetével, folyamataival az Országgyűlés munkája során a 
csatlakozást megelőzően és a csatlakozást követően is folyamatosan foglalkozott. Ezekről 
a Kormány tagjai az Országgyűlés plenáris ülésének, az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának és az Országgyűlés más illetékes bizottságainak rendszeres tájékoztatást 
adtak. 
 
A jelentés nem vállalkozik arra, hogy a csatlakozásból fakadó kérdéseknek, a közösségi 
politikák fejlődésének és azok hazai végrehajtásának, illetve hatásainak minden részletére 
kiterjedő és kimerítő elemzését és értékelését adja, de igyekszik a tagság első évének, a 
2004-es évnek a legfontosabb folyamatairól és kiemelt kérdéseiről szólni.    
 
A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről szóló fejezetben 
az aktualitásokra tekintettel hét olyan kérdés van, melyekről részletesebben szól a jelentés: 
az Európai Unió intézményrendszerébe való beilleszkedésről és a csatlakozási 
szerződésben megfogalmazott átmeneti mentességekről; a Kormány Európa-politikájával 
összefüggésben az elmúlt év uniós napirendjéhez kapcsolódó kormányzati 
kezdeményezésekről; a csatlakozás közvetlen gazdasági és gazdaságpolitikai hatásairól; a 
csatlakozás agrárgazdaságra gyakorolt hatásairól; a közösségi alapok felhasználásának 
helyzetéről; a schengeni tagságra való felkészülésről; az euróövezeti csatlakozásra való 
felkészülés helyzetéről. 
  
Az európai integráció helyzetéről szóló fejezetben a jelentés bemutatja az Európai Unió 
2004-es ír és holland elnökségének célkitűzéseit, eredményeit. Rövid tájékoztatást ad az 
Európai Unió gazdaságpolitikai helyzetéről, a közösségi politikák fejlődésének 
legfontosabb kérdéseiről, és a Magyarország számára kiemelkedő jelentőségű 
fejleményekről, elsősorban a már elfogadott közösségi szabályozásokra összpontosítva. 
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II. A 2004. ÉV LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEINEK ÖSSZEGZÉSE 

 
 
Mind a Magyar Köztársaság, mind az Európai Unió történetében kiemelkedő jelentőségű 
volt a 2004-es év. 
 
A Magyar Köztársaság egy hosszú, de sikeres folyamatot követően 2004. május 1-jén 
csatlakozott az Európai Unióhoz. Magyarország az európai uniós tagsággal részese lett a 
fejlett európai országok politikai és gazdasági érték- és érdekközösségének. A 
csatlakozással Magyarország lehetőségét kapott az ország fejlődésének felgyorsítására, a 
gazdasági felzárkózásra, a tagállamok szolidaritásának elve alapján és a közösségi 
támogatásokra építve az elmaradott térségek gyorsabb fejlesztésére. A tagsággal a magyar 
állampolgárok egyben az Európai Unió polgárai is lettek. Az uniós polgárság 
megszerzésével erősödött az európai társadalomhoz való tartozásunk és megnyíltak – 
illetve a csatlakozási átmenet leteltével – megnyílnak olyan lehetőségek, melyek segítik a 
magyar gazdaság versenyképességének, teljesítőképességének erősödése mellett az 
egyének boldogulását és személyes sikereit is. Magyarország a tagsággal a csatlakozási 
felkészülés és a csatlakozási tárgyalások folyamatában jellemző végrehajtóból az európai 
uniós döntések alakítója lett, ami a tagállamokkal együttműködve és kompromisszumokat 
keresve lehetőséget ad a magyar kezdeményezésekre, a magyar érdekek képviseletére és 
érvényesítésére. 
 
A 2004-es év az Európai Unió számára is jelentős változásokat eredményező év volt. 
Történelmének eddigi legnagyobb bővítésére került sor. A tíz új tagállam (Ciprus, 
Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 
Szlovákia, Szlovénia) csatlakozásával az Európai Unió népessége 379,5 millió főről 450 
millióra nőtt. A tagállamok számának 15-ről 25-re, és az Unióban használt hivatalos 
nyelvek számának 11-ről 20-ra bővülése az Unió működőképességének biztosítása 
érdekében számos intézkedést követelt. 
 
Az Európai Unió az új tagállamok csatlakozására is készülve fogadta el még 2000-ben a 
Nizzai Szerződést, melynek egyes rendelkezései 2002-ben, míg a bővítéssel összefüggő 
intézményi rendelkezései 2004-ben léptek hatályba. Immár az új tagállamok részvételével 
és a nizzai szabályok alkalmazásával az Unió történetében hatodik alkalommal 2004 
júniusában minden tagországban megtartották az európai parlamenti választásokat, és 
2004 novemberében megválasztották az új Európai Bizottságot. 
 
Az Unió történetében kiemelkedő eredményként 2004 júniusában az állam- és 
kormányfők elfogadták, majd 2004. október 29-én Rómában aláírták az Európai 
Közösség és az Európai Unió alapszerződéseit felváltó európai alkotmány létrehozásáról 
szóló szerződést (a továbbiakban: alkotmányszerződés). Az alkotmányszerződés a 
tagországok megerősítését követően 2006. november 1-jén lép hatályba. 
 
Az intézményi kérdések mellett a múlt évben elkezdődött az Európai Unió 2007–2013 
közötti pénzügyi perspektívájának tárgyalása, amely azonban igazi lendületet 2005 
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folyamán kap. 2004 során tovább folytatódott a lisszaboni stratégia végrehajtása és a 
közösségi politikák tekintetében meghatározott célok teljesítése. 
 
Folytatódott az Európai Unió bővítése, melynek keretében az Európai Tanács decemberi 
ülésén lezárták a csatlakozási tárgyalásokat Bulgáriával és Romániával, és előrevetítették a 
csatlakozási tárgyalások 2005-ös megkezdését Horvátországgal és Törökországgal, 
amennyiben teljesítik az Unió által meghatározott követelményeket.  
 
 

III. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

KÉRDÉSEK 
 
 
1. Bevezetés 
 
1. Magyarország másfél évtizedes, a parlamenti pártok konszenzusára és a társadalom 
széleskörű támogatására épülő törekvése járt sikerrel akkor, amikor 2004. május 1-jén az 
Európai Unió tagállama lett. 
 
Az uniós tagság célja, hogy elősegítse a gazdasági tevékenység harmonikus és 
kiegyensúlyozott fejlődését, a fenntartható növekedést, a gazdaság felzárkózását, a magas 
szintű foglalkoztatás biztosítását, a szociális színvonal és az életminőség emelését, a 
gazdasági és társadalmi szolidaritás Magyarországon és az Unión belüli érvényesülését.  
 
Az elmúlt 12 évben az európai uniós tagságra való felkészülés meghatározta hazánk 
társadalmi és gazdasági folyamatait, a jogi, szabályozási környezet alakítását, változását. 
 
A tagságból eredő jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére való felkészülés 
jelentős változásokat, intézményépítési feladatokat és jogharmonizációs lépéseket követelt, 
melyben nagy szerepe volt a rendszerváltást követő kormányoknak és a négy 
Országgyűlésnek. Ez az előrehaladás azonban nemcsak az európai uniós tagságra való 
felkészülést jelentette, hanem egyúttal hazánk fejlődését is.  
 
2004. január és április között befejeződött a belső felkészülés minden olyan területen, ahol 
a csatlakozási tárgyalások során átmeneti intézkedésekről nem született megállapodás. A 
jogharmonizáció és az intézményfejlesztés több mint egy évtizedes eredményei és az 
európai gazdaságba való folyamatos és egyértelmű integrálódás biztosította a nagyobb 
zökkenőktől mentes bekapcsolódást az egységes belső piac mindennapi működésébe. A 
belső felkészülést azonban tovább kell folytatni annak érdekében, hogy az európai uniós 
tagság előnyeit kihasználjuk, a tagállami kötelezettségeket megfelelően teljesítsük, ezáltal 
hozzájáruljunk Magyarország és az Unió fejlődéséhez és sikeréhez.  
 
2. A Kormány 2004 folyamán több alkalommal és részletesen foglalkozott az európai 
uniós tagság stratégiai kérdéseivel és ebből fakadó kormányzati feladatokkal, a Kormány 
Európa-politikájának meghatározásával, az Unió elnökségi programjaihoz igazítottan, a 
célok és a stratégiai irányvonalak kijelölésével.  
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A Kormány Európa-politikájának célja és feladata, hogy meghatározza Magyarország 
helyét és szerepét az Európai Unióban, világosan azonosítva és képviselve érdekeinket és 
céljainkat. Mindezt oly módon, hogy eközben hozzájáruljunk az európai integráció eddigi 
eredményeinek megőrzéséhez, a politikai és gazdasági kohézió fenntartásához, az 
integráció erősítéséhez és a további bővítéshez. 
 
A Kormány Európa-politikáját négy cél köré lehet csoportosítani.  
 
(a) Az első cél, hogy a tagság által nyújtott lehetőségek és esélyek kihasználása és a 
nemzeti célok megvalósítása érdekében folytatódjon a teljes beilleszkedés az integráció 
folyamatába, és az ország felzárkózása az Unió fejlettségi átlagához töretlen legyen. Ennek 
keretében a tagság nyújtotta eszközök felhasználása mellett folytatni kell a felkészülést az 
átmeneti mentességeket követő kihívásokra és lehetőségekre, továbbá a schengeni 
tagságra és az euróövezetben való részvételre. 
 
(b) A Kormány Európa-politikájának másik célja, hogy az Európai Unió tagjaként 
Magyarország – érdekei mentén – kezdeményezően és aktívan lépjen fel az egyes 
uniós politikák és a közösségi politikák alakításakor.  
 
(c) A Kormány Európa-politikájának harmadik célja az integráció eredményeinek és 
egységének megőrzése. Ennek keretében az aktuális kihívás az Unió 
versenyképességének javítását célzó lisszaboni folyamat sikere és céljainak eredményes 
hazai végrehajtása, az Unió költségvetését 2007–2013 között meghatározó pénzügyi 
perspektíva elfogadása, az alkotmányszerződés ratifikációs folyamatának sikeres lezárása 
2006. november 1-jéig, valamint a bővítés továbbvitele. 
 
(d) A Kormány Európa-politikájának negyedik célja, hogy az Európai Unió bővítésével 
együtt járó nemzet-újraegyesítés mellett kihasználja az európai uniós tagságból fakadó 
lehetőségeket a szomszédságpolitika dinamizálása, a szomszédos országok 
felzárkózása, a szomszédos országok uniós tagságának elősegítése, támogatása érdekében.  
 
A Kormány kész minden segítséget megadni a tagság kapujában álló Romániának a 
csatlakozási felkészülés sikeres befejezése érdekében, de egyúttal aktívan részt vesz a 
csatlakozási tárgyalásokon vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésében. 
Magyarország szempontjából a következő bővítés különös fontosságú, mert az Unió nem 
pusztán két taggal bővül, hanem egy jelentős szomszédunk és vele együtt kétmillió magyar 
is az Európai Unió tagjává válik. Románia csatlakozása hozzájárul a magyarság határokon 
átnyúló, békés egyesítéséhez is. Az európai polgárság nyújtotta jogok elősegítik 
nemzetpolitikai célkitűzéseink megvalósítását. Ennek kihasználása érdekében az uniós 
tagság lehetőségeivel összhangban a Kormány 2004-ben megkezdte a Szülőföld Program 
kidolgozását.  
 
Amennyiben Horvátország teljesíti az Európai Unió által megfogalmazott feltételeket, 
támogatja a csatlakozási tárgyalások megkezdését. 
 
A Kormány támogatja a demokratizálódó Ukrajna és az Európai Unió közötti szorosabb 
kapcsolatok kiépítését, ez elősegítheti a megindult demokratikus folyamatok 
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megerősödését Ukrajnában. A szomszédságpolitika keretében a Kormány kiemelt 
figyelmet szentel a balkáni térség felzárkózásának és felzárkóztatásának, melynek 
keretében megkezdte Balkán Stratégiájának kidolgozását. 
 
3. A tagság tényére figyelemmel a Kormány új kormányzati struktúrát alakított ki az 
európai ügyek és az európai uniós tagsággal összefüggő kérdések intézésére. Létrehozta az 
európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszteri posztot és a tárca nélküli miniszter 
irányítása alatt álló – a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkársága 
európai integrációval foglalkozó szervezeti egységeinek bázisán létrejövő – Európai Ügyek 
Hivatalát. Ezáltal mind miniszteri, mind közigazgatási szinten még hangsúlyosabb 
szerepet adott az európai ügyek intézésének.  
 
 
2. Az Európai Unió intézményrendszerébe való beilleszkedés és a csatlakozási 
szerződésben megfogalmazott átmeneti mentességek 
 
I. Magyarország európai uniós taggá válásával lehetővé vált, hogy az Unió különböző 
intézményeibe Magyarország a tagállamokat megillető jogok és kötelezettségek alapján 
tagokat jelöljön, részt vegyen az Európai Unió intézményeinek a munkájában, továbbá a magyar 
állampolgárok az Európai Unió intézményeinél megnyíló álláslehetőségek minden 
kategóriájában és minden szintjén pályázhassanak. 
 
A csatlakozási tárgyalások lezárását követően Magyarország tagjelölti pozíciója alapvetően 
megváltozott, mert a tagságra való felkészülés és az Európai Unió intézményeibe való 
integráció céljából 2003 áprilisától a tagságig aktív megfigyelőként, szavazati jog nélkül 
vett részt az Európai Unió intézményeinek munkájában. Ennek megfelelően az Európai 
Parlament munkájába bekapcsolódtak a parlamenti pártok által delegált képviselők, a 
Tanács munkájában részt vehettek a Kormány képviselői. A 2003 áprilisától a tagságig 
tartó másfél év biztosította a felkészülést ahhoz, hogy a csatlakozás napjától Magyarország 
gördülékenyen gyakorolni tudja az Európai Unió intézményeiben a tagállamoknak 
biztosított jogokat. A tagság óta Magyarország a többi tagállammal azonos joggal és 
kötelezettséggel vesz részt az Európai Unió intézményeinek munkájában. A Kormány – 
az Európai Unió alapszerződéseinek megfelelően – tagokat jelölt az Európai Bizottságba, 
az Európai Közösségek Bíróságába, az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságába, az 
Európai Számvevőszékbe, továbbá az alapszerződésekben és a másodlagos közösségi 
joganyaggal létrehozott, a tagállamok részvételével működő uniós intézményekbe, 
decentralizált szervekbe. Magyarország tagokat delegált a Gazdasági és Szociális 
Bizottságba és a Régiók Bizottságába.  
 
1. A 2004 májusában hivatalban lévő, Romano Prodi vezette Európai Bizottságba az új 
tagállamok egy-egy biztost jelölhettek a csatlakozás napjától a  mandátuma lejártáig, vagyis 
a 2004 őszéig tartó időszakra. A magyar Kormány Balázs Pétert, a Külügyminisztérium 
Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságának vezetőjét jelölte, aki a Bizottságban a 
regionális kérdésekért felelős biztos mellett kapott feladatkört. 
 
A 2004-2009 közötti időszakra választott új Európai Bizottság elnökének a tagállamok 
összetett tárgyalásokat követően José Manuel Barrosot jelölték, akinek megválasztásához 
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az Európai Parlament is hozzájárult. Az egy tagállam egy biztos elve alapján létrejött és a 
Nizzai Szerződés szabályai alapján kijelölt és megválasztott Barroso Bizottságba a magyar 
kormány Kovács László külügyminisztert jelölte, aki az adó- és vámügyekért felelős. 
 
2. Az Európai Közösségek Bíróságába a magyar Kormány Juhász Endre európai integrációs 
ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli minisztert, míg az Európai Közösségek Elsőfokú 
Bíróságába Czúcz Ottó alkotmánybírót jelölte. Az Európai Számvevőszék magyar tagja, 
Halász Gejza Zsolt, az Állami Számvevőszék főtitkár-helyettese lett, a Régiók Bizottságába 
és a Gazdasági és Szociális Bizottságba pedig 12–12 magyar tagot delegáltak az arra jogosult 
szervek és szervezetek. 
 
3. A magyar állampolgárok, mint uniós polgárok 2004 júniusában vettek részt az európai 
parlamenti képviselők megválasztásában.  
 
Az Európai Parlament képviselőit az új tagországok nemzeti parlamentjei delegálták az aktív 
megfigyelői időszakra, majd a csatlakozástól az új Európai Parlament 2004. júniusi 
megválasztásáig. A Magyar Országgyűlés erre az időszakra 24 képviselőt jelölt az Európai 
Parlamentbe.  
 
Az európai parlamenti képviselők általános és közvetlen választására az immár 25 tagúra 
bővült Európai Unióban 2004. június 10–13. között került sor. A Nizzai Szerződés 
rendelkezései az Európai Parlament tagjainak létszámát 732 képviselőben határozták meg, 
Magyarországot a 2004–2009 közötti ciklusban 24 hely illeti meg. Az európai parlamenti 
képviselők megválasztására minden ország belső szabályai szerint került sor. 
Magyarországon az európai parlamenti választásokat az Európai Parlament tagjainak 
választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény alapján 2004. június 13-án tartották, amelyen 
a szavazásra jogosultak 38,50%-a vett részt. A 25 tagországban a részvételi arány átlagosan 
45,5% volt. 
 
A magyarországi választás eredménye szerint a 24 európai parlamenti helyből 12 
mandátumot a Fidesz-MPSZ, 9 mandátumot az MSZP, 2 mandátumot az SZDSZ és 1 
mandátumot az MDF szerzett meg. 
 
A választások eredményeként a 2004–2009 közötti európai parlamenti ciklusban a 
következő politikai csoportok alakultak meg: Európai Néppárt-Európai Demokraták 
(PPE-DE), Európai Szocialisták Pártja (PSE), Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
Európáért (ALDE), Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Verts/ALE), Európai Egyesült 
Baloldal/Északi Zöld Baloldal (GUE/NGL), Függetlenség/Demokrácia (IND/DEM), 
Európai Nemzetek Uniója (UEN) és a független képviselők. A 24 megválasztott magyar 
képviselő közül 13 az Európai Néppárt-Európai Demokraták csoportjában, 9 az Európai 
Szocialisták Pártjában, 2 pedig a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért 
csoportban foglal helyet. 
 
A 20 parlamenti bizottság mindegyikének – a halászati és az alkotmányügyi kivételével – 
van magyar képviselő tagja. Az Európai Parlament magyarországi képviselői több fontos 
tisztséghez is jutottak az Európai Parlamentben. Az Európai Néppárt-Európai 
Demokraták (PPE-DE) politikai csoportban Szájer Józsefet, az Európai Szocialisták 
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Pártájában (PSE) Kósáné Kovács Magdát választották be az alelnökök közé. Vezető 
bizottsági tisztségre négy magyar képviselőt választottak meg: Fazakas Szabolcs (PSE) a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke, Lévai Katalin (PSE) a Jogi Bizottság alelnöke, 
Schmitt Pál (PPE-DE) a Kulturális és Oktatási Bizottság alelnöke, míg Gurmai Zita (PSE) 
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnöke lett. 
 
4. A tagállamok kormányainak részvételével működő Tanács munkájában való összehangolt és 
hatékony közreműködés pontosan kialakított koordinációs struktúrákat igényel. Egyrészt 
fontos, hogy az uniós döntéshozatalban a magyar érdekeket és szempontokat megtestesítő 
álláspontokat minden érintett kormányzati szereplő részvételével alakítsuk ki, valamint 
összehangoltan képviseljük azokat, másrészt az uniós szintre kerülő döntések 
meghozatalába, a kormányzati álláspont kialakításába belső jogszabályok szerint az 
Országgyűlést is bevonjuk, illetve konzultáljunk az Európai Parlament magyarországi 
képviselőivel is. 
 
A Kormány részt vesz az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanácsban, az Európai 
Unió Miniszteri Tanácsának 9 formációjában, az azt előkészítő állandó képviselők 
bizottságának heti rendszerességgel megtartott ülésein, az egyéb döntés-előkészítő 
bizottságok ülésein, a Tanács 180 körüli tanácsi munkacsoportjaiban és az elnökségek által 
létrehozott ad hoc munkacsoportok munkájában is. 
 
A Kormány a tagságból fakadó feladatok kormányzati koordinációs rendjének létrehozása 
érdekében még 2002 végén elfogadta a tagállamként való működés programját, melyet 
2003-ban és 2004-ben a tagsággal összefüggő feladatokra tekintettel felülvizsgált. A 
program meghatározta azokat a legfontosabb lépéseket, melyeket a csatlakozás előtti egy 
évben a közigazgatás felkészítésének kiteljesítése és a minél eredményesebb magyar 
érdekérvényesítés érdekében véghez kell vinni. 
 
A Kormány az európai uniós döntéshozatal kormányzati részvétellel működő 
intézményeiben képviselendő magyar tárgyalási álláspontok előkészítése, kidolgozása, a 
kormányzati integrációs politika, valamint az európai uniós tagságból fakadó feladatok 
előkészítése, koordinálása, végrehajtása és ellenőrzése érdekében 2004 februárjában – az 
addigi aktív megfigyelői időszakra és a tagállami tapasztalatokra építve – létrehozta az 
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot (EKTB). Az EKTB vezetője az európai ügyekért 
felelős tárca nélküli miniszter, helyettese az Európai Ügyek Hivatalának elnöke, tagjai a 
tárcák integrációs kérdésekkel foglalkozó vezető tisztviselői, titkársági feladatait az 
Európai Ügyek Hivatala látja el. 
 
A Kormány Integrációs Kabinetje 2004 folyamán rendszeresen áttekintette az európai uniós 
csatlakozással, majd tagsággal összefüggő aktuális kérdéseket, a stratégiai jelentőségű 
kérdésekben meghatározta a Kormány tárgyalási álláspontját. 
 
5. Az Európai Unió tagjaként a magyar álláspontok kialakításában fontos szerepe van a 
Magyar Országgyűlésnek is. Az Országgyűlés az uniós tagsághoz kapcsolódó parlamenti 
feladatok meghatározása érdekében 2004 májusában elfogadta az Országgyűlés és a 
Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködésről szóló 2004. évi LIII. 
törvényt. A törvény értelmében a Kormány kötelezettsége, hogy – figyelemmel az Európai 



 10

Unió döntéshozatalára – tájékoztassa az Országgyűlést a törvényhozási tárgykörbe tartozó 
vagy stratégiai jelentőségű európai uniós tervezetekről. Az Országgyűlés kérheti a 
Kormány álláspontját egy adott európai uniós tervezetről, és állásfoglalásában jelezheti az 
azzal kapcsolatos véleményét, mely alapján a Kormány kialakítja az uniós 
döntéshozatalban képviselendő végső álláspontját. A törvény biztosítja, hogy az 
Országgyűlésnek a Kormány megfelelő tájékoztatást nyújtson az Európai Unió aktuális 
kérdéseiről, és az uniós ügyekben érdemi párbeszéd alakuljon ki a parlamenti pártok 
részvételével. 
 
6. Tekintettel arra, hogy az Európai Unió döntéshozatali rendjében a tagállamok 
részvételével működő Tanács mellett az Európai Parlamentnek is kiemelt szerepe van, a 
Kormány hasznosnak és folytatandónak tartja azt a párbeszédet, amely az Európai 
Parlament magyarországi képviselői és a Kormány között a magyar szempontból fontos 
uniós kérdésekben kialakult. Ennek keretében a Kormány részéről az európai ügyekért 
felelős tárca nélküli miniszter rendszeres tájékoztatást adott és ad a képviselőknek a 
kormányzati prioritásokról és álláspontokról.  
 
7. A tagság óta – a tagállamoknak biztosított jogokkal és kötelezettségekkel – Magyarország 
is részt vesz az Európai Közösségek Bírósága és az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt indított 
előzetes döntéshozatali eljárásokban, illetve közvetlen eljárásokban. Ennek keretében a 
hazai bíróságok is fordulhatnak és fordultak az előttük folyamatban lévő eljárásokban 
felmerülő közösségi jogi kérdések értelmezése érdekében az Európai Közösségek 
Bíróságához. A nemzeti bíróságok mellett a magyar állampolgárok és vállalkozások is 
érvényesíthetik – a közösségi jog szabályai szerint – a közösségi vívmányokból és az 
európai polgárságból fakadó jogaikat az Európai Közösségek Bírósága és az Európai 
Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt is. A tagság óta a magyar Kormány is részt vehet és 
részt is vett mind előzetes döntéshozatali eljárásokban, mind pedig közvetlen 
eljárásokban. 
 
8. Az intézményes integrációhoz tartozó kérdés az is, hogy a tíz új tagállam uniós 
tagságával megkezdődött az új tagállamok, köztük Magyarország állampolgárainak pályáztatása 
és felvétele az uniós intézményekbe. Az Európai Unió intézményeinek személyzeti feladatait 
összefogó Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) 2004. folyamán kifejezetten az új 
tagállamok állampolgárai számára hirdetett pályázatokat alsó-, közép- és felsőtisztviselői 
álláshelyekre. Ezekre az álláshelyekre a magyar állampolgárok nagy számban jelentkeztek, 
és tettek sikeres versenyvizsgát. A felvételi vizsgákat sikeresen teljesítők ún. tartaléklistára 
kerültek, amelyekről az egyes álláshelyek feltöltése jelenleg is folyamatban van. 
 
Az új tagországok állampolgárai közül eddig 2576 fő került tartaléklistára, akik közül 455 
magyar. Az egyetemi végzettséget igénylő 1340 fős kezdő adminisztrátori keretből 955 
helyre pályáztak sikeresen, melyből 211 fő magyar állampolgár. A több mint 20% fölötti 
arány egyértelműen a magyar állampolgárok eredményességét és sikerességét tükrözi. A 
középvezetők kiválasztása még folyamatban van. Az Európai Bizottság által eddig 
meghirdetett 28 vezetői posztból hetet töltöttek be, közülük kettőt magyar állampolgár 
nyert el. A Tanács Főtitkárságán meghirdetett három vezetői posztból egyet szintén 
magyar állampolgár tölthetett be. Ugyanakkor magyar állampolgár nyerte el az Európai 
Betegség-megelőző és Ellenőrző Központ igazgatói posztját is. 
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II. A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés 
részletesen meghatározza európai uniós tagságunk szabályait, feltételeit. A csatlakozási 
szerződés tartalmazza azokat az átmeneti mentességeket, melyek az ott meghatározott 
ideig eltérést engednek egyes közösségi szabályok alkalmazása alól. Az átmeneti 
mentességek egy részét Magyarország érvényesítheti, míg másik részüket a régi tagállamok 
alkalmazhatják Magyarországgal szemben. 
 
1. A Magyarország által alkalmazandó átmeneti mentességek közül számos a 2004. év 
végével lejárt, melyek a következők: 
 
(a) A befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK irányelv teljes alkalmazásához 

való közelítés érdekében 2004. december 31-ével a befektetőkártalanítási rendszer 
Magyarországon legalább 3783 euró biztosítást nyújt. Az irányelvnek való teljes 
megfelelést a 2007. év végéig kell majd biztosítani. 

 
(b) Lejárt Magyarország átmeneti mentessége a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 

második kiadásának (1998) 16. függeléke 1. kötete 2. fejezete II. részének hatálya alá 
tartozó repülőgépek üzemeltetésének korlátozásáról szóló 92/14/EGK irányelv 
szabályai tekintetében, és az irányelv szabályait 2004. december 31. óta az 
Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Moldovában, az Oroszországi Föderációban, 
Türkmenisztánban vagy Ukrajnában lajstromozott és az ezekben az országokban 
letelepedett természetes vagy jogi személyek által üzemeltetett repülőgépek 
vonatkozásában is kell alkalmazni. 

 
(c) A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv tekintetében – a 

csatlakozási szerződésben meghatározottak szerint – az újrafeldolgozási és 
újrahasznosítási arányokra vonatkozó közbenső célkitűzéseket Magyarország 2004. év 
végéig teljesítette.  

 
(d) Szintén a környezetvédelem területén lejárt az átmeneti mentesség a nagy 

tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának 
korlátozásáról szóló 2001/80/EK irányelv tekintetében, és 2005. január 1-jétől a 
csatlakozási szerződésben felsorolt létesítmények tekintetében is alkalmazni kell az 
irányelv szerinti kibocsátási határértékeket.  

 
(e) A friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó egészségügyi feltételekről szóló 

64/433/EGK irányelv tekintetében a csatlakozási szerződés egyes húsipari üzemek 
tekintetében a teljes megfelelésre szintén a 2004. december 31-ei határidőt állapította 
meg. 

 
2. A Magyarországgal szemben alkalmazott átmeneti mentességek közül a 
csatlakozási szerződés szerint az EU-15-ök legfeljebb hét évre (2+3+2 év bontásban) 
korlátozhatják a magyar munkaerő piacra jutását. Az átmeneti időszak lehetőséget nyújt a 
régi uniós tagállamoknak, hogy a csatlakozást követő első két évben nemzeti jogukat 
alkalmazzák. A munkaerőpiac teljes megnyitása mellett döntött az Egyesült Királyság, 
Írország és Svédország. A többi tagállam továbbra is engedélyhez köti a munkavállalást, 
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de irányukban jelentős erőfeszítéseket fejt ki a Magyar Kormány annak érdekében, hogy a 
második év végére a meglévő korlátozásokat feloldják. 
 
A tagság első évének tapasztalatai megerősítették, hogy a három teljes munkaerőpiaci 
liberalizációt alkalmazó régi tagállam egyikében sem bizonyultak megalapozottnak a kelet-
európai munkavállalók tömeges beáramlásával kapcsolatos félelmek. Az új tagállamokból 
érkező munkavállalók között a lengyel és litván állampolgárok száma a legnagyobb, a 
magyar munkavállalók számában enyhe növekedés tapasztalható, de számuk továbbra sem 
jelentős. (Svédországban 183, Írországban 2115, az Egyesült Királyságban 3990 magyar 
munkavállalót regisztráltak.) 
 
A többi tagállamban – ahol éltek az átmeneti időszak korlátozó lehetőségével – szintén 
nem tapasztaltak számottevő növekedést a munkavállalók számának emelkedését illetően. 
(Pl. Franciaországban 58, Olaszországban 1048, Spanyolországban 399, Ausztriában 16 
300, Németországban 17 130 volt a különböző jogcímeken magyaroknak kiadott 
munkavállalási engedélyek száma.) 
 
A Kormány a tagállamokkal folyatatott kétoldalú kapcsolatokban folyamatosan 
napirenden tartja a munkaerő szabad mozgását korlátozó nemzeti intézkedések 
eltörlésének sürgetését. Tekintettel arra, hogy a régi tagállamok munkaerőpiacán eltérő 
mértékben jelentek meg az új tagállamok munkavállalói, a tárgyalások során azt az 
álláspontot követi a Kormány, hogy a korlátozásokat fenntartó tagállamok egyéni elbánást 
alkalmazzanak az új tagállamokra. Magyarország érdeke, hogy a régi tagállamok a két év 
letelte után feloldják a korlátozó rendelkezéseiket. 
 
III. A 2004-es évben befejeződött azoknak a közösségi jogszabályoknak az átültetése 
a hazai jogrendbe, melyekre Magyarország a csatlakozási tárgyalások során 
kötelezettséget vállalt. Magyarország, mint az Európai Unió tagállama a tagságból fakadó 
kötelezettségével összhangban folyamatosan teljesíti jogharmonizációs kötelezettségét, 
mely a kormányzati munka mellett jelentős törvényalkotási feladatokat ró az 
Országgyűlésre is.1 
 
3. A 2004-es uniós napirendhez kapcsolódó magyar kezdeményezések 
 
2005 az első teljes év Magyarország számára az Európai Unióban. A Kormány határozott 
célkitűzése volt, hogy az Unió napirendjén szereplő kérdések tárgyalása során 
Magyarország az Európai Unió tagjaként érdemben járuljon hozzá a közösségi politikák 
továbbfejlesztéséhez és ennek érdekében aktívan és kezdeményezően lépjen fel. 
 
A Kormány határozott szándéka, hogy az uniós folyamatokban is érvényesítse a magyar 
érdekeket és célokat, illetve kezdeményezéseivel hozzájáruljon az Unió és ezen belül 
Magyarország versenyképességének javításához, a foglalkoztatottság növeléséhez, a 
társadalmi szolidaritáshoz. A tagság első évének magyar kezdeményezései igazíthatók az 
Európai Unióban napirenden lévő témákhoz, az ír és a holland elnökségi programok 
prioritásaihoz, így a pénzügyi perspektíva, a Stabilitási és Növekedési Egyezmény, a 
                                                 
1  A jogharmonizációs kötelezettséggel összhangban érdemes megemlíteni, hogy az Európai Bizottság a közösségi 
szabályokkal összeegyeztethetőnek tartotta az egyszerűsített vállalkozási adóról (EVA) szóló hazai rendelkezéseket. 



 13

lisszaboni folyamat vitájához, a vállalkozói környezet terheinek enyhítéséhez, a 
szomszédságpolitikával és a bővítéssel összefüggő kérdésekhez.  
 
1. A pénzügyi perspektívához kapcsolódó vitában Magyarország a 2007–2013 közötti 
időszakban a lehető legmagasabb összegű kohéziós támogatás elérését tartja első számú 
prioritásnak. Ennek a célnak az érdekében minden lehetséges eszközzel él, ezt a prioritást 
valamennyi uniós döntéshozatalai és döntés-előkészítő fórumon, továbbá a kétoldalú 
tagállami kapcsolatokban határozottan képviseli. Magyarország kezdeményezte, hogy az új 
tagállamok magasabb egy főre jutó támogatást kapjanak a náluk relatíve jobb módban élő 
más tagállamokhoz képest. A támogatás teljes kihasználása érdekében Magyarország nem 
támogatja az ún. n+2 szabály kiterjesztését a Kohéziós Alapra. Magyarország ugyanakkor 
törekszik a támogatások legjobb ütemű kihasználására. Magyarország kezdeményezi a 
jelenlegi társfinanszírozási szabályok módosítását annak érdekében, hogy azok magasabb 
arányú uniós finanszírozásra nyújtsanak lehetőséget. Magyarország egyedi elbánást 
kezdeményezett Közép-Magyarország sajátos és egyedi helyzetére tekintettel. 
Magyarország kezdeményezi, hogy a pénzügyi perspektíva keretei között javasolt új 
szomszédsági és előcsatlakozási eszközök támogatásait a nyugat-balkáni térségre, illetve a 
kelet-európai szomszédokra összpontosítsák.2 
 
2. A Stabilitási és Növekedési Egyezmény reformjának vitája keretében Magyarország 
kezdeményezte, hogy a tőkefedezeti nyugdíjrendszert bevezetett tagállamok esetében az 
Egyezmény – ezen belül is különösen a túlzott deficit eljárás – alkalmazása során vegyék 
figyelembe az Eurostat által adott átmeneten túlmenően a nyugdíjpénztári befizetéseket. 
 
3. Magyarország a lisszaboni folyamat központi kérdésének a versenyképesség javítását, 
a foglalkoztatás növelését és a társadalmi kohézió ügyét tekinti. A lisszaboni célok 
megvalósítása érdekében elő kell mozdítani a gazdaságba, az emberi erőforrásokba, 
információs és kommunikációs technológiákba, illetve a környezet védelme 
érdekében történő beruházásokat. A lisszaboni folyamat eredeti négy célkitűzése nem 
egymással versengő, hanem szorosan összefüggő célrendszert alkot. A megújult 
stratégiának és eszközrendszerének továbbra is a versenyképesség és foglalkoztatottság 
növelésével párhuzamosan kell biztosítania a társadalmi befogadást és a fenntartható 
fejlődést. A lisszaboni folyamat keretében a versenyképességet javító eszközök és 
prioritások között jelenjen meg a széles értelemben vett infrastruktúra fejlesztése, továbbá 
a nagytérségi együttműködésből adódó lehetőségek kihasználása.  
 
4. A lisszaboni folyamat előmozdítása és az ezzel kapcsolatos érdekeink érvényre juttatása 
céljából Magyarország napirenden tartotta a belső piaci szolgáltatásokra vonatkozó 
keretirányelv témáját a Versenyképességi Tanácsban. Ezt az tette szükségessé, hogy az 
erről szóló bizottsági irányelv-tervezetet egyes régi tagállamok – elsősorban Franciaország 
és Németország – magas szinten, az uniós döntéshozatali folyamat rendes csatornáinak 
megkerülésével támadták, és különösen annak fő szabályozási módszerét, a származási 
ország elvét kifogásolták. A magyar törekvések lényege, hogy az egységes szolgáltatási 
piacnak – az alapszerződések célkitűzéseivel és az Európai Bíróság joggyakorlatával 
összhangban lévő – mielőbbi és minél teljesebb megteremtése nemcsak az Európai Unió, 
                                                 
2 Megjegyezzük, hogy a Kormány 2004-es törekvései eredményeként a luxemburgi elnökség által elkészített tárgyalási 
keret (negotiating box) több magyar prioritást is tartalmaz. 
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hanem hazánk versenyképességének növelése szempontjából is fontos, mely növelné a 
magyar szolgáltatási ágazat vállalkozási lehetőségeit az integráció kibővült piacán. 
 
5. A vállalkozói környezet javítása és a versenyképesség szabályozási területének 
korszerűsítése érdekében a jobb jogalkotás („better regulation”) keretében Magyarország 
kezdeményezte, hogy az egyszerűsítésre kijelölendő közösségi jogszabályok között 
szerepeljen a környezetvédelem, a közlekedés, a pénzügyi szolgáltatások és a statisztika 
területe, továbbá általában a vállalkozásokra túlzott adminisztratív terhet előíró 
jogszabályok.  
 
6. Szintén a vállalkozói terhek csökkentése érdekében vegyi anyagok 
nyilvántartásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet- 
és irányelv-tervezet (REACH) tárgyalása során a vegyipari kis- és középvállalkozások 
versenyképességének fenntartása érdekében Magyarország az Egyesült Királysággal 
közösen az „egy anyag, egy bejegyzés” (OSOR) elvének alkalmazását javasolta. Ennek 
bevezetése egyszerűsítené az adatszolgáltatást a nagyszámú bejegyzésre kötelezett 
társaságok esetében, valamint megakadályozná az állatkísérletek többszörös elvégzését, és 
a már rendelkezésre álló információk megosztására vonatkozó kötelezettség révén, 
maximalizálná az iparon belüli együttműködést. 
 
7. Magyarország elvi kérdésnek tartja, hogy ha valamely vízumkötelezett harmadik 
ország a tagállamok egy csoportjának egyoldalúan vízummentességet (egyéb 
kedvezményeket) biztosít, úgy az Unió lépjen föl e kedvezménynek az adott harmadik 
ország részéről valamennyi tagállamra történő kiterjesztésének elérése érdekében. Ennek 
érdekében a vízumreciprocitás kérdésében Magyarország a sértett tagállam aktívabb 
részvételi lehetőségét szorgalmazta, valamint azt, hogy az Unió folyamatosan tartsa 
napirenden a meg nem oldott viszonossági problémákat.  
 
8. Az Unió területére való beutazáshoz szükséges anyagi fedezet kérdését 
Magyarország prioritásként kezeli. Különös tekintettel a Szülőföld Program célkitűzéseire, 
Magyarország fenntartja és érvényesíteni kívánja azt a javaslatát, hogy legyen lehetőség 
arra, hogy a szomszédos harmadik országokból beutazók számára alacsonyabb fedezetet 
állapítsanak meg. 
 
9. Magyarország kiemelt érdeke, hogy az Unióban szabályozás szülessen a 
kishatárforgalom lehetőségéről, mivel ez nagymértékben könnyítené a határon túli 
magyarok utazását és a Szülőföld Program megvalósítását. Ennek érdekében minden 
uniós fórumon szorgalmazzuk, hogy a Bizottság terjessze elő a kishatárforgalmi rendre 
vonatkozó szabályozásnak egy olyan átdolgozott változatát, mely kellően rugalmas keretet 
ad ahhoz, hogy a tagállamok működőképes kishatárforgalmi megállapodásokat 
köthessenek a határmenti körzetben élők helyi igényeihez igazodva. 
 
10. Magyarország aktívan közreműködött a bővítés folytatásában, a csatlakozási 
tárgyalások lezárásában Bulgáriával és Romániával. Érvényesítettük egyúttal azt a 
célkitűzést, hogy a két új tagállam tagságra való felkészülése során kiemelt figyelmet 
kapjanak az olyan fontos területek, mint a környezetvédelem és a bel- és igazságügyi 
együttműködés. A Kormány aktívan részt vesz a monitoring tevékenységekben, 
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ugyanakkor minden támogatást kész megadni a minél magasabb szintű felkészültség 
segítése és a vállalások naprakész követése érdekében. 
 
11. A 2004 decemberi Európai Tanács azon döntését, miszerint Horvátországgal a 
tárgyalások 2005. március 17-én kezdődnek, amennyiben Horvátország a meghatározott 
követelményeket teljes mértékben teljesíti, Magyarország támogatta.  
 
12. A tagállamok 2004-ben döntöttek az Európai Határőrizeti Ügynökség 
létrehozásáról.  A magyar Kormány jelentős erőfeszítéseket tett és tesz annak érdekében, 
hogy az Ügynökség székhelye Budapest legyen. Tekintettel arra, hogy az Ügynökség 
végleges székhelye tekintetében még nem született döntés, 2005. május 1-jén Brüsszelben 
kezdi meg munkáját.  
 
 
4. A csatlakozás közvetlen gazdasági, gazdaságpolitikai hatásai 
 
Az uniós csatlakozás a magyar gazdaság közel másfél évtizedes szerkezetátalakítási 
folyamata után következett be, amelynek során a csatlakozást megelőző évtizedben a 
piacgazdaság és intézményeinek létrehozása történt meg. Az uniós tagság egy minőségileg 
új környezeti-szabályozási rendszerhez való csatlakozást jelentett, amelyben a közösségi 
politikák szerkezetátalakító hatása a tagállami időszak hosszú távú időhorizontján lesz 
értékelhető.  
 
A rövidtávú folyamatokra a 2004. május 1-jei belépés utáni történések jelentős mértékű, az 
addigi fejlődési trendeket is befolyásoló hatással még nem lehettek.  
 
Gazdaságunk – amely egyébként több vonatkozásában már a tagság előtt is jelentős 
mértékben integrálódott az addig is fő piacának tekintett uniós térség gazdasági 
folyamataiba – kezdettől fogva meg tudott felelni a növekvő verseny kihívásainak. 
Feltételezhető, hogy a mérsékeltebb piaci várakozások ellenére is a vártnál valamivel 
nagyobb mértékű export- és GDP volumennövekedésben már az uniós integráció 
nyújtotta nagyobb biztonság is szerepet játszott. 
 
Az Unióba való belépés évének legfontosabb gazdaságpolitikai eredménye a hosszú távon 
fenntartható egészséges növekedéssel jellemezhető makrogazdasági pályára való 
visszatérés volt. A növekedés húzóerejévé a 2001–2003-ra jellemző lakossági fogyasztás 
után az export és a jövőbeni növekedést megalapozó beruházások váltak. Az uniós 
tagországok között az egyik legnagyobb mértékű (2002 és 2004 között a GDP mintegy 
4%-át kitevő), a kiadási oldalon végrehajtott költségvetési kiigazítás nagyban hozzájárult a 
növekedési szerkezet korrekciójához, egyben lehetővé tette, hogy a 2004. évi átmeneti 
inflációemelkedéssel járó adóemelések hatása gyorsan lecsengjen, és az infláció 
mérséklődése 2005-től a konvergencia programnak megfelelően folytatódjék. A 
versenyképesség javulásához hozzájárult a szigorú, a termelékenység bővülésével 
összhangban álló bérpolitika, ugyanakkor a forint árfolyamának erősödése a külső 
versenyképességet kedvezőtlenül befolyásolta. A javuló reálgazdasági mutatók és a 
folytatódó költségvetési kiigazítás ellenére is magas, csak lassan mérséklődő forintkamatok 
elsősorban az államháztartás kiadásait és a kiigazítás terheit növelték. 
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A GDP növekedési üteme a 2003. évi 3%-ról 2004-ben 4%-ra növekedett, és az 
előrejelzések szerint e körül alakul 2005-ben is. E mögött jelentősen növekvő export 
(2004-ben 15,7%) és beruházás áll (2004-ben 8,3%), miközben a háztartások 
fogyasztásnövekedése tavaly fenntartható mértékűre lassult. 
 
Az Európai Unió előrejelzése szerint exportpiacaink importkereslet növekedése 2005-ben 
csak kissé lassul, így továbbra is a külső feltételek kedvező alakulásával számolhatunk, ami 
megalapozza a magyar gazdaságnak az uniós átlaghoz képest továbbra is magas ütemű 
növekedését. 
 
A termelékenység-növekedés szabta keretekhez ésszerűen visszatérő, mérséklődő 
bérnövekedési trend és a kedvező exportértékesítési kilátások hatására a vállalatok 
jövedelmezősége javuló, a beruházások céljára rendelkezésre álló saját forrásaik bővülőek. 
Ennek alapján a beruházások növekedési üteme 2005-ben is dinamikus maradhat. 
 
A reálbér a 2003. évi – teljesítményekkel nem kellően alátámasztott – 9,2%-os növekedés 
után 2004-ben lényegében szinten maradt (kb. -1%). 
 
A foglalkoztatási szerkezet a gazdaságpolitika céljainak megfelelően alakul át, a 
versenyszektorban az alkalmazottak száma 1,5%-kal növekedett, míg a költségvetési 
szektorban csökkenés tapasztalható. 
 
Az infláció 2004 szeptemberétől folyamatosan mérséklődő. Az adóváltozások egyszeri, 
ütemnövelő hatásától megtisztított index az EU-indexszel együtt mozgott. Az éves átlagos 
infláció 2004-ben 6,8% volt, az év végén – az előző év decemberéhez viszonyítva – pedig 
már 5,5%-ra csökkent. A Magyar Nemzeti Bankkal összhangban 2005-re kitűzött inflációs 
cél (éves átlagban 4%) nagy biztonsággal elérhető. 
 
2004 folyamán a pénzügyi egyensúly javult. Az államháztartási deficit 2003-hoz képest 1,7 
százalékponttal javult. A szigorodó fiskális politika következetes megvalósítása esetén a 
hiány 2005-ben tovább csökken. 
 
A folyó fizetési mérleg hiánya 2004-ben szinten maradt (GDP-arányosan kb. 9%), míg az 
Európai Unióból érkező, folyamatosan növekvő tőketranszferek hatására a nettó külső 
finanszírozási igény már tavaly is csökkent, így az egyre növekvő mértékben kedvezőbb, 
mint a fizetési mérleg (kb. a GDP 8,8%-a). 
 
Részben a csatlakozás, részben a kedvező külső konjunktúra hatására újra emelkedik a 
működőtőke-befektetés volumene, amely 2004-ben 3,5 milliárd euró volt. Az előzetes 
adatok szerint tavaly a 2003. évi 12% körüli aránnyal szemben a nemzetgazdaság külső 
finanszírozási igényének 53%-át finanszírozza nem adóssággeneráló tőkebeáramlás. 
Mindez a befektetők bizalmának kedvező változását jelzi.  
 
A gazdaságban minden jel arra mutat, hogy uniós csatlakozásunk – figyelembe véve azt is, 
hogy az előttünk álló időszakban ugrásszerűen emelkedik majd a fejlesztésre fordítható 
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uniós társfinanszírozási forrás – felzárkózási törekvéseink sikeres megvalósításának egyik 
legfontosabb biztosítékául szolgál.3 
 
5. Az uniós csatlakozás agrárgazdaságra gyakorolt hatása 

A termelés és jövedelem alakulása tekintetében az előzetes számítások szerint a mezőgazdasági 
termelés értéke 2004-ben folyó áron várhatóan meghaladja az 1 555 milliárd forintot, 
vagyis a 2002. évit közel 13%-kal múlja felül. 

A mezőgazdaság hozzáadott értéke 36,3%-kal növekedett 2003-hoz viszonyítva 2004-ben. 
Ennek alapvető oka, hogy a 2003. évi rendkívüli alacsony gabonatermés – mint bázis – 
került összevetésre a 2004. évi rekordterméssel. Így a növekedés sem a csatlakozásnak 
nem tudható be, sem prognosztizálásra nem ad alapot.  

Az elmúlt években – a várakozásoknak megfelelően – tovább folytatódott a magyar 
mezőgazdasági termelői árak felzárkózása az EU-15 áraihoz.  

A 2004. év agrárfinanszírozásával kapcsolatos fő nehézség a támogatások kifizetési idejének 
eltolódásával kapcsolatban jelentkezett. Míg korábban általában júliustól kaphattak 
támogatást a gazdák, az uniós szabályok szerint a brüsszeli kifizetések december 1. és a 
következő év április 30-a között történnek. Magyarországon a támogatások kifizetésének 
csúszása – a mezőgazdasági vállalkozásokra általában jellemző likviditási problémákat és a 
2003. évi aszály hatásait is figyelembe véve – komoly pénzügyi zavarokat idézett elő. 

Az uniós rendszerre történő átállás nehézségeinek enyhítésére a Kormány 100 milliárd 
forintos agrárhitel-programot hirdetett. Az Európa Terv Agrárhitel-program a hitelekhez 
kamattámogatást, készfizető kezességvállalást és kezességvállalásidíj-támogatást 
biztosított. 

A finanszírozási problémák megoldásához történő másik hozzájárulás – a 2004. február 
25-én létrejött agrár-megállapodásnak megfelelően – a kiegészítő nemzeti támogatások egy 
részének előrehozott kifizetése volt. Ennek során – egy faktoring-ügylet keretében, 4%-os 
díjlevonás ellenében – a termelők hónapokkal korábban hozzájuthattak a nemzeti 
közvetlen támogatások mintegy 50%-ához (46 milliárd Ft), mint ahogy arra az érvényes 
uniós rendelkezések értelmében lehetőség lett volna.  

Az uniós csatlakozás hatása eltérő volt a különböző ágazatokra. A gabonafélék termelésének 
jövedelmezősége összességében javult, ami mögött elsősorban a rekordtermés, 
másodsorban az ágazat támogatottsági helyzetének pozitív változása áll. A jelentős 
túlkínálat miatt sürgető feladat a gabonafélék készletezéséhez és kiviteléhez szükséges 
infrastruktúra javítása. A területalapú közvetlen támogatásoknak köszönhetően a 
napraforgó-termelés jövedelmezősége is javul. A napraforgó-feleslegünk közösségi piacon 
                                                 
3 A londoni székhelyű Gazdasági Reformok Központja (Centre for Economic Reform – CER) 2005. március 17-én 
jelentést tett közzé a 25 EU-tagállam, továbbá Bulgária és Románia gazdasági reformok terén elért eredményeiről, 
figyelemmel a 17 legfontosabb lisszaboni cél teljesítésére. Az átfogó teljesítményt tekintve a 27 ország rangsorában 
Magyarország a 21. helyet foglalja el a legfontosabb lisszaboni mutatók tekintetében. A jelentés ugyanakkor kiemeli 
Magyarországot, mint azt az államot, amely 1999-óta a leglátványosabb fejlődést érte el a célok eléréséhez vezető 
úton. 
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való értékesítési kilátása kedvezőnek ítélhető. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az 
EU-25 önellátottsága napraforgóból a jelenlegi 67%-ról várhatóan 63%-ra csökken az 
elkövetkező évtizedben. A zöldség- és gyümölcstermékek (friss és feldolgozott) számára az 
uniós csatlakozás kedvező pozíciót ígért, a lehetőségeinket azonban eddig nem sikerült 
kihasználni. A tejtermelés jövedelmezősége romlott, amely alapvetően a csökkenő felvásárlási 
árakkal magyarázható. Az év eleji drasztikus árcsökkenést követően a második félévben a 
felvásárlási árak emelkedni kezdtek, de még mindig jelentősen elmaradnak a tavalyi 
szinttől. A marhahízlalás jövedelmezősége javult a csatlakozás hatására. A 
jövedelempozíció javulását egyértelműen a szabályozás hatására növekvő felvásárlási árak, 
illetve a közvetlen támogatások emelkedése magyarázza. Így a 2001-ben még veszteséges 
ágazat 2004-ben és várhatóan 2005-ben is nyereséges lesz. A húshasznosítású 
szarvasmarhák létszám-növekedésének köszönhetően a hazai szarvasmarha-állomány 
várakozásaink szerint átlagosan évi 1-2%-kal nő 2006-ig. A vágósertés termelés jövedelme 
jelentős mértékben visszaesett 2003-ban, ami elsősorban az alacsony felvásárlási árak 
miatt következett be. 2004-ben az uniós csatlakozást követően emelkedtek a sertés 
felvásárlási árak, ennek ellenére a termelés a csatlakozás után is – a magas takarmányozási 
költségek miatt – veszteséges maradt. A baromfiágazatot kedvezőtlenül érintette a nemzeti 
támogatások megszűnése, az állatjóléti intézkedések érvényesítése és a harmadik országból 
származó import vámvédelmének csökkenése. A hazai és az Unió piacát jelenleg árharc 
jellemzi, ami rendkívül nyomott árakat eredményez. A vágósertés és vágóbaromfi 
termelőknek nagy nehézséget jelent az uniós higiéniai, állatjóléti és környezetvédelmi 
előírásoknak való megfeleléshez szükséges beruházások forrásainak előteremtése. Mindkét 
ágazatot hátrányosan érintette az állatihulladék-megsemmisítés támogatásának 
megszüntetése 2004-ben, és a közvetlen (haszonállat-tartási) támogatás 2004 októberi 
időszakos felfüggesztése. 

Agrárexportunk 2004-ben meghaladta a 3 milliárd eurót (pontos adat: 3037 millió euró). A 
kivitel viszonylag lassú, a behozatal gyors növekedése miatt agrár-külkereskedelmi 
egyenlegünk 2004-ben kissé romlik (a 2003. évi 1360 millió euróról 1168 millió euróra), de 
2005-ben ismét javulásnak indulhat.  

 
A csatlakozási szerződésben biztosított lehetőség alapján Magyarország a 2004. évben az 
ún. egységes területalapú támogatás alkalmazását vezette be, melyet a nemzeti költségvetésből 
kiegészít (top-up). Az egységes területalapú támogatásra az a mezőgazdasági termelő 
jogosult, akit a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően 
regisztrálnak. A támogatás a 2003. június 30-i állapot szerint jó kultúrállapotban tartott 
mezőgazdasági területre (4,355 millió ha) vetített egységes, az Európai Unió költségvetése 
keretében biztosított támogatás, amelyet az összes közvetlen támogatásból (2004-ben: az 
uniós támogatási szint 25%-a) képzett pénzügyi boríték felosztásával képeznek. A magyar 
termelők részére 2004-ben közvetlen támogatásként kifizethető uniós pénzeszközök 
összesen 305,81 millió eurót jelentenek. Az uniós pénzügyi forrásokból képzett támogatás 
a fenti számok tükrében 70,22 euró (kb. 18 000 Ft) hektáronként. 
 
Az egységes rendszer keretében a közösségi támogatások mellett bizonyos ágazatok 
esetében nemzeti kiegészítés (top-up) adható. Kiegészítő nemzeti támogatás a 
növénytermesztési ágazatban a dohány, a rizs és egyes szántóföldi növények termesztése 
után jár. 
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Az Európai Unió gabonapiaci szabályozása szinte teljesen kizárja annak lehetőségét, hogy 
egy tagország önálló intézkedéseket hozzon saját gabonapiacán. Több hasonló helyzetben 
lévő tagországgal együttesen igyekeztünk az Unió döntéshozatali rendszerében a 
legmagasabb szinten is kikényszeríteni azokat a döntéseket, amelyek megoldják vagy 
legalább is enyhítik a gabonapiaci gondjainkat.  
 
A csatlakozás előtt nemzeti szinten adott exporttámogatást (később export-visszatérítést) az 
Európai Mezőgazdasági és Orientációs Alap Garancia Részlegéből finanszírozott 
közösségi támogatás váltotta fel. E területen kiegészítő nemzeti támogatás nem nyújtható, 
a magyar exportra is a Közös Kereskedelem- illetve Közös Agrárpolitika egységes 
szabályai vonatkoznak. A csatlakozást követő első időszakban – az új rendszerre történő 
átállás miatt – tapasztalt igénylés-csökkenés után jelenleg a magyar exportőrök élnek az 
új, a korábbinál szinte minden esetben magasabb export-visszatérítés lehetőségével.  
 
Az európai uniós csatlakozást követően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium elindította a „Mezőgazdasági termékek tájékoztató és promóciós 
programjainak támogatása” intézkedést, ami részben az EMOGA Garancia Részleg 
finanszírozásával, részben hazai társfinanszírozással valósul meg.  

 
A SAPARD Program lehetőségei 2002. november végétől 2004 április végéig álltak 
rendelkezésre a pályázók részére. A benyújtott pályázatokat a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) 2004. augusztus 31-ig értékelte, majd a 
rendelkezésre álló keret terhére 2004. szeptember 30-ig kötötte meg a támogatási 
szerződéseket a nyertes pályázókkal. 
 
A SAPARD Program keretében összesen 8827 darab pályázat érkezett be, összes 
támogatási igény 217,5 milliárd forint volt. Az MVH 2761 db pályázat esetében hozott 
támogatási döntést és a megítélt támogatási forrás teljes összege 65,5 milliárd Ft. A többi 
pályázat elutasításra került a rendelkezésre álló keret szűkössége, illetve jogosulatlanság 
miatt. 2004. szeptember 30-ig, a meghatározott határnapig, összesen 2750 db szerződés 
került aláírásra. A kifizetéseket tekintve a SAPARD Programban utófinanszírozás 
történik, 2004. december 31-ig az MVH mintegy 15,8 milliárd forintot fizetett ki, a nyertes 
projektek támogatásának kifizetése a 2006. év végéig történik meg. 
 
Az agrárpolitikához tartozó közösségi alapok felhasználása keretében Magyarországon a 2004-
2006. évi programozási periódusban az Európa Tervben megfogalmazott célokhoz 
kapcsolódóan öt Operatív Program (OP) kerül megvalósításra, amelyek közül az egyik az 
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP). Az AVOP elsősorban a 
mezőgazdasághoz, az élelmiszer-feldolgozáshoz és a vidéki térségek mezőgazdaságához 
kapcsolódó fejlesztésekre irányul, a mezőgazdaság és vidék helyzetének elemzését, a 
célokat és fejlesztési irányokat meghatározó stratégiát, valamint az intézkedések céljának 
és tartalmának rövid összegzését foglalja magába. A program továbbviszi a SAPARD 
előcsatlakozási program gyakorlatát és tapasztalatait, valamint a hazai agrártámogatási 
rendszer elemeit. A program keretében meghatározott fő fejlesztési területek (prioritások) 
a következők: versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, az 
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élelmiszer-feldolgozás modernizálása, a vidéki térségek fejlesztése, valamint a technikai 
segítségnyújtás. 
 
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) elsődleges célja – a Nemzeti Fejlesztési Tervben 
meghatározott egységes célrendszerhez illeszkedve – a vidéki területek, illetve az 
agrárgazdálkodás fenntartható fejlődésének előmozdítása.  Intézkedései elsősorban a 
környezeti kihívásokra adnak majd választ (agrár-környezetgazdálkodás, kedvezőtlen 
adottságú területek támogatása, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai 
követelményeinek való megfelelés elősegítése, mezőgazdasági területek erdősítése), illetve 
közreműködnek az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében 
(termelői csoportok létrehozásának támogatása, szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó 
gazdaságok támogatása, korai nyugdíjazás). Céljai: a jövedelemszint emelése, új 
munkahelyek megőrzése a vidéki térségekben, a mezőgazdaság környezetbarát 
fejlesztésének, a földhasználat racionalizálásának biztosítása, valamint a tájgondozás 
kialakításának elősegítése. 
 
Az NVT keretében 2004-2006. közötti években 602,3 millió euró uniós támogatás vehető 
igénybe. Az uniós forrásokat ez idő alatt további 151,84 millió euró nemzeti támogatás 
egészíti ki, így összességében több mint 750 millió euró használható fel a Terven belül 
meghatározott intézkedésekre.  
 
Az Európai Unió a Phare program (mint előcsatlakozási pénzeszköz) keretében nyújtott 
támogatást az FVM intézményeinek fejlesztéséhez. A 2004. évben folytatódtak az előző 
években (2001-2003.) megkezdett Phare projektek megvalósításai. Céljuk szerint a 
projektek két nagy csoportra oszthatók: egyrészt a Közösségi Agrárpolitikával (KAP), 
másrészt a hazai élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos intézményfejlesztésre vonatkoztak.  

 
A 2004. évben az intézményfejlesztés céljaira az átmeneti támogatás allokációból a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2,57 millió eurós támogatást kap, 
melyhez 0,69 millió euró nemzeti társfinanszírozás járul. 
 
A Phare program keretén belül számos intézményfejlesztés valósult meg és fejeződött be 
2004-ben, így a növény- és állategészségügyi határállomások megerősítése, a nemzeti 
növény-egészségügyi diagnosztikai laborhálózat létrehozása, a Magyar Élelmiszer-
biztonsági Hivatal létrehozása, csatlakozás az Európai Unió élelmiszerekkel, 
takarmányokkal kapcsolatos gyorsvészjelzési rendszeréhez (RASFF), a járványos 
állatbetegségek monitoringja. 
 
 
6. A közösségi alapok felhasználása 
 
Az Európai Unió fejlesztési támogatásainak döntő része a strukturális alapokon, illetve a 
Kohéziós Alapon keresztül érkezik. A strukturális alapok felhasználásáról a Nemzeti 
Fejlesztési Terv (NFT), illetve az NFT-ből származtatott kötelezettségvállalási 
dokumentum, a Közösségi Támogatási Keret rendelkezik. A Kohéziós Alap hasznosítását 
az NFT-hez kapcsolódó, azzal együtt elkészített és jóváhagyott Kohéziós Alap 
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Keretstratégia határozza meg. A Kohéziós Alap stratégiának – illetve 2004. május 1-jétől a 
Kohéziós Alapnak – részét képezi azon támogatás, amelyet Magyarország 2000-2003 
között az ISPA program keretében kapott. 
 
2004 és 2006 között az Európai Unió a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításához 1995 
millió euró, a Kohéziós Alap projektek megvalósításához 1112 millió euró támogatást 
nyújt.  
 
A strukturális alapok támogatás  

• 67%-a nyilvános pályázat keretében kiválasztott projekteket finanszíroz, 
• 29%-a pályázat nélkül kiválasztott, közvetlenül az állami szervek által végrehajtott 

központi intézkedések (programok vagy projektek) megvalósítását szolgálja,  
• 4%-a programok hatékony megvalósítását elősegítő szakmai segítségnyújtási 

(technical assistance, TA) projektekre került elkülönítésre.  
 
A Kohéziós Alap projekteket a központi intézkedésekhez hasonlóan pályázat nélkül, a 
Kormány döntése alapján választják ki. 
 

A 2004-2006 közötti strukturális alapok és Kohéziós Alap források (milliárd Ft): 

 

EU-
támogatás

Hazai 
forrás Összesen

Nemzeti Fejlesztési Terv (strukt. 
alapok) NFH 508,90 162,04 670,94
Agrár- és Vidékfejlesztési OP (AVOP) FVM 80,89 25,38* 106,28

Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP) GKM
IHM, 

NKTH 109,39 42,25 151,65

Humánerőforrás-fejlesztési OP (HEFOP) FMM

EÜM, 
ISZCSEM, 

OM 143,51 43,76 187,28
Környezetvédelmi és Infrastruktúra OP 
(KIOP) GKM KVVM 83,44 27,79 111,24
Regionális Fejlesztési OP (ROP) MTRFH 91,65 22,83 114,48
Kohéziós Alap NFH 289,00 137,4 426,6
Közlekedési projektek NFH GKM 144,5 60,7 205,2
Környezetvédelmi projektek NFH KVVM 144,5 76,6 221,1
Összesen 797,90 299,44 1097,54

*Megjegyzés: a hazai forrás nem tartalmazza a helyi forrást

Irányító 
Hatóság

Érintett 
tárcák

Költségvetés

 
 
 
Összefoglaló megállapítások 

• Az első év folyamatai arra engednek következtetni, hogy Magyarország az európai 
uniós strukturális alapok támogatásait határidőre, teljes mértékben fel tudja majd 
használni. A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében az irányító hatóságok év végéig közel 
4200 projektnek 205 milliárd forint támogatást ítéltek meg. Ez a három éves 
támogatási keret közel 30%-a. Ez a teljesítmény időarányos.  

• Az intézményrendszer működőképes, és megbirkózott a teherrel, ugyanakkor a 
rendszer hatékonyságát jelentősen kell és lehet javítani. 
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A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása (strukturális alapok) 

A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 2004-ben jelentős előrehaladást ért el. A 2004-es 
év legfontosabb következtetése tehát az, hogy Magyarország képes volt élni a strukturális 
alapok kínálta lehetőségekkel, és az országban van elég életképes projektjavaslat ahhoz, 
hogy a 2004-2006-os időszak támogatási kereteit teljes egészében, határidőre fel tudjuk 
használni. 
 
A 2004. május 1-jén csatlakozott tagországok közül Magyarország volt az első, amely 
Nemzeti Fejlesztési Terve végrehajtásához hozzákezdett. 2004. január 15-től (az első 
pályázati felhívás megjelenésétől) a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében meghirdetett 
pályázati felhívásokra és központi programokra december 31-ig több mint 16 ezer 
projektjavaslat került benyújtásra. Összességében a benyújtott projektjavaslatok 
támogatási igénye a hároméves keretet csaknem egyharmadával meghaladja. 
 
Az év végéig benyújtott projektjavaslatok 55%-a esetében született – támogató vagy 
elutasító – döntés, 45%-a esetében ez áthúzódott a 2005. évre. Az irányító hatóságok által 
megítélt támogatás 205 milliárd forint, a hároméves keret 30%-a.  
 
A támogatási szerződések megkötése minden operatív program esetében megkezdődött. 
A 2004. december 31-ig megkötött támogatási szerződések száma több mint ezer, értéke 
62 milliárd Ft. Ez az irányító hatóságok vezetői által jóváhagyott projektek támogatási 
összegének 30%-át, a hároméves keret 9%-át tette ki. 
 
2004. december 31-ig a strukturális alapok és a kapcsolódó hazai költségvetési támogatás 
terhére 5 milliárd Ft kifizetése történt meg. Ez az összeg az NFT hároméves keretének 
mindössze 0,7%-át jelenti.  
 
A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásához az Európai Unió előlegként Magyarországnak 
is átutalta a programhoz nyújtandó strukturális alapok támogatás 10%-át, összesen 50,6 
milliárd forintot. Az államháztartási törvény értelmében ezek az előlegek a 
költségvetésben csak a kifizetést követően jelennek meg.  
 
 
A Kohéziós Alapra vonatkozóan a 2004-es év fő eredményei  

• A szerződéskötések tekintetében mindkét szektor (környezetvédelem és közlekedés) 
eredményes évet zárt. A 2004. évi szerződéskötés értéke (58,4 milliárd Ft) 32%-kal 
meghaladja a 2003. évit (44,4 milliárd Ft). A 2004. évi kifizetés (24,4 milliárd Ft) 
meghaladta a 2003. évi (10,5 milliárd Ft) kétszeresét. 

• A Bizottságtól történő forráslehívások összege 2004-ben elérte az 52,9 millió eurót 
(13,5 milliárd Ft), így a 2004. évi teljesítmény 12%-kal meghaladta a 2003. évit (47 
millió euró, 12 milliárd Ft). 
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A 2004-2006. évi keret lekötése új projektekkel 
 
Magyarország 2004 és 2006 között 1112,4 millió euró (289 milliárd Ft - 260 Ft/€ 
árfolyamon számolva) értékben kaphat támogatást a Kohéziós Alapból. Az ISPA-
maradvány figyelembevételével a Kohéziós Alap keretében még igénybe vehető támogatás 
a környezetvédelmi szektorban 409,7 millió euró (106,5 milliárd Ft), a közlekedési 
szektorban 415,6 millió euró (108,5 milliárd Ft). 
 
A Kohéziós Alap Irányító Hatóság (a Nemzeti Fejlesztési Hivatal) 2004. szeptember 1-
jéig 5 környezetvédelmi és 3 közlekedési projektet nyújtott be az Európai Bizottságnak. 
2004 decemberében az Európai Bizottság jóváhagyta az alábbi öt (három 
környezetvédelmi és két közlekedési) Kohéziós Alap projekt társfinanszírozását: 
 
 

1. Budapesti szennyvízkezelési projekt (121,9 milliárd Ft), 
2. Veszprémi szennyvízkezelési projekt (7,8 milliárd Ft), 
3. Zalaegerszegi szennyvízkezelési projekt (12,7 milliárd Ft), 
4. M0 autópálya keleti szakaszának megépítése (87,0 milliárd Ft), 
5. Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal korszerűsítése 2. ütem, II. fázis (35 

milliárd Ft). 
 
 
A 2004-ben benyújtott projektek közül elfogadásra várnak még az alábbi projektek, 
amelyek teljes költsége 51 milliárd Ft (uniós támogatási igény 36,6 milliárd Ft): 

 
• Légi irányítás - radarfejlesztési projekt (uniós támogatás: 5 milliárd Ft), 
• Észak-alföldi ivóvíz-minőség javító projekt (uniós támogatási igény: 5 milliárd Ft), 
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt (uniós támogatási 

igény: 26,6 milliárd Ft). 
 
 
A benyújtott projektekre az Európai Unió jóváhagyása – a folyamatban lévő egyeztetések 
lezárását követően – 2005 első félévében várható. 
 
A Phare program 

A Csatlakozási Okmány értelmében a Phare program keretében az Európai Unió a 
tagjelölt országoknak csak az utolsó kívül töltött teljes évben vállal kötelezettséget, tehát 
ennek megfelelően a 2003. évi Phare Nemzeti Program volt az utolsó a Phare program 
történetében. 
A jelenleg folyamatban lévő (végrehajtás alatt álló) programok határideje az alábbiak 
szerint alakul: 
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Éves program Szerződéskötési határidő Kifizetési (teljesítési) 
határidő 

2001 2003. november 30. 2004. november 30. 

2002 2004. november 30. 2005. november 30. 

2003 2005. november 30. 2006. november 30. 

 
A 2002-es PHARE Nemzeti Program esetében a teljes allokáció 90,6%-ánál megtörtént a 
szerződéskötés. Az Európai Bizottság döntése alapján az allokáció 7,5%-ánál (mely 10,2 
millió euró Phare támogatást jelent) további három hónap áll rendelkezésre, hogy a 
forrásokat lekössék.  
A Határmenti Együttműködési (CBC) programok kiemelkedően jól teljesítettek, az allokáció 
98,1%-át sikerült lekötni, így csupán 1,9% a veszteség. 

A 2003-as PHARE Nemzeti Programról is elmondható, hogy a szerződéskötéseket tekintve 
jól teljesített, hiszen a teljes allokáció 67%-ánál megtörtént a szerződéskötés.  
A 2003-as CBC programok esetében, tekintettel arra, hogy itt még hosszú idő áll 
rendelkezésre a szerződések megkötéséhez, csupán minimális 16,2%-os szerződéskötésről 
beszélhetünk. Kedvező azonban, hogy a teljes allokáció 75,8%-a esetében már kiírták a 
tendereket.  

Az INTERREG IIIA határmenti programok esetében 2004-ben kialakításra került a 
végrehajtáshoz szükséges intézményrendszer. Az újonnan induló Interreg programok az 
érintett regionális szereplők bevonásával végleges formát nyertek, melyeket 2004. 
októberében, illetve decemberében az Európai Bizottság jóváhagyott. 

2004. december 17-én meghirdetésre került az első szomszédsági program pályázati 
felhívása a Szlovénia-Magyarország-Horvátország programban, mely felhívás 
kidolgozása közösen a szlovén Irányító Hatóság és a horvát Programkoordinációs Egység 
munkatársaival történt a magyar Nemzeti Hatóság végső jóváhagyása mellett. 
 
Csatlakozás utáni intézményfejlesztési programok 
 
Az Európai Unió speciális támogatási formákat dolgozott ki az új tagállamok számára a 
közvetlenül a csatlakozást követő időszak problémáinak elhárítása érdekében. Ilyen új 
támogatási forma az Átmeneti Támogatás is, amely mind célkitűzései, mind eljárásrendje 
tekintetében a Phare program intézményfejlesztési fejezete továbbélésének tekinthető.  
A 2004. év folyamán kialakításra került a teljes 3 éves időszakra (2004-2006) vonatkozó 
tervezési dokumentum és kidolgozásra kerültek a projektjavaslatok is.  
2004. június 17-én a Phare Irányítóbizottság elfogadta az Átmeneti Támogatás 2004. 
programozási évre vonatkozó végleges projektlistáját, továbbá a 2005-2006. évekre 
vonatkozó indikatív projektlistát. 2004. június 22-én aláírásra került „Az Európai 
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Bizottság és a Magyar Kormány Szándéknyilatkozata az Átmeneti Támogatás 
végrehajtásáról”, ennek alapján megkezdődhetett a jóváhagyott projektek megvalósítása. 
 
A schengeni térséghez történő csatlakozás elősegítése – különösen a külső határ védelme – 
érdekében az Európai Unió jelentős pénzügyi támogatásban részesíti a csatlakozó 
országokat, köztük Magyarországot. A Schengen Alap elnevezésű támogatás három éves 
időtartamra (2004–2006) terjed ki, és összesen 148 millió euró (1999-es árakon), folyó 
áron várhatóan kb. 164,3 millió euró pénzügyi támogatást jelent Magyarország számára. 
A Kormány 2003-ban döntött a Schengen Alap felhasználásához szükséges intézményi 
felkészülésről, létrehozta a Schengen Alap Tárcaközi Bizottságot, illetve 2004-ben döntött 
az Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének 
kialakításáról.  
A 2004. évi Indikatív Program – határidőre – 2004. május 31-ig benyújtásra került az 
Európai Bizottsághoz és – annak 2004. decemberi elfogadását követően – 2004. december 
23-án megtörtént az első évi allokáció átutalása is. 
 
A Kormány határozott az Alap felhasználásnak arányairól, melynek értelmében annak 
mintegy 80%-át a Belügyminisztérium használja fel szervei és szervezeti egységeinek 
fejlesztésére. A támogatás révén megközelítőleg 41 milliárd forint értékű belügyi fejlesztés 
valósulhat meg. A Pénzügyminisztérium (VPOP) megközelítőleg 14%-ban, a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium 6%-ban részesül az Alapból. 
 
A Schengen Alap által nyújtott vissza nem térítendő uniós támogatás – bár jelentős összeg 
– nem fedezi a schengeni követelmények komplexitásának beruházási és fenntartási 
igényeit, azok egészét a nemzeti költségvetésből, és ahol lehetséges egyéb uniós 
forrásokból kell fedezni. Elérendő cél, hogy a 2007–2013 közötti új pénzügyi perspektíva 
már a tehermegosztás elvének megfelelően, arányosan hozzájáruljon a külső határokon a 
határellenőrzés fenntartási költségeihez.  
 
Az Alap felhasználásának főbb célkitűzései a schengeni határellenőrzésben alkalmazott 
kiegyenlítő intézkedések körébe tartozó mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése; a 
külső határok őrizetének megerősítése; az ellenőrzési képesség fokozása az 
adatszolgáltatási képesség növelésével (SIS II és VIS informatikai rendszerekhez 
csatlakozás hazai hátterének megteremtése); a schengeni rendőri együttműködés 
fogalomkörén belül a nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás 
fokozása; a határátkelőhelyek infrastruktúrájának fejlesztése (Mohács vízi kikötő és 
határátkelőhely, Barabás, Lónya, Hercegszántó, Létavértes stb. közúti határátkelőhelyek). 
 
Magyarország nettó egyenlege az Európai Unió költségvetésével szemben 
 
Magyarország pénzügyi mérlege (az ún. nettó pozíció) az ország és az Európai Unió 
közötti transzferek egyenlegére számítható. Ez alapján Magyarország nettó egyenlege 
egyértelműen meghatározható, ami 2004-ben 76,5 milliárd forintos aktívumot mutat.  
Tekintettel arra, hogy a jelentés a 2004-es év fejleményeiről számol be, az alábbi kalkuláció 
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is a 2004. december 31-ei helyzetet mutatja, és az Európai Bizottság által minden 
tagállamra egységesen alkalmazott módszertant használja. 
 

           

Költségvetésben megjelenő támogatások Millió Ft.

  Támogatások összesen 128 453,1

    Strukturális Alapok 50 481,1
      Operatív Programok 49 728,1
      Közösségi kezdeményezések (Interreg, Equal) 753,0
    Ispa / Kohéziós Alap 9 148,0
    Schengen Alap 13 892,7
    Vidékfejlesztés 15 328,6
    SAPARD 6 665,3
    PHARE/Átmeneti támogatás 32 937,4
  Visszatérítés 42 813,4

  Összesen 171 266,6
 
 

Költségvetésen kívüli tételek Millió Ft.

    Agrárpiaci támogatások 126,0
    Közvetlen termelői támogatások 0,0
    "Belső politikák" jogcímen nyújtott támogatások* 11 803,5
  Összesen 11 929,5
 
EU források mindösszesen 183 196,1

Befizetés** 106 716,3

 
EGYENLEG 76 479,8

 
* A "Belső politikák" jogcímen nyújtott támogatások összegére vonatkozóan nem 
rendelkezünk információval, mivel e források közvetlenül az Európai Bizottságtól, állami 
szerv közbeiktatása nélkül jutnak el a kedvezményezettekhez. A feltüntetett adat ezért a 
csatlakozási tárgyalásokon feltételezett becslés.  
 
** A 2004-ben teljesített nemzeti hozzájárulás összege 119,7 milliárd forint volt. Ezen 
hozzájárulást azonban az Európai Bizottság által meghatározott módszertan szerint 
korrigálni kell, mivel a nemzeti hozzájárulásból finanszírozott egyes tételek nem kerülnek 
a tagállamok részére kifizetésre (pl. adminisztratív kiadások, segélyek 3. országoknak).
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7. Az euróövezeti csatlakozással kapcsolatos előkészületek 
 
A Kormány alapvető feladatának tekinti az egész társadalom széles értelemben vett 
jólétének emelését és a felzárkózást az Európai Unió fejlettebb országaihoz. Ezt célozta a 
2004 májusában elkészült első konvergencia programunk, a felzárkózás gazdasági 
programja. A Kormány a fenntarthatóan dinamikus, széleskörűen érezhető fejlődésre 
helyezi a hangsúlyt, amit az erős és versenyképes gazdaság, valamint a koordinált és 
konzisztens gazdaságpolitika alapoz meg.  
 
A tavaly májusi konvergencia program elkészítése során, illetve az euró magyarországi 
bevezetése kapcsán konzultációkra került sor a társadalmi és gazdasági élet képviselőivel, 
illetve a döntés magalapozásához a Kormány több kutatóintézetet kért fel tanulmány 
elkészítésére. Általános volt a vélekedés, hogy a közös európai valuta hasznos 
Magyarország számára. A Kormány az előnyöket és a költségeket mérlegelve hozta meg 
döntését az elkövetkező évek gazdaságpolitikájáról, és döntött az euró bevezetésének 
2010. évi dátumáról. 
 
Magyarország számára az euró bevezetése mellett a legfontosabb érv az, hogy egy kis 
nyitott gazdaság folyamatos veszélyeknek van kitéve ameddig önálló – így támadható – 
valutával rendelkezik. Az euró bevezetése tehát elősegíti a makrogazdasági stabilitást 
valutaválság elhárító, kockázatcsökkentő hatása révén. Az euró bevezetésének másik fő 
előnye, hogy gyorsabb gazdasági növekedést ösztönző környezetet teremt. Az euró 
bevezetése alacsonyabb kamatokat, alacsonyabb államháztartási hiányt jelent, ami 
kedvezően hat a növekedésre. Jelentős hátrányok azért nem jelentkeznek, mert egy kis 
nyitott ország, mint Magyarország esetén a monetáris politika függetlensége eleve 
korlátozott. Mivel Magyarország nagymértékben integrálódott az Európai Unióba, az 
aszimmetrikus sokkok valószínűsége csekély, a közös monetáris és árfolyam-politika 
számunkra is optimális lehet. Az euró bevezetéséből adódó előnyök ennélfogva jelentősen 
felülmúlják az esetlegesen felmerülő hátrányokat. 
 
Ez a lépés nem öncél, hanem a felzárkózás egyik alapvető eszköze. Fontos az euró 
övezethez való csatlakozásunk, de ezt kellő időben, jó felkészülés után, és megfelelő 
feltételek mellett kell megtennünk. Az euró bevezetésének előnyei csak akkor valósak és 
akkor realizálhatóak, ha a csatlakozási feltételeket a magyar gazdaság szempontjából 
optimálisan tudjuk kialakítani, és a csatlakozást követően a gazdaság versenyképessége 
relatíve erős lesz az eurózónán belül. Az ország érdeke tehát egyértelműen az, hogy 
csatlakozzunk az euróövezethez, de olyan feltételekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
európai közös valuta bevezetéséhez társított előnyök (stabil árfolyam, alacsony kamatszint 
és infláció) valósággá váljanak, a magyar gazdaság az euróövezeti tagság elnyerésével – 
hosszabb időszakot tekintve – magasabb növekedési pályára álljon. Megtörtént az elmúlt 
év decemberében a konvergencia program felülvizsgálata. Ennek alapján megállapítható, 
hogy ma is reális cél az euró 2010. évi bevezetése. A Kormány az euró bevezetését 
továbbra is nemzeti ügyként kezeli.   
 
A Kormány a fiskális politika formálása során változatlanul arra törekszik, hogy 2008-ig 
elérhető legyen a májusi konvergencia programban kitűzött deficitcél. Az egyenleg 
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javulása a kormányzati szektor méretének csökkentésével párhuzamosan valósul meg. A 
Kormány által meghirdetett új költségvetési politika a kisebb, de hatékonyabban működő 
állam politikája, amely úgy csökkenti a kiadásokat, hogy egyben magasabb színvonalú 
szolgáltatásokat biztosít. A kiadások GDP-hez mért aránya a növekvő EU-transzferek 
mellett is jelentősen, több mint 4 százalékponttal mérséklődik 2008-ig. Ez biztosítja a 
deficit csökkentését és egyidejűleg lehetőséget ad az adóterhelés versenyképességet javító 
mérséklésére. 
 
A következő évekre vonatkozó makrogazdasági politika biztosítja az infláció évről évre 
történő csökkenését olyan mértékben, amely nem jár növekedési veszteséggel, valamint 
figyelemmel van a költségvetési egyensúlyra is. A liberalizáció és a piackonform 
szabályozási gyakorlat követelményei miatt a központi kormányzat közvetlen 
árbefolyásolási (és általában piacbefolyásolási) szerepe tovább csökken, reguláció csak 
szűk körben – jellemzően a természetes monopóliumokra kiterjedően – marad fenn. A 
dezinfláció így alapvetően autonóm módon, piaci mechanizmusokon keresztül megy 
végbe. Az áremelkedés üteme évről évre fokozatosan mérséklődve közelíti meg – a 
jelenlegi tagországi átlagnál némileg magasabb, 3% körüli – egyensúlyi infláció középtávú 
értékét. A 2004. évi 6,8%-os évi átlagos inflációs mérték 2008-ra 3%-ra csökken. Ily 
módon teljesíthető az inflációra vonatkozó maastrichti kritérium.  
 
Magyarországon az államadósság GDP-hez viszonyított aránya 1999 óta 60% alatt van, 
azonban az adósságráta csökkenő trendje 2002-2003-ban ellenkező irányba fordult át. A 
negatív fejlemények a gazdasági növekedés ütemét meghaladó reálkamatszint miatt 
növekvő államháztartási hiánnyal, a lassuló növekedéssel magyarázhatók. Az említett 
tényezők, illetve az uniós csatlakozással összefüggő egyszeri ÁFA-bevétel kiesés, valamint 
az Európai Uniótól kapott mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása miatt a GDP 
arányos adósság 2004-ben is nőtt, de nem érte el a 60%-os referenciaértéket. Az 
államháztartás finanszírozási igényének folyamatos mérséklődése és az állampapír-piaci 
hozamok fokozatos konvergenciája biztosítja, hogy az adósságállomány GDP-hez 
viszonyított aránya 2005-től ismét mérséklődni kezdjen. 2008-ban a GDP %-ában mért 
államadósság várhatóan már jóval kisebb lesz a 60%-os referenciaértéknél (kb. 53%). 
 
A hosszú távú kamatok konvergenciája a többi maastrichti konvergencia kritérium 
(államháztartás hiánya, államadósság, infláció, árfolyam) elérése esetén automatikusan 
teljesül. A fejlemények már ma is kedvezőek, a hozamok az elmúlt időszakban 
mérséklődtek. 
 
A forint árfolyama az euróval szemben +15%-os sávban ingadozhat. A sáv kiszélesítése 
óta a forint mindig a sáv erős oldalán tartózkodott, az elmúlt években 235–271 
forint/euró tartományban. Ez azt jelenti, hogy ezen tartomány átlagához képest +7,5% 
volt a maximális ingadozás. A 2004-es év közepétől kezdődően a forint közel került a sáv 
erős széléhez, volatilitása jelentősen csökkent a korábbi időszakhoz képest. A 
konvergenciapálya fontos állomása az ERM II belépés, ami várhatóan nem igényli a 
jelenlegi monetáris rendszer megváltoztatását. Ezen lépés a Kormány és az MNB együttes 
döntését igényli. A Kormány – amint arra a feltételek adottak – kezdeményezni fogja az 
ERM II árfolyamrendszerhez történő csatlakozást. Ezen árfolyamrendszerben két évet 
kell eltölteni komolyabb feszültségek nélkül ahhoz, hogy az euró bevezetése lehetővé 
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váljon. Az ERM II árfolyamrendszerbe való belépés során mind a versenyképességnek, 
mind az inflációcsökkentésnek kellő súlyt kell adni. A monetáris politika az ERM II 
árfolyamrendszerben is a kitűzött inflációs célok elérésére fog törekedni. A sávon belüli 
árfolyam-stabilitás a hosszú távú árfolyam-várakozások stabilizációjával érhető el, amihez 
nélkülözhetetlen a konvergenciafolyamat hitelességének növekedése. 
 
Az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumok teljesítésén túl a forintot felváltó 
pénz, az euró mindennapi használata további technikai előkészületeket igényel. Az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az átállás alapos előkészítése jelentősen hozzájárul az 
euró bevezetéséhez kapcsolódó előnyök mielőbbi megjelenéséhez. Az átállás egy 
rendkívül összetett feladat és érinti az egész társadalmat, a gazdasági szereplőket, a non-
profit szervezeteket és a kormányzatot. Ennek megfelelően a sikeres átálláshoz minden 
érintettnek meg kell tennie a szükséges előkészületeket. Az átállási stratégia kidolgozása és 
az átállási folyamat koordinálása az MNB-vel együttműködésben kormányzati feladat. A 
megvalósításban viszont – a feladatok sokrétűsége miatt – a főszerepet az üzleti szektor 
játssza (kiskereskedelem, bankok). Az Európai Bizottság a 2004. év közepén kezdte meg 
az új tagállamok eurózónabeli tagságra való felkészítését. Ennek keretében a Bizottság 
folyamatos konzultációs fórumot biztosít, valamint figyelemmel kíséri az új tagállamok 
felkészülését. Az euróra való magyar átállási stratégia kidolgozásánál építünk az 
euróövezeti tagállamok, valamint az eurót korábban bevezető új tagállamok 
tapasztalataira. Figyelembe véve a tervezett euróövezeti belépési dátumunkat, elég idő áll 
rendelkezésünkre a megfelelő előkészületek elvégzéséhez. 
 
 
8. Felkészülés a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazására  
 
Magyarország kiemelt célja hogy 2007 végére megteremtse azokat a feltételeket, amelyek 
révén lehetővé válik a schengeni rendszerhez való teljes jogú csatlakozásunk, 
megszüntetve ezzel az Unió belső határain a határátlépés ellenőrzését. 
 
A Kormány először 2001-ben, majd 2002-ben készítette el, és nyújtotta be az Európai 
Bizottságnak a schengeni felkészülésre vonatkozó nemzeti tervet, Schengeni Akcióterv 
címmel. Ez a dokumentum az akkori közösségi vívmányoknak megfelelően részletesen 
tartalmazta az elvégzendő jogharmonizációs feladatokat, beleértve a bilaterális nemzetközi 
szerződések létrehozásának ütemezését, továbbá az intézményfejlesztési feladatokat.  
 
Tekintettel arra, hogy ezen feladatok jelentős része megvalósult, továbbá a schengeni 
joganyag, intézményrendszer és technikai rendszerek továbbfejlesztése folyamatos, a 
Kormány 2004. december 15-én elfogadta az aktualizált nemzeti Schengeni Akciótervet4, 
amely a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazásáig terjedő időszakra tartalmazza a 
felkészülés részletes ütemtervét. Az akcióterv meghatározza a belső és külső határok 
ellenőrzésére, a vízumpolitikára, a migrációra, a rendőri együttműködésre, a polgári és 
büntetőügyekben való igazságügyi együttműködésre, a kábítószer elleni küzdelemre, a 
lőfegyverekre, a Schengeni Információs Rendszerre, és az adatvédelem területére 
vonatkozó feladatokat.  

                                                 
4 2328/2004. (XII. 21.) Korm. határozat a schengeni vívmányok átvételéről szóló akciótervről 
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A Kormány a szerteágazó szakterületek közötti hatékony koordináció szervezeti kereteit is 
megteremtette létrehozva a Schengen Alap Tárcaközi Bizottságot, a Határellenőrzési 
Tárcaközi Bizottságot, a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságot, valamint a Schengeni 
Felkészülést Segítő Tárcaközi Bizottságot. 
 
A teljes schengeni tagság elérésének jogi feltétele, hogy a Tanács határozattal döntsön az 
új tagállam „Schengen-érettségéről”. Ezt a döntést a schengeni értékelési folyamat előzi 
meg, amely átfogó helyszíni ellenőrzést jelent. Az értékelő mechanizmus átalakításra került 
tekintettel arra, hogy a tíz új tagállam értékelése némileg más munkamódszert igényel. A 
schengeni értékelések új programjáról szóló Tanácsi Következtetésekben 
megfogalmazódik az a két lépcsős értékelési mechanizmus, amely szerint – a 
tagállamok schengeni értékelések megkezdésére való jelentkezésük alapján, a Schengeni 
Értékelő Munkacsoport által kidolgozott és a Tanács részére benyújtott értékelési 
menetrend alapján – először a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS 
II) működésének megkezdéséhez közvetlenül nem kapcsolódó területeket értékelik 2006. 
első felében, majd 2007-ben a SIS II-höz kötődő területeket ellenőrzik.  
 
Magyarország vállalta, hogy a schengeni értékelési folyamat megkezdésére 2006. első 
felétől már készen áll, a felkészülés ennek érdekében tervezetten, ütemezetten halad. A 
schengeni értékelések megkezdésére való magyar jelentkezést a belügyminiszter 2004. 
december 22-én levélben jelentette be a Tanács Főtitkárságának. 
 
A schengeni felkészülés egyik legfontosabb finanszírozási formája a csatlakozási szerződés 
35. cikkében meghatározott Schengen Alap. Az Alap jelentős volumenű támogatást nyújt 
a schengeni követelmények megvalósításához szükséges beruházásokhoz, összesen 
mintegy 164,3 millió euró összegben a három év alatt, 2004 és 2006 között. Az első 
allokációk már 2004 decemberében megtörténtek. 
 
A felkészülést hátráltatta, hogy a SIS II és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) 
kifejlesztésére az Európai Bizottság, valamint a HP és Steria fővállalkozó cégek közötti 
szerződést bíróságon megtámadta egy tendervesztes vállalkozó. A két rendszer központi 
fejlesztési projektjének továbbvitele elengedhetetlen a magyar felkészülés tervezéséhez is. 
 
A SIS-csatlakozáshoz kapcsolódó intézményfejlesztési feladatok hatékony végrehajtása 
érdekében 2004 februárjában a belügyminiszter által létrehozott Schengen Projekten belül 
felállításra került a BM SIS II. Munkacsoport.  
 
Magyarország európai uniós csatlakozása miatt elkerülhetetlenné vált a Határőrség 
szervezeti fejlesztése. A legfontosabb feladatok közé tartozik – illeszkedve a schengeni 
operációs rendszerhez – egy olyan szervezet kialakítása, amely képes rendvédelmi 
feladatokat ellátni a kialakuló belső határokon és összetett határőrizeti és rendvédelmi 
feladatokat a külső határokon. 
 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben az egységes határellenőrzési 
rendszer megvalósításáról szóló kormányzati koncepcióról már 2001-ben két határozatot 
fogadott el a Kormány (2013/2001. (I. 17.) Korm. határozat és 2365/2001. (XII. 18.) 
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Korm. határozat). Ezt követően a feladatok teljesítésének nyomon követése, illetve az új 
feladatok meghatározása érdekében 2002-ben megszületett a 2365/2002. (XII. 13.) Korm. 
határozat a 2003-2004 során fejlesztendő határátkelőhelyekről. Az ebben foglalt feladatok 
időarányos teljesítése pedig magával hozta egy új dokumentum kidolgozását, így a 
határellenőrzés területén további konkrét intézkedéseket tartalmaz a 2004-ben elfogadott, 
a határátkelőhelyek fejlesztésének időszerű feladatairól szóló 2291/2004. (XI. 17.) Korm. 
határozat. 
 
Magyarországnak a teljes schengeni csatlakozástól Ausztriával, Szlovákiával és 
Szlovéniával való közös határain megszűnik a személyforgalom ellenőrzése, addig 
azonban a Határőrség ott is külső határellenőrzést lát el. Az ellenőrzés tartalma szelektív 
és differenciált, az infrastruktúra megfelel a követelményeknek. A meglévő határőrizeti és 
a határforgalmi kirendeltségek határrendészeti kirendeltségekké való összevonása 
megtörtént, valamint 2004. május 1-jétől megvalósult a közös határellenőrzés és az 
úgynevezett „egy megállásos” személyellenőrzés jövendő közös szárazföldi belső 
határainkon.  
 
A határellenőrzési együttműködésről szóló kétoldalú megállapodások módosítása 
megtörtént: Ausztria (2004. április 29.), Szlovénia (2004. április 16.), Szlovákia (2003. 
október 7.), valamint a teljes körű határellenőrzési és bűnüldözési együttműködés 
lehetőségét megteremtő, a határokon átnyúló figyelést és üldözést megvalósító 
kormányközi megállapodás is aláírásra került 2004. június 6-án Magyarország és Ausztria 
között. 
 
A 20/2004. (BK 15.) BM-FMM-PM együttes utasítás az illegális migráció és az ahhoz 
kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának 
növelése, illetve összehangolása érdekében létrehozta az Integrált Vezetési Központot. 
A Központ a Határőrség, a Rendőrség, a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a 
Vám- és Pénzügyőrség, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelőség illegális migráció elleni feladatainak koordinálását hajtja végre központi és 
területi szinten. A komplex ellenőrző rendszer feladata, hogy a szolgálati és a hatósági 
tevékenység összehangolásával, a rendelkezésre álló erők és eszközök gazdaságos 
felhasználásával, az információcsere felgyorsításával az ország egész területén biztosítsa a 
külföldiek jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzésének végrehajtását, továbbá 
az illegális migráció, valamint az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények 
felfedését, illetve a szükséges hatósági eljárások lefolytatását. 
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IV. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ HELYZETE  

2004 
 
 
1. Bevezetés  
 
Az Európai Unió elnökségét 2004 első félévben Írország, a második félévben Hollandia 
látta el. 
 
Az ír elnökség legfőbb céljának – a soros elnökséget 2003 második felében adó olasz 
elnökségi időszak „örökségeként” – az alkotmányszerződés elfogadását, az erről szóló 
kormányközi konferencia lezárását tekintette. Másik kiemelt célja az Európai Unió 
bővítésének sikeres folytatása és a tíz új ország 2004. május 1-jei csatlakozása volt. 
Emellett az ír elnökség alatt a tagállamok törekedtek arra is, hogy az új Bizottság létrejötte, 
az alkotmányszerződés elfogadása és a csatlakozás előtt elfogadják az arra megérett 
javaslatokat.  
 
A holland elnökség programjának középpontjában a kibővített Európai Unió 
működőképességének megerősítése és a bővítési stratégia jövőjének meghatározása állt. A 
holland elnökségi félévet nagymértékben meghatározták az Európai Unió intézményeinél 
bekövetkezett változások, az új Európai Parlament megalakulása és az új Európai 
Bizottság megválasztása. A holland elnökségi időszak fontos eleme volt az 
alkotmányszerződés aláírása. Mindkét elnökség célul tűzte ki, hogy jelentős előrelépést 
érjen el az Unió 2007–2013 közötti költségvetését meghatározó pénzügyi perspektívában, 
a lisszaboni folyamat célkitűzéseinek megvalósításában, míg a holland elnökség céljai 
között szerepelt a Stabilitási és Növekedési Egyezmény reformjára irányuló munkálatok 
megkezdése, valamint a bel- és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó Hágai 
Program elfogadása és végrehajtásának megkezdése. A közösségi politikák 
továbbfejlesztése érdekében történő európai uniós jogalkotás mindkét elnökség alatt 
folytatódott, bár az európai parlamenti választások és a Bizottság újjáalakítása miatt 
visszafogottabb ütemben. 
 
 
2. Gazdasági helyzetkép az Európai Unióban5 
 
A 2003 nyarán bekövetkező gazdasági fellendülés valamelyest vesztett lendületéből. A 
2004 első félévi gyorsulás után a harmadik negyedévben a növekedés 0,3–0,4 
százalékponttal lassult az előző negyedévhez viszonyítva mind az Európai Unióban, mind 
pedig az eurózónában. Ezt a negyedik negyedévben további lassulás követte. A lassulás 
mögött a két leginkább volatilis tényező változása áll: a külkereskedelemé és a 
készletváltozásé. 
 

                                                 
5 A Bizottság 2004 őszi előrejelzésének felülvizsgálata alapján (The economic situation and outlook: assessing 
developments since the Commission Autumn 2004 forecast, Brussels, 2005. február 1.) 
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A nettó export GDP-hez való hozzájárulása 2004 harmadik negyedévében 1%. Ez az 
export és az import rendkívül kedvezőtlen, egymással ellentétes irányú változásából 
adódik. Az export növekedésének 1,3 százalékpontos lassulása mögött, amelyhez az 
import 1 százalékponttal nagyobb növekedése párosult, két jól körülhatárolható tényező 
húzódik meg. Egyfelől a növekedés globális lassulása az eurózóna külső keresletére 
gyakorolt negatív hatásán keresztül rontja a fizetési mérleget, másrészt az euró 2002 óta 
tartó folyamatos felértékelődése a romló árversenyképességen keresztül fejti ki 
kedvezőtlen hatását a külkereskedelemre. Az import bővülése azonban önmagában 
kedvező jel is lehet, mivel a beruházások élénkítése útján a jövőbeli növekedési 
lehetőségeket javíthatja, és ezen keresztül komoly exportbővülést tehet lehetővé a magyar 
gazdaság számára is. 
 
2004 harmadik negyedévében a nettó export pozitív hozzájárulását a GDP növekedéséhez 
a készletek 10 éve nem tapasztalt erősségű bővülése (0,7% az előző negyedévhez képest) 
teljes egészében ellensúlyozta. Mivel a készletváltozás mint „maradék” tag jelenik meg a 
nemzeti számlák rendszerében, ez nagyfokú óvatosságra int az értelmezésnél. 
 
A belföldi felhasználás szerény mértékben nőtt a harmadik negyedévben (0,2%), 
elsősorban a beruházások növekedését jelezve. A fogyasztás gyakorlatilag stagnált (0,1%), 
ami nagy valószínűséggel a stagnáló fogyasztói bizalom, a lassan csökkenő infláció és a 
munkaerőpiaci bizonytalanságok eredője. 
 
A beruházások a 2004 elejei visszaesést követően ismét fellendülőben vannak. A bruttó 
állóeszköz-felhalmozás gyorsulva, 0,7%-kal nőtt 2004 harmadik negyedévében. Az utolsó 
két negyedév adatai azt mutatják, hogy tartósabb konjunktúra van kilátásban. 
 
Az ipari termelés növekedése változatlan volatilitást mutat mind időben, mind pedig 
területileg nézve. 2004 novemberében az eurózónában 1,8%-kal, az Európai Unió 
egészében pedig 1,2%-kal csökkent az ipari termelés az előző hónaphoz viszonyítva. 
 
A munkaerőpiaci folyamatok 2004-ben az eurózónában nagyjából változatlanul alakultak 
az egy évvel korábbihoz képest. A foglalkoztatás 2003. évi stagnálása után 2004 első 
félévében csak szerényen emelkedett (0,1 és 0,2%-kal rendre az első és második 
negyedévben). 2004 harmadik negyedévében e szerény növekedés is megtört, mindössze 
0,1%-os bővülést regisztráltak. A kilátások továbbra is bizonytalanok, bár a legutóbbi 
felmérések némi javulást vetítenek előre az első félévhez képest. A munkanélküliség 2004 
elején átmenetileg 9%-ra nőtt, majd 8,9%-on stabilizálódott az év további részében. 
 
Az eurózóna inflációja meglehetős volatilitást mutatott 2004-ben. Az év elején 
bekövetkező rövid csökkenés után (1,5%-ra) jelentős növekedés következett tavasszal 
(2,3%-ra), majd ismét mérséklődött a nyár vége felé (2,1%-ra). A 12 havi index értéke 
2004 decemberében 2,1%-ot tett ki. E volatilitás mögött jelentős mértékben egyszeri 
tényezők hatása áll (bázishatás, energiaárak, hatósági árak és adóváltozások). 2005 elején a 
bázishatásnak köszönhetően csökkenő trend valószínűsíthető (a 2004 elején bevezetett 
indirekt adóemelések miatt). 
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A most rendelkezésre álló adatok alapján az eurózónában 2004 egészére 1,78%-os, míg 
2005-re 1,98%-os GDP bővülés várható. 
 
3. Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés 
 
Az ír elnökség mindkét célkitűzésében (alkotmányszerződés elfogadása, 10 új tagállam 
csatlakozása) sikeresnek bizonyult. Az alkotmányszerződés létrehozása tekintetében a 
2004. március 25–26-ai Európai Tanács ülésén döntés született arról, hogy a 2003 
decemberében félbeszakadt kormányközi konferenciát újraindítják, és a szerződés 
szövegében még az ír elnökség alatt megállapodnak. Az elfogadott menetrendnek 
megfelelően – a legérzékenyebb kérdések megvitatását és az ún. intézményi csomagban 
történő megállapodást követően – az Európai Tanács 2004. június 17-18-ai ülésén sikerült 
megegyezésre jutni az alkotmányszerződésről. A holland elnökségre maradt az 
alkotmányszerződés aláírása, mely 2004. október 29-én állam- és kormányfői szinten 
Rómában történt meg. A Magyar Köztársaság részéről az alkotmányszerződés aláírására 
az Országgyűlés 105/2004. (X. 20.) OGY határozatának felhatalmazása alapján került sor. 
Az alkotmányszerződés 2006. november 1-jén lép hatályba, amennyiben a tagállamok 
belső alkotmányos rendjük szerint megerősítik azt. A tagországok közül 2004-ben 
Litvánia mellett Magyarország ratifikálta az alkotmányszerződést. Hazánkban a 133/2004. 
(XII. 23.) OGY határozattal történt a szerződés megerősítése, amelynek elfogadásához az 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára volt szükség. 
 
Az alkotmányszerződésben Magyarország erőfeszítéseinek eredményeként szerepel a 
kisebbségi jogok védelmének alapértékek közötti megjelenítése, és a megerősített 
együttműködés keretében a később csatlakozók felzárkóztatásának biztosítása. A magyar 
érdeknek megfelelően szabályozták az Európai Bizottság összetételét is, amely 2014-ig az 
egy ország egy biztos elvén nyugszik, és erősíti a tagállamok egyenlőségét, egyenrangú 
részvételét az uniós intézmények munkájában. Az alkotmányszerződés6 ugyan majd csak 
2006. november 1-jén lép hatályba, a tagállamok együttes döntésének eredményeként 
azonban egyes, az alkotmányszerződésben megjelenő intézményi újításról szóló 
rendelkezéseket már alkalmaznak, illetve megkezdték azok alkalmazásának előkészítését. 
Ennek eredményeként megkezdődött az Európai Védelmi Ügynökség létrehozása, az 
Európai Külügyi Szolgálat kialakítása, a terrorizmus elleni közös intézkedések végrehajtása 
– a madridi terrorcselekményeket követően – a szolidaritási záradék életbe léptetésével, az 
„euróövezet országai” elnökének és képviselőinek kijelölése, valamint az Európai Unió 
jövőbeli csoportos elnökségi beosztásának és menetrendjének meghatározása. A 
csoportos elnökségi rendszert – az alkotmányszerződés hatálybalépését követően – 2007 
januártól kell alkalmazni. A tagállamok megállapodása szerint a csoportos elnökséget 
három tagállam 18 hónapig fogja ellátni, és rotációs feladataik a Külügyek Tanácsának 
kivételével minden tanácsi formációra ki fognak terjedni. A csoportok egy, a tagállamok 
egyenjogúságán alapuló rotációs rend szerint kerültek összeállításra, figyelembe véve a 
tagállamok különbözőségét és az Unión belüli földrajzi egyensúlyt. A jelenlegi menetrend 
szerint Magyarország Spanyolországgal és Belgiummal közösen, a 2010. januártól 2011. 
júniusáig tartó elnökségi időszakban 2011 első félévében fogja ellátni az Európai Unió 
                                                 
6 Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tartalmával az Országgyűlés annak aláírására való 
felhatalmazásról szóló országgyűlési határozat és annak megerősítéséről szóló országgyűlési határozat keretében 
részletesen foglalkozott. 
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soros elnökségét. Tekintettel arra, hogy ebben az időszakban kezdődik meg az Európai 
Unió következő költségvetési ciklusának előkészítése, Magyarország kiemelkedően fontos 
időszakban kerül első alkalommal az elnökségi pozícióba. 
 
 
4. Az Európai Unió bővítési folyamatának eredményei 
 
Az ír elnökség prioritásként kezelte a „tízes” bővítés eredményes lezárását. A tíz új 
állam csatlakozásáról szóló szerződés7 ratifikációs folyamatának sikeres befejezésével 
2004. május 1-jén az Európai Unió 25 tagúra bővült. A csatlakozási szerződésben 
meghatározott átmeneti rendelkezések szerint az új tagországok egy-egy állampolgárukat 
jelölték az Európai Bizottságba, a nemzeti parlamentjeik – a júniusi európai parlamenti 
választásokig – kijelölték képviselőiket az Európai Parlamentbe, illetve minden – a 
tagállamok jelöltjeinek részvételével működő – európai uniós intézménybe, így az Európai 
Közösségek Bíróságába, az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságába, az Európai 
Számvevőszékbe, az Európai Központi Bank Igazgatótanácsába, a Régiók Bizottságába, 
valamint a Gazdasági és Szociális Bizottságba is tagokat jelöltek. Az új tagállamok 
intézményes integrációjának fontos eleme, hogy a csatlakozási szerződés aláírásától a 
csatlakozásig tartó ún. aktív megfigyelői időszakot követően 2004. május 1-jétől a tíz új 
tagállam szavazati joggal vehet részt az Európai Unió döntéshozatali folyamatában, az 
Európai Unió Tanácsának különböző formációiban és alakíthatja az Unió döntéseit. Az 
uniós tagságból fakadó jogosultságok keretében az új tagállamok is részt vesznek az Unió 
több mint harminc decentralizált szervében, illetve az új tagállamok állampolgáraival 
fokozatosan feltöltik az uniós intézményeket. 
 
Az ír elnökség a bővítés keretében folytatta a csatlakozási tárgyalásokat Bulgáriával és 
Romániával. Ennek keretében Bulgáriával a 31 fejezet csatlakozási tárgyalásait 2004 
júniusában technikai értelemben lezárta, míg a Romániával folyó tárgyalások egy része a 
holland elnökségre maradt. Magyarország a bolgár és román csatlakozási tárgyalásokba a 
csatlakozást követően tudott bekapcsolódni, mivel az aktív megfigyelői jogosítványai a 
bővítési kérdésekkel foglalkozó tanácsi munkára nem terjedtek ki. A holland elnökség 
alatt, 2004. október 6-án tették közzé az Európai Bizottság bővítési 
dokumentumcsomagját, mely megerősítette, hogy változatlanul együtt kívánják kezelni 
Bulgáriát és Romániát. Az Európai Unió az Európai Tanács 2004. december 16–17-ei 
ülésén hivatalosan deklarálta a csatlakozási tárgyalások lezárását mindkét országgal. Az 
Európai Tanács hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelemmel fogja kísérni a csatlakozásig tartó 
és az azt követő időszakban a két új ország tagsági felkészülés és felzárkózás érdekében 
tett intézkedéseit, és ennek érdekében – részben erőteljes magyar fellépésre – részletes 
védzáradék szabályokat fogadtak el. Ezek Románia esetében különös tekintettel az utolsó 
körben lezárt három fejezetre (bel- és igazságügy, verseny, környezetvédelem), míg 
Bulgária esetében a bel- és igazságügyi együttműködés kérdéseire vonatkoznak. Az 
Európai Tanácson döntés született arról, hogy a ratifikációs folyamat eredményes 
befejezését követően Bulgária és Románia 2007. január 1-jén az Európai Unió tagja lesz, 

                                                 
7 A tíz új tagállam csatlakozási szerződésének tartalmával az Országgyűlés több alkalommal, mind az aláírásra való 
felhatalmazás, mind a megerősítés, mind pedig a kihirdető törvény tárgyalásának keretében részletesen foglalkozott. 
A csatlakozási szerződést a 2004. évi XXX. törvény hirdette ki. 
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hacsak nem kerül sor a halasztó hatályú védzáradék alkalmazására. A csatlakozási 
szerződést a 27 ország 2005 áprilisában írja alá8. 
 
Az Európai Unió az ötödik bővítést követően is elkötelezett a további bővítések mellett. 
A magyar Kormány álláspontja szerint az európai integráció folyamata, az Unió 
alapelveinek és értékeinek minél szélesebb körű érvényesülése növeli egész Európa 
biztonságát és stabilitását. A tagság lehetősége minden, a csatlakozási feltételeket teljesíteni 
tudó európai állam előtt nyitva áll. A tagságra törekvő államokat egyazon mérce, a 
koppenhágai kritériumok szerint, egyéni érdemeik alapján kell megítélni, a csatlakozási 
folyamatban előrehaladásukat alapvetően e feltételek teljesítésének kell meghatároznia. A 
fenti elvek mentén megvalósuló bővítéshez Magyarországnak alapvető érdekei fűződnek, 
amelyek különös hangsúllyal jelentkeznek közvetlen szomszédságunkban. 
 
Az Európai Unió bővítési folyamatában az Európai Bizottság 2004. április 20-án tette 
közzé Horvátország tagfelvételi kérelmére vonatkozó véleményét („avis”), amelyben a 
csatlakozási tárgyalások megkezdésére tett ajánlást. A 2004. június 17–18-ai Európai 
Tanács döntései megerősítették, hogy Horvátország a következő bővítés része lesz. 
Horvátország megkapta a tagjelölt státuszt, és döntés született arról, hogy a csatlakozási 
tárgyalások megkezdése céljából 2005 elejére kormányközi konferenciát hívnak össze. Az 
Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy dolgozza ki a Horvátországra vonatkozó 
előcsatlakozási stratégiát, amely tartalmazza a szükséges pénzügyi eszközöket is. Ezen 
túlmenően, az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy Horvátországnak fenn kell tartani a 
hágai Nemzetközi Büntető Törvényszékkel folytatott együttműködést, s további 
erőfeszítéseket kell tennie a kisebbségi jogok, a menekültek visszatérése, az 
igazságszolgáltatás reformja, a regionális együttműködés és a korrupció elleni küzdelem 
terén. A Bizottság eleget téve a Tanács felkérésének 2004. október 6-án közzétette a 
horvát csatlakozási tárgyalások kereteit tartalmazó részletes Stratégiai Dokumentumot, 
mely egyfajta átmenetet képez a bolgár és román bővítés során alkalmazott, illetve a török 
csatlakozás során alkalmazni javasolt elvek és eszközök között (felfüggesztési záradék, 
állandó védzáradék, fejezetek megnyitásához és lezárásához kapcsolódó előzetesen 
megállapított kritériumrendszer). A holland elnökséget lezáró Európai Tanács döntött 
arról, hogy 2005. március 17-én kezdődjenek meg a csatlakozási tárgyalások 
Horvátországgal, hangsúlyozva, hogy ennek feltételének tekintik a hágai Nemzetközi 
Törvényszékkel való teljes együttműködést.  
 
Hazánknak alapvető érdekei fűződnek Horvátország európai uniós integrációjához. 
Azon túl, hogy mint szomszédos uniós tagállammal a mostaninál is szerteágazóbb és 
hatékonyabb kapcsolatrendszer kiépítésére nyílna módunk, Horvátország uniós tagsága 
erősítené az Unió versenyképességét, és pozitív példaként szolgálva a régió többi 
országának hozzájárulna a Nyugat-Balkán, s annak révén egész Európa stabilizációjához. 
Magyarország Horvátország esetében következetesen támogatja egy olyan tárgyalási 
keretnek a kialakítását, amely összhangban áll Horvátország felkészültségével és biztosítja 
a horvát csatlakozási folyamat függetlenségét egyéb bővítésektől.  

                                                 
8 A soros luxemburgi elnökség menetrendje szerint a csatlakozási szerződés aláírására az Általános Ügyek és 
Külkapcsolatok Tanácsának peremén 2005. április 25-én kerül sor. A román és bolgár csatlakozási szerződés 
szabályaival az Országgyűlés az aláírásra való felhatalmazásról szóló országgyűlési határozat keretében részletesen 
foglakozik. 
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Törökország 1959 óta tartó európai integrációs folyamatában alapvető változásokat 
hozott az elmúlt év. A 2004 júniusi Európai Tanács zárónyilatkozatában üdvözölte a 
reformokban eddig elért eredményeket, és megerősítette, hogy amennyiben az Európai 
Tanács 2004 decemberében megállapítja, hogy Törökország teljesíti a koppenhágai 
politikai kritériumokat, az Európai Unió késlekedés nélkül megkezdi a tárgyalásokat. A 
Bizottság a fenti említett bővítési dokumentumcsomag keretében 2004. október 6-án 
közzétett Törökországról szóló Éves Jelentésében úgy ítélte meg, hogy Törökország 
komoly erőfeszítéseket tett, és elégséges mértékben teljesíti a koppenhágai politikai 
kritériumokat, ezért javasolta, hogy a 2004. decemberi Európai Tanács hozzon döntést a 
csatlakozási tárgyalások megkezdéséről. 
 
A fenti előzmények után a 2004. december 16–17-ei Európai Tanácson megállapodás 
született arról, hogy 2005. október 3-án megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat 
Törökországgal. A döntést kiterjedt és érdemi vita előzte meg. A Bizottság és a tagállamok 
megítélése szerint Törökország elégséges szinten teljesíti a koppenhágai politikai 
kritériumokat, azaz azokat a feltételeket, amelyeket az Unió korábban a tárgyalások 
megkezdésének feltételéül támasztott. A koppenhágai kritériumoknak való megfelelés 
azonban továbbra is feltétel marad, és annak teljesüléséről a Bizottság a továbbiakban is 
rendszeresen jelentést tesz. A tárgyalások megkezdésének további feltétele, hogy 
Törökország gondoskodjon annak a hat, még hiányzó törvénykezési aktusnak a hatályba 
léptetéséről, amelyek elfogadását éppen az Európai Tanácshoz kapcsolódóan jelentette be 
Ankara. A tárgyalások jellege mellett a másik komoly vitát kiváltó kérdés Ciprus elismerése 
volt. 
 
Törökország uniós tagságának kérdésében a bővítés továbbviteléhez fűződő általános 
érdekeken túl kiinduló pontunk volt, hogy Törökország és Európa közeledése ne 
kérdőjelezze meg a 2004. május 1-jei bővítés sikerét. Alapvető érdekünk az is, hogy a 
bővítési folyamatban a számunkra legfontosabb országok (Románia, Horvátország, 
később Szerbia-Montenegró) csatlakozását más irányú bővítések ne hátráltassák. 
 
A csatlakozási tárgyalások menete és a majdani török tagság egyúttal nem válhat az Unió 
belső kohéziójának kárára, s nem veszélyeztetheti azon közösségi politikákat (kohéziós 
politika és KAP), amelyek sikeres és gyors felzárkózásunkat szolgálják.  
 
A magyar álláspont szerint a csatlakozási tárgyalások megkezdésének konkrét időpont-
megjelölése a törökországi demokratikus folyamatok méltó elismerése, s egyben lökést 
adhat a további pozitív tendenciáknak. Elvárásunk volt, hogy az Unió ne alkalmazzon 
kettős mércét, hanem következetesen ragaszkodjon a tagsági kritériumok teljesítéséhez. 
 
Az Európai Tanács 2004. december 16–17-ei döntése magyar szempontból megfelelő 
kompromisszumot hozott, hiszen a 2005. októberi tárgyaláskezdés kilátásba helyezésével 
további bátorítást adtunk a törökországi demokratikus és integrációs folyamatoknak. 
Ugyanakkor olyan tárgyalási keret körvonalait határoztuk meg, amely biztosítva a tagság 
kritériumainak következetes számonkérését és kialakítva a csatlakozási folyamat 
kézbentartását biztosító mechanizmusokat, garantálja, hogy a csatlakozásra csak a 
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kritériumok valós teljesítésével (tehát a mainál jelentősen magasabb gazdasági, intézményi 
fejlettségi szinten) kerülhet sor. 
 
 
5. Az Európai Unió intézményrendszerében bekövetkezett változások 
 
Az új tagországok csatlakozásával értelemszerűen bővült az Európai Unió intézményeinek 
létszáma és változott belső szerkezete. A holland elnökség munkáját nagymértékben 
meghatározta az új Európai Parlament megalakulása és az új Európai Bizottság 
megválasztása. 
 
Az európai parlamenti képviselők választására a 25 uniós tagállamban 2004. június 10–13. 
között került sor minden ország belső szabályai szerint. A választásokon a szavazásra 
jogosult magyar állampolgárok 38,5%-a vett részt, míg az Unió egészében az átlagos 
részvételi arány 45,5% volt. 
 
Az új Európai Parlament a 2004. július 20–23. között tartott alakuló ülésén választotta 
meg az Európai Parlament elnökét és 14 alelnökét. Az elnöki tisztséget Joseph Borrel 
spanyol szocialista képviselő 388 szavazattal szerezte meg.  
 
A holland elnökség alatt került sor az új Európai Bizottság megválasztására a 2004-2009 
közötti időszakra. A Barroso Bizottság, mint testület csak a második, átszervezett 
összetételben és feladatelosztással nyerte el az Európai Parlament jóváhagyását. A 2004. 
november 22-én hivatalba lépett új Európai Bizottság öt alelnököt választott. A biztosi 
portfoliók közül a magyar biztos az adózás és vámkérdésekért felelős posztot látja el. 
 
Az Európai Unió intézményrendszerében bekövetkezett változások között meg kell 
említeni az Európai Unió Tanácsának döntéshozatali rendjében a szavazási rendre és a 
szavazati elosztásra vonatkozó szabályok módosulását. A Nizzai Szerződésben kialakított 
új szavazási rend és szavazati eloszlás 2004. november 1-jén lépett hatályba. Ennek 
értelmében amennyiben a Tanács határozatának elfogadásához minősített többség 
szükséges, akkor ehhez a tagok többsége által leadott, legalább 232 igen szavazat 
szükséges, ha azokat a Bizottság javaslata alapján kell elfogadni. Egyéb esetekben a Tanács 
határozatának elfogadásához legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 232 igen 
szavazatra van szükség. Ezzel egyidejűleg hatályba lépett a Nizzai Szerződés úgynevezett 
népességi szűrőre vonatkozó rendelkezése, melynek értelmében, ha a Tanács bármely 
határozatát minősített többséggel fogadja el, a Tanács tagjai annak megvizsgálását 
kérhetik, hogy a minősített többséget adó országok képviselik-e az Unió népességének 
legalább 62%-át. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kérdéses határozat nem kerül 
elfogadásra. A Nizzai Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek 2004. november 1-jei 
hatálybalépésével Magyarországnak a Tanácsban 12 szavazata van. 
 
Az Európai Unió intézményrendszerének fejlődése keretében 2004-ben számos új uniós 
szerv létrehozása mellett döntöttek. Az Európai Unió Tanácsa a 2004. március 4–5-ei 
ülésén fogadta el az Európai Betegség-megelőző és Ellenőrző Központ felállításáról szóló 
rendeletet és döntött annak stockholmi székhelyéről. A Központ operatív működése 2005 
májusában kezdődik, élén magyar igazgatóval.  
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Az Európai Unió Tanácsa a 2004. október 25–26-i ülésén fogadta el az Európai Határőrizeti 
Ügynökség felállításáról szóló rendeletet. A Tanács eddig nem döntött az ügynökség 
székhelyéről, melyre Magyarország is benyújtotta pályázatát. Határozott azonban arról, 
hogy a székhelyre vonatkozó politikai döntésig az ügynökség 2005 májusától átmenetileg 
Brüsszelben kezdi meg a működését. 
 
Az Európai Unió Tanácsa elfogadta az Európai Közszolgálati Törvényszék létrehozásáról 
szóló rendeletet is. Az Európai Közszolgálati Törvényszék az első olyan külön bírói 
tanács, amelyet a tagállamok a Nizzai Szerződés módosítása értelmében egyhangú 
határozattal hoztak létre egyes, különleges területeken benyújtott, meghatározott 
keresetfajták első fokon történő elbírálására. Az Európai Közszolgálati Törvényszéket az 
európai uniós közszolgálati jogviták elbírálására hozták létre, vagyis a Közösségek és 
alkalmazottak közötti jogvitákban jár el. 
 
Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozását az alkotmányszerződés III-296. cikkelye 
rögzíti. Az újonnan létrejövő intézmény fő feladata az uniós külügyminiszter munkájának 
segítése. Az EKSZ létrehozására irányuló munkálatok – Javier Solana főtitkár és az 
Európai Bizottság elnökének irányításával és a tagállamok bevonásával – megkezdődtek, a 
Szolgálatra vonatkozó koncepciót illető átfogó javaslatot a 2005 júniusi Európai Tanács 
vitatja majd meg. A cél az, hogy az alkotmányszerződés hatálybalépésének idejére – amely 
egyben az uniós külügyminiszter hivatalba lépésének az időpontja is – azaz legkésőbb 
2006 novemberére a Szolgálat létrejöjjön, és megkezdhesse működését. 
 
Magyarország alapvető érdeke, hogy az EKSZ koncepciójának kidolgozásában, csakúgy, 
mint a majdani szolgálat munkájában kezdettől fogva biztosítsuk aktív és arányos 
részvételünket. Magyarország ezért az elsők között dolgozta ki a Szolgálattal kapcsolatos 
koncepcióját. Az ebben lefektetett alapelvekkel több tagállam is egyetértett. Ezek 
értelmében a hatékonyság, koherencia, átláthatóság, költséghatékonyság alapelvein túl 
kiemelt szempontként kezeljük a tagállami egyenlőség elvének érvényesítését is. Ez 
egyaránt vonatkozik a részvételre, a különböző posztokhoz való hozzáférésre és az 
információ megosztására. Ugyancsak alapkívánalomnak tartjuk a világos irányítási és 
jelentési láncolat rögzítését. A Szolgálat felállítását költséghatékonysági okok miatt az 
uniós költségvetésből látjuk finanszírozhatónak. 
 
 
6. A pénzügyi perspektíva 
 
 
Az Európai Bizottság 2004. február 10-én tette közzé a 2007–2013 közötti pénzügyi 
perspektíva általános alapelveire és kereteire vonatkozó javaslatát. Ezt követően a 
Bizottság 2004. július 14-én 20 előterjesztést, illetve konkrét jogszabálytervezetet fogadott 
el a pénzügyi perspektíva végrehajtása céljából. A Bizottság javaslataival a tagállamok és az 
uniós intézmények között olyan vita vette kezdetét, amely alapvetően meghatározza a 
közösségi politikák, és valamennyi, közös finanszírozást igénylő kezdeményezés és 
célkitűzés megvalósíthatóságát. 
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A bizottsági előterjesztések szerint a 2006 utáni pénzügyi keretnek három prioritás 
finanszírozását kell szolgálnia: 
• Fenntartható növekedés; beleértve a versenyképességet, a kohéziót, a természeti 

erőforrásokkal való gazdálkodást és a közös mezőgazdasági politika megvalósítását. 
• Az igazságosság és biztonság térségének létrehozása. 
• Az Unió, mint globális partner szerepének erősítése. 
 
Az alapvető prioritásokat a Bizottság a kiadások szerkezetében az alábbiak szerint 
javasolta megjeleníteni. 
 

1. Fenntartható növekedés 
1. a  Versenyképesség a növekedés és foglalkoztatás érdekében 

Az oktatás és képzés színvonalának emelése, kutatás és 
technológiafejlesztés, vállalkozások támogatása, hálózati infrastruktúrák 
fejlesztése és összekapcsolása, foglalkoztatás- és szociális politika. 

1. b Kohézió a növekedés és foglakoztatás érdekében 
  A kohéziós prioritás három részterülete: 

o konvergencia: a fejlődésben legelmaradottabb tagállamok és régiók 
gazdasági felzárkóztatása; 

o a többi régió és tagállam esetében a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás növelése; 

o határmenti és transznacionális területi együttműködések. 
2. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás 

A közös mezőgazdasági politika 2003 júniusában elhatározott reformjának 
végrehajtása, beleértve a vidékfejlesztést és a halászatot is. A fenntartható 
környezet érdekében tett kötelezettségvállalások és új feladatok megvalósítása. 

3. Az Unió a polgárai szolgálatában 
o Szabadság, biztonság és igazságosság térsége: bel- és igazságügyek, különös 

tekintettel a közös bevándorlási és menekültügyi politikára, valamint a külső 
határvédelemre. 

o Polgárközeliség és közérdekű szolgáltatások  
o Az európai kultúra és sokszínűség megőrzése 

4. Az Unió, mint globális partner 
Külkapcsolatok, új szomszédsági politika, segélyezés, kereskedelem, előcsatlakozási 
támogatás.  

5. Adminisztratív kiadások 
 
Az Európai Bizottság szerint a 27 tagú Unió célkitűzéseinek megvalósításához a saját 
források felső határát (a maximális éves kifizetést) az EU-27-ek bruttó nemzeti jövedelmének 
(GNI) 1,24%-ában kell megállapítani 2007 és 2013 között. A kiadási előirányzatok szintje 
ugyanakkor ennél lényegesen alacsonyabb lenne: a 2006. évi 1,09%-ról 2013-ra 1,15%-ra  
növekedne. Ez a 2007–2013-as időszak alatt évente átlagosan az Unió bruttó nemzeti 
jövedelmének (GNI) 1,14%-ával megegyező kiadási előirányzatot jelentene. 
 
A „Versenyképesség” alfejezet a 2013-ra 26 milliárd euróra felfutó kötelezettségvállalási 
előirányzatával a mezőgazdasági és kohéziós célkitűzések után a harmadik legfontosabb 
fejezetté lép elő. Az ebből finanszírozandó sokrétű célok között jelenik meg többek 
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között a kutatás és fejlesztés, az oktatás, illetve az infrastrukturális hálózatok 
összekapcsolása.  
 
Az ezekből a kiadási előirányzatokból finanszírozott programok a tervek szerint nem 
országonkénti bontásban állnak majd rendelkezésre, hanem várhatóan pályázati alapon 
lesznek elnyerhetők. A Bizottság az új K+F keretprogramra vonatkozó javaslatát 2005 
áprilisában teszi közzé.  
 
A kohéziós politika reformja egybeesik az Unió új pénzügyi kereteinek meghatározásával. A 
Bizottság által javasolt új célkitűzések: a fejlődésben legelmaradottabb tagállamok és 
régiók gazdasági felzárkóztatása, azaz a konvergencia (tulajdonképpen a jelenlegi 1. sz. 
célkitűzés továbbvitele); valamint a többi tagállam és régió esetében a regionális 
versenyképesség növelése a lisszaboni-göteborgi célok mentén. A felzárkóztatást szolgáló 
konvergencia célkitűzés alá döntően az új tagállamok régiói, továbbá Portugália, 
Görögország és Spanyolország azon régiói tartozhatnak, amelyek a bővítés következtében 
fellépő statisztikai hatás miatt veszítik el támogatásukat. A regionális versenyképesség 
kategóriájába a jelenlegi 1. sz. célkitűzés alól fejlettségük okán kikerülő, de még 
utótámogatásban részesülő régiók, illetőleg a mostani 2. és 3. sz. célkitűzés alá tartozó 
régiók kerülhetnek.  
 
A konvergencia és a regionális versenyképesség közötti finanszírozás belső aránya a 
bizottsági előterjesztés szerint 78% az előbbi, és 18% az utóbbi javára. A fennmaradó 
mintegy 4% jut a határon átnyúló és transznacionális együttműködésekre. 
 
Az Európai Bizottság 2004 júliusában közzétette a 2007-től a kohéziós politika terén 
érvényesítendő végrehajtási jogszabályok tervezeteit, amelyeknek vitája a Tanács illetékes 
munkacsoportjában megindult. A kohéziós politika eszközrendszerét illetően jelentősebb 
újításra a Kohéziós Alap esetében tesz javaslatot az Európai Bizottság. A jelenleg egyedi 
projekteket támogató eszközt a javaslat a jövőben az Európai Regionális Fejlesztési 
Alappal közös programozási keretbe javasolja illeszteni; az egyedi projektek beazonosítása 
és brüsszeli elfogadtatása helyett prioritás szintű programozást és nagyobb hazai 
döntéshozatali szabadságot alkalmazva. Ezzel együtt a javaslat a strukturális alapokhoz 
hasonlóan a Kohéziós Alap esetében is bevezetné az időre fel nem használt források 
elvesztését eredményező ún. n+2-es szabályt.  
 
A kohéziós politikának a költségvetésen belüli jelenlegi felső határa a közösségi GDP 
0,45%-a (ami nincs teljes mértékben kihasználva). A Bizottság javaslata évi átlagban 48 
milliárd eurót jelent, amely a közösségi GDP 0,41%-a. 
 
A természeti erőforrások megőrzése és a velük való gazdálkodás tekintetében az Európai Bizottság 
javaslata szerint a közös agrárpolitika (KAP) finanszírozására két eszköz állna 
rendelkezésre: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA). A Garancia Alapból történne a piaci 
intézkedések és közvetlen kifizetések, a Vidékfejlesztési Alapból pedig a vidékfejlesztési 
programok finanszírozása.  
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Az Európai Bizottság új rendeletre tett javaslatot a vidékfejlesztés vonatkozásában, 
meghatározva azokat a célokat és prioritásokat, amelyekhez a vidékfejlesztésnek hozzá 
kell járulnia. Ezen felül rögzíti, hogy a Vidékfejlesztési Alap a fenntartható 
vidékfejlesztéshez nyújt közösségi támogatást, kiegészítve a közös mezőgazdasági politika 
piaci és jövedelemtámogatási politikáját, a kohéziós politikát és a közös halászati politikát. 
 
Az Európai Bizottság a tagállami befizetések, azaz a közösségi „saját források” 
változtatásának lehetőségeit megvizsgálta, és három alternatívát vázolt fel: (i) a jelenlegi 
rendszer változatlan fenntartása; (ii) tisztán GNI-alapú finanszírozási rendszer bevezetése; 
(iii) adóalapú saját forrás rendszer bevezetése (ez utóbbit csak 2013 után). 
 
A Bizottság ugyanakkor javaslatot tett egy általános korrekciós mechanizmus (ÁKM) 
fokozatos bevezetésére, kiegészítve azt az Egyesült Királyság számára négy éven keresztül 
járó, évente fokozatosan csökkenő visszatérítéssel. Az ÁKM keretében egy bizonyos 
szintnél kedvezőtlenebb (a GNI 0,35%-át meghaladó) negatív nettó pozíció esetén az 
érintett tagállamok a küszöbértéket meghaladó résznek a 66%-át visszakapnák. 
Valamennyi tagállam egyformán, GNI-arányosan venne részt a visszatérítés 
finanszírozásában. Ezzel az egyedi brit visszatérítés megszűnne. 
 
A tervezetről szóló vita a Tanácsban a holland elnökség ideje alatt érkezett érdemi 
szakaszába. A holland elnökség olyan munkamódszert követett, amely beazonosította az 
eltérő tagállami pozíciókat az egyes közösségi politikák esetében, azok költségvetési 
hatásával egyetemben. Az elnökség kísérletet tett arra, hogy az egyes kiadási fejezeteket 
illető tagállami pozíciók költségvetési hatásairól pontos képet alkotva valamennyi tagállam 
számára elfogadható költségvetési keretet állítson össze fejezetről-fejezetre. Ezt a holland 
elnökség „építőkocka” (building blocks) módszernek hívta, amely gyakorlatilag a kiadási 
fejezetekben a tagállami álláspontok alapján beazonosítható opciók számbavételét 
jelentette. 
 
A pénzügyi perspektíva tanácsi ad hoc munkacsoportjában a tagállamok valamennyi 
kiadási fejezet első vitáját megtartották. A holland elnökség ennek alapján elkészítette a 
lehetséges változatokat jelentő „építőkockákat”. Munkája során a tagállamok általános 
érdekei megmutatkoztak, az „építőkocka” módszert azonban sok kritika érte, több 
tagállamnak is problémát okozott, hogy a korlátozott számú építőkockák közül eggyel 
teljes mértékben azonosuljon, tekintettel a számos részletkérdésben is eltérő 
véleményekre. 
 
A pénzügyi perspektívához kapcsolódó vitában Magyarország a 2007–2013 közötti 
időszakban a lehető legmagasabb összegű kohéziós támogatás elérését tartja első számú 
prioritásnak. Ennek a célnak az érdekében minden lehetséges eszközzel él, ezt a prioritást 
valamennyi uniós döntéshozatali és döntés-előkészítő fórumon, továbbá a kétoldalú 
tagállami kapcsolatokban határozottan képviseli. Magyarország kezdeményezte, hogy az új 
tagállamok magasabb egy főre jutó támogatást kapjanak a náluk relatíve jobb módban élő 
más tagállamokhoz képest. A támogatás teljes kihasználása érdekében Magyarország nem 
támogatja az ún. n+2 szabály kiterjesztését a Kohéziós Alapra. Magyarország ugyanakkor 
törekszik a támogatások legjobb ütemű kihasználására. Magyarország kezdeményezi a 
jelenlegi társfinanszírozási szabályok módosítását annak érdekében, hogy azok magasabb 



 43

arányú uniós finanszírozásra nyújtsanak lehetőséget. Magyarország egyedi elbánást 
kezdeményezett Közép-Magyarország sajátos és egyedi helyzetére tekintettel. 
Magyarország kezdeményezi, hogy a pénzügyi perspektíva keretei között javasolt új 
szomszédsági és előcsatlakozási eszközök támogatásait a nyugat-balkáni térségre, illetve a 
kelet-európai szomszédokra összpontosítsák. 
 
7. A Stabilitási és Növekedési Egyezmény 
 
Az 1997-ben született Stabilitási és Növekedési Egyezmény (SNE) reformja az Európai 
Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (ECOFIN) 2003. november 25-ei ülésén történt 
események következtében került a napirendre. Akkor a Bizottság javaslata nem kapta meg 
a tagállamok minősített többségének támogatását, így nem folytatódott Németország és 
Franciaország ellen a túlzott hiány eljárás annak ellenére, hogy a hiány mindkettőjük 
esetében meghaladta a 3 százalékos limitet. Ennek következtében nyilvánvalóvá vált, hogy 
a szigorú maastrichti fiskális kritériumok teljesítésével nemcsak egyes kisebb tagállamok 
küszködnek, hanem az az Unió legnagyobb tagállamainak is komoly nehézségeket okoz. 
 
A tagállamok egy csoportja, valamint az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank 
egyértelműen az EK-Szerződés megsértésének tartotta a történteket, amely veszélyezteti 
az euróövezet stabilitását garantáló szigorú fiskális politikát. A német és a francia fellépés 
viszont az SNE rugalmasabb értelmezésének lehetősége irányába mutatott, amikor is a 
fiskális kritériumok teljesítését a gazdaság konjunkturális helyzetének függvényében 
kellene megítélni. 
 
Az Európai Bizottság 2004. január 13-án úgy döntött, hogy az Európai Bíróság elé viszi a 
Tanács 2003. november 25-ei döntését. A Bíróság C-27/04 számú, 2004. július 23-ai 
ítéletével jogilag visszaállította a 2003. november 25. előtti állapotot. 
 
Ezzel párhuzamosan a tagállamok nyomására az Európai Bizottság megkezdte az SNE 
szabályok rugalmasabbá tételének előkészítését is. 2004. szeptember 7-én megjelent az a 
közlemény, amely tartalmazza a Bizottság erre vonatkozó, alábbi javaslatait: 
 
1. A költségvetési pozíciók felügyelete során a költségvetési deficit mellett nagyobb 

figyelmet kell fordítani az államadósság mértékére és az egyensúlyi helyzet 
fenntarthatóságára. Ennek célja az országspecifikus középtávú költségvetés céljainak 
meghatározása, az EK-Szerződés hiányra vonatkozó előírásainak betartása és a 
kiigazítás meghatározása a túlzott deficit eljárás során. 

2. Nagyobb teret kell engedni az országspecifikus körülményeknek a középtávú deficit 
célkitűzések meghatározásakor. 

3. Hatékonyabb gazdaságpolitikai koordinációra van szükség. Meg kell erősíteni a 
kapcsolódást az Átfogó Gazdaságpolitikai Iránymutatások, az SNE, valamint a 
nemzeti költségvetési eljárások között, azaz a nemzeti költségvetések elkészítésekor 
vegyék fokozottan figyelembe az előző kettő ajánlásait. 

4. Korai lépéseket kell beiktatni a nem megfelelő költségvetési fejlemények kezelésére. A 
küszöbszámok megközelítése esetén a Bizottság adná ki a korai figyelmeztetést, míg 
eddig a Bizottság ajánlását követően a Tanács hozta meg a döntést. A túlzott deficit 
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eljárás megindítása a Tanács hatáskörében marad, annak jogalapja ugyanakkor nem 
bizottsági ajánlás, hanem javaslat lesz.  

 
Az Európai Bizottság javaslatáról, valamint a Tanács Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 
refom javaslatairól az ECOFIN a holland elnökség alatt, 2004 második felében megkezdte 
a vitát. A 2005 első félévi luxemburgi elnökség feladata és célja az SNE reformjáról szóló 
vita folytatása és a politikai megállapodás elérése.  
 
A Stabilitási és Növekedési Egyezmény reformjának vitája keretében Magyarország 
kezdeményezte, hogy a tőkefedezeti nyugdíjrendszert bevezetett tagállamok esetében az 
Egyezmény – ezen belül is különösen a túlzott deficit eljárás – alkalmazása során vegyék 
figyelembe az Eurostat által adott átmeneten túlmenően a nyugdíjpénztári befizetéseket. 
 
 
8. A lisszaboni stratégia 
 
Az Európai Bizottság 2004. január 21-én nyilvánosságra hozta a lisszaboni stratégia 
értékeléséről szóló „Tavaszi jelentést”. 
 
A lisszaboni stratégia területén eddig elért eredmények a Bizottság szerint a 
következőkben összegezhetők: 
 
- 1999 óta több mint 6 millió új munkahely keletkezett; 
- a kulcsfontosságú piacokon részben vagy teljesen megindult a verseny (pl. távközlés, 

postai szolgáltatások, villamosenergia- és gázpiac); 
- a tudásalapú gazdaságnak kézzelfogható jelei mutatkoznak; 
- a fenntartható fejlődésre való törekvés egyre nagyobb szerepet játszik az irányvonalak 

meghatározásában; 
- 100 rendelet, irányelv és program született az elmúlt négy évben. 
 
Az Európai Tanács 2004 márciusában Brüsszelben tartott ülésén megállapította, hogy bár 
számottevő előrehaladás történt a lisszaboni stratégia megvalósításában, a reformok 
végrehajtását fel kell gyorsítani, amelyben kulcsszerepet kap a tagállamok elkötelezettsége 
és az uniós szinten meghatározott célokhoz kapcsolódó feladatok tagállami politikák 
szintjén történő végrehajtása. Ennek értelmében felkérte az Európai Bizottságot, hogy 
hozzon létre egy – a volt holland miniszterelnök Wim Kok által elnökölt – szakértőkből 
álló munkacsoportot, amely értékelést készít a lisszaboni stratégia félidei felülvizs-
gálatához. A jelentésnek többek között be kellett azonosítania azokat az intézkedéseket, 
amelyek egységes és konzisztens stratégiát vázolnak fel az európai gazdaságok számára a 
lisszaboni célkitűzések megvalósításában. A munkacsoport 2004. november 1-jén 
nyújtotta be jelentését az Európai Bizottságnak. 
 
A Kok-jelentés legfontosabb következtetése, hogy a lisszaboni stratégiában meghatározott 
célok elérése érdekében Európának a növekedés és a foglalkoztatás kettős célkitűzésére 
koncentrálva kell új lendületet adnia ennek a sajátos európai gazdasági és szociális 
modellnek. A Kok-jelentés azonban nemcsak újrafókuszálta a lisszaboni célokat, hanem a 
folyamat megvalósításával kapcsolatban tett ajánlásaival a stratégia végrehajtásának uniós 
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és tagállami szintű feladataira is felhívta a figyelmet. A jelentés kiemeli, hogy a végrehajtás 
során számos területen ért el eredményeket a nyitott koordinációs mechanizmus, amely 
során egyrészt a tagállamok megismerhették és nemzeti sajátosságaik figyelembevételével 
alkalmazhatták a különböző területeken megvalósult legjobb gyakorlatokat, másrészt a 
referencia érték („benchmarking”) használatával mérhetővé, összehasonlíthatóvá válhattak 
az elért eredmények. A mechanizmus sikere ugyanakkor nagyban függ a tagállamok 
elkötelezettségétől, ezért a javaslat a mechanizmus továbbfejlesztése mellett áll ki. 
 
A lisszaboni stratégia félidei felülvizsgálatára a 2005 tavaszi Európai Tanácson kerül sor. 
 
Magyarország a lisszaboni folyamat központi kérdésének a versenyképesség javítását, a 
foglalkoztatás növelését és a társadalmi kohézió ügyét tekinti. A lisszaboni célok 
megvalósítása érdekében elő kell mozdítani a gazdaságba, az emberi erőforrásokba, 
információs és kommunikációs technológiákba, illetve a környezet védelme 
érdekében történő beruházásokat. A lisszaboni folyamat eredeti négy célkitűzése nem 
egymással versengő, hanem szorosan összefüggő célrendszert alkot. A megújult 
stratégiának és eszközrendszerének továbbra is a versenyképesség és foglalkoztatottság 
növelésével párhuzamosan kell biztosítania a társadalmi befogadást és a fenntartható 
fejlődést. A lisszaboni folyamat keretében a versenyképességet javító eszközök és 
prioritások között jelenjen meg a széles értelemben vett infrastruktúra fejlesztése, továbbá 
a nagytérségi együttműködésből adódó lehetőségek kihasználása.  
 
 
9. A közösségi politikák fejlődése 
 
9. 1. Belső piaci politikák 
 
Az Európai Bizottság 2004. január 21-én hozta nyilvánosságra a belső piaci stratégia 
végrehajtásáról szóló jelentését. 
 
A jelentés értelmében a hálózati iparágak liberalizálása (irányelv a gáz- és árampiac közös 
szabályairól, TEN-finanszírozási megállapodás, postai szolgáltatások, távközlés) és a 
versenypolitika érvényesítése terén előrelépés volt tapasztalható. A Bizottság kiemelte, 
hogy annak ellenére, hogy a legtöbb csatlakozó ország megnyitotta távközlési piacát, 
valamint Szlovéniában és Lengyelországban is liberalizált az energiapiac több mint fele, 
ezen iparágak esetében hatékony versenyről még mindig nem beszélhetünk. 
 
A belső piac működését illetően a Bizottság számos problémát azonosított be. Az árupiaci 
integráció terén lassul a határokon átnyúló termelési folyamatok számának növekedése. 
Az árak konvergenciája az utóbbi hat évben egyáltalán nem figyelhető meg.  A 
szolgáltatási szektorban a továbbra is fennálló korlátozások miatt a belső piac zavartalan 
működése még akadályokba ütközik. A politikai akarat hiánya miatt több olyan stratégiai 
jellegű intézkedés vonatkozásában nincs előrelépés, melyek fontosak a versenyképesség 
növeléséhez (közösségi szabadalom, szakképesítések kölcsönös elismerése, társaságok 
adózása). A lisszaboni stratégiában meghatározott több mint 70 irányelv közül 2003 
végére 40-et kellett volna a belső jogba átültetni. Az átvétel átlagos aránya a tagállamok 
esetében 58,3%. Mindössze 7 irányelvet sikerült teljes mértékben átvenni. (Elmaradások 
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vannak olyan fontos közösségi vívmányok átvételében, mint az e-kereskedelemről, a 
postai szolgáltatásokról, az első vasúti csomagról, a megújuló energiákról szóló irányelv. 
Franciaország, Németország és Görögország teljesítménye a legalacsonyabb szintű.) A 
pénzpiacok integrációja jó irányban halad ugyan (a pénzügyi szolgáltatásokról szóló 
akcióterv sokat javított a helyzeten), de a 2005-ös teljesítés érdekében további 
erőfeszítések szükségesek. A következetes versenypolitika javít a versenyképességen: az 
állami támogatások összegének csökkentése és a fúziók szabályozását illetően létrejött 
politikai megállapodás ebbe az irányba mutat. A legutóbbi vállalati botrányok (Parmalat, 
Enron, stb.) kapcsán fontos a „Felelős vállalatirányításról és a társasági jog 
modernizációjáról” szóló akcióterv gyors megvalósítása, amely a részvényesek jogait és a 
munkavállalók, valamint a hitelezők védelmét erősíti, továbbá növeli a bizalmat a 
tőkepiacokon. 
 
Az Európai Bizottság Belső Piaci Főigazgatósága 2004. július 13-án tette közzé 13. belső 
piaci eredménytábláját. Ebben kitér a belső piaci jogszabályok átvételére és alkalmazására, 
a belső piaci problémamegoldás felgyorsítását célzó intézkedések hatékonyságának 
bemutatására, az európai szabványok szerepének elemzésére és arra, hogy ezek a tényezők 
hogyan hatnak a belső piac egységesedésére. 
 
A belső piaci jogszabályok átvétele tekintetében az 1543 belső piaci irányelv nemzeti jogba 
történő átvételét vizsgálták. 
 
Az új tagállamok adatainak elemzésekor figyelembe kell venni azt, hogy az adatok 
összegzésének alapjául egyrészt az előnotifikáció során 2004. május 1-jéig közölt, valamint 
azok az adatok szolgáltak, amelyeket pótlólagosan, az előnotifikációs adatbázison kívül 
2004. május 27-ig lehetett a Bizottságnak elküldeni. Ezek alapján Málta, Csehország és 
Szlovákia teljesítettek legrosszabbul, Szlovénia és Litvánia pedig a legjobban. 
Magyarország az előnotifikációs adatok alapján 2004 közepén a 25-ök közül a 11. helyen 
állt. A pótlólagosan szolgáltatott adatokat is figyelembe véve a transzpozíciós deficit 2,6%. 
A Kormány kiemelt hangsúlyt fektet az uniós tagságból fakadó kötelezettségek 
teljesítésére, ennek bizonyítéka, hogy a 2005. január 27-én közzétett legutóbbi 
eredménytábla szerint Magyarország kb. 2%-os transzpozíciós hiánnyal a 4. legjobban 
teljesítő tagállam. 
 
(a) A belső piaci szolgáltatások 
 
A szolgáltatások belső piacáról szóló irányelv-tervezet 2004 januárjában jelent meg, 
tárgyalása több évig is elhúzódhat. Célja a szolgáltatások működőképes belső piacának 
megteremtése. 
 
A szolgáltatási szektorban túlnyomó többségben működő kis- és középvállalkozások 
számára – elsősorban az információhiány, a túlbürokratizált hatósági eljárások, a 
működést indokolatlanul korlátozó előírások, az egyenlőtlen versenyfeltételek miatt – a 
másik tagország piacán való megjelenés olyannyira nehéz és költséges, hogy határon 
átnyúló szolgáltatásra viszonylag ritkán kerül sor. Az irányelv ezeket az akadályokat 
számolja fel, és a szolgáltató szektorokra vonatkozó harmonizációs szabályok helyett a 
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túlszabályozást elkerülő alapelvi jellegű szabályokat tartalmaz, a származási ország elvének, 
mint a szabályozás általános módszerének alapulvételével. 
 
Rendelkezései egyrészről megkönnyítik a szolgáltatók más tagállam területén történő 
letelepedését azzal, hogy hatósági eljárási reformot vezetnek be (pl. engedélyezési eljárások 
egyszerűsítése, egyablakos, elektronikus ügyintézés bevezetése), elrendelik a másik 
tagállami szolgáltatót diszkrimináló, illetve a fogadó ország piacán történő megjelenést 
jelentősen megnehezítő rendelkezések felülvizsgálatát. Másrészről a fogadó államban 
letelepedés nélkül (ún. határon átnyúlóan) szolgáltató számára egyenlő piaci feltételeket 
teremtenek. Határon átnyúló szolgáltatás nyújtása esetén a szolgáltatóra a saját országának 
joga vonatkozik (származási ország elve), a fogadó ország azonban az irányelvben 
meghatározott indokolt esetekben továbbra is alkalmazhatja a szolgáltatóval szemben a 
fogadó ország szabályait. 
 
Jelenleg az irányelv-tervezet az Európai Parlament első olvasatban történő észrevételeire 
vár, a Tanács a maga részéről még nem foglalt egyértelműen állást a Bizottság tervezetéről. 
Egyes régi tagállamok (különösen Franciaország és Németország) a tervezetet jelentős 
mértékben módosítani szeretnék, miközben főleg az új tagállamok összességében 
egyetértenek a Bizottság javaslatával, annak szabályozási elvével és lehetőség szerint minél 
inkább szeretnék megőrizni annak főbb tartalmát. Abban mindazonáltal a túlnyomó 
többség megegyezik, hogy az egységes szolgáltatási piac létrejöttének késedelme fékezőleg 
hat a lisszaboni folyamat sikerére és az Unió versenyképességére. 
 
(b) A pénzügyi szolgáltatásokról szóló akcióterv 
 
A pénzügyi szolgáltatások területén jelentős előrelépések történtek 2004 folyamán. Az 
1999-ben elfogadott pénzügyi szolgáltatások akcióterv, amelynek célja a pénzügyi 
szolgáltatások piacának egységesítését szolgáló jogalkotási lépések 2005-ig történő 
megtétele, 2004-re számos jogszabály elfogadását irányozta elő. Ennek alapján 2004-ben 
fogadták el a tőkepiac területét érintő legfontosabb jogszabályok módosítását. A tőkepiaci 
szabályozás fontos újítása, hogy az ún. Lámfalussy-eljárás alapján együttdöntési eljárással 
csak elvi jellegű keretszabályokat hoznak, a végrehajtási jellegű részletszabályokat a 
Bizottság fogadja el a tagállami kormányok szakértőinek közreműködésével (szabályozási 
komitológia). Az új szabályok egyebek mellett 
 

o megkönnyítik a vállalatok számára a határon átnyúló forrásszerzést (pl. a 2003-ban 
elfogadott értékpapír tájékoztatóról szóló irányelv és végrehajtási szabályai, az 
átláthatósági irányelv); 

o lehetővé teszik, hogy a befektetők átlátható és egységes információkhoz jussanak 
az Unió országaiban működő, szabályozott piacokra bevezetett cégekről 
(átláthatósági irányelv); 

o megteremtik a befektetési szolgáltatók határon átnyúló szolgáltatásának kereteit (a 
pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelv); 

o megteremtik a tőzsdék, alternatív kereskedési helyek és a befektetői megbízásokat 
házon belül kielégítő befektetési bankok közötti verseny szabályozási feltételeit (a 
pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelv); 
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o biztosítják a befektetői érdekek megfelelő védelmét a befektetői megbízások 
kielégítése során (a pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelv); 

o a tőkepiaci stabilitás érdekében modernizálják a piaci visszaélések szabályait: 
megteremtik a piaci visszaélések hatékony visszaszorításának feltételeit (a 
bennfentes kereskedelemről és piaci manipulációról szóló, 2003-ban elfogadott 
irányelv és végrehajtási szabályai). 

 
(c) A jogalkotás minőségének javítása 
 
A jogalkotás minőségének javítására irányuló kezdeményezés az Európai Bizottság, az 
Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott Intézményközi Megállapodás 
végrehajtását tűzi ki célul. Ennek egyik eleme a jogszabályok egyszerűsítése. Az ír és a 
holland elnökség felkérésére a tagállamok 2004 júliusában nevesítették azokat a közösségi 
jogszabályokat, amelyek véleményük szerint a vállalkozások adminisztratív terheinek 
enyhítése érdekében egyszerűsítésre szorulnak. Magyarország a környezetvédelemi, a 
közlekedési és pénzügyi tárgyú jogszabályok egyszerűsítésére tett javaslatot, melyek a 
Versenyképességi Tanács 2004. november 25-ei ülésén elfogadott tizenöt jogszabály 
között szerepelnek. Ezzel párhuzamosan elkezdődött egy olyan folyamat is, amely a 
jogszabályok előzetes és utólagos hatásvizsgálatának megteremtésére irányul. 
 
(d) Adózás  
 
Az adózás területén a közösségi jogalkotás 2004-ben a meglévő szabályok 
egyszerűsítésére, továbbfejlesztésére és az egyedi mentességek egységesítésére 
összpontosult. Ugyanakkor ezen a területen lassabb a jogszabály-alkotási folyamat, mivel a 
tagállamok fontos bevételi forrásait érinti, és ezért továbbra is az egyhangú döntéshozatali 
rend érvényesül. 
 
A Tanács még 2003. június 3-án elfogadta a megtakarításokból származó kamatjövedelem 
adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelvet, amelynek értelmében a tagállamok 
tájékoztatják egymást a területükön másik tagállambeli állampolgárok részére történt 
kamatkifizetetésekről, amelyek eltitkolásának lehetősége így megszűnik. A belső piaci 
tőkeliberalizáció megvalósulása következtében jogosan merült fel, hogy a kamatok 
adóztatása miatt a magánszemélyek megtakarításai az Európai Unión kívüli államokba 
vándorolhatnak, ahol gyakorlatban ismét „adóztatáson kívülivé” válhatnak. Ezért az 
irányelv felhatalmazta a Tanácsot, hogy tárgyalásokat kezdjen Svájccal, négy európai ún. 
"mini-állammal" (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino) és az Egyesült Királyság 
és Hollandia egyes, nem az Unió részét képező területeivel (Csatorna szigetek, Man-sziget, 
illetve egyes tengerentúli területek), valamint az irányelv hatályba léptetését is e tárgyalások 
lezárásához kötötte. A tárgyalások 2004 folyamán lassan haladtak előre, így az irányelv 
végleges rendelkezéseinek hatálybalépését is el kellett halasztani 2005. január 1-jére. A 
megállapodások formájukat tekintve kétoldalú nemzetközi szerződések, amelyeket 
Magyarország is megkötött az érintett államokkal és területekkel. 
 
A másik fejlemény a társasági adóztatás területét érintette. A társasági adóztatás 
harmonizációja a Közösségben alacsony fokú. Az Európai Bizottság korábban javaslatot 
tett a társasági adórendszer közösségi szintű összehangolására, a társasági adóalap 



 49

harmonizációjára. A tíz új tagállam csatlakozása és az európai parlamenti választások 
időszakában egyes tagállamok részéről felvetődött, hogy az új tagállamok egyfajta 
társaságiadó-dömpinggel fenyegetnek. Ezért a német és a francia pénzügyminiszter 
kezdeményezte a társasági adókulcsok közösségi szintű harmonizációját. Ezt a Bizottság 
nem támogatta. A kompromisszum egy olyan, több lépcsős kezdeményezés körül alakult 
ki, amely első lépésként az adóalap számítás szabályait közelíti, majd ezt követné az 
adókulcsok összehasonlítása, illetve esetleges szabályozása. A tervezet egyelőre bizottsági 
munkacsoport szintjén áll. Megemlítését ennek ellenére az indokolja, hogy a társasági adó 
harmonizációja rövidtávon költségvetési, közép- és hosszútávon versenyképességi 
szempontból alapvetően befolyásolja az Unió és a tagállamok gazdasági fejlődését. 
 
(e) Fogyasztóvédelem  
 
A fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok együttműködéséről 
szóló 2006/2004/EK rendelet célja a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért 
felelős nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködésének kialakítása annak 
érdekében, hogy a bővülő Európai Unió belső piaca fokozott védelmet nyújtson a 
fogyasztóknak a fogyasztóvédelmi joganyag érvényesítésében a határon átnyúló ügyletek 
esetén. A tagállamoknak összekötő irodát kell felállítaniuk a kapcsolattartásra, amely a 
többi tagállambeli és hazai fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködését segíti. A 
hatóságoknak felhatalmazással kell rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy közigazgatási 
eljárás keretében, illetve bírósági eljárás alapján érvényt tudjanak szerezni a rendelet 
mellékletében meghatározott, a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló közösségi 
jogszabályoknak. A rendeletet 2004. október 27-én az Unió hivatalos lapjában hirdették ki. 
 
(f) Társasági jog 
 
A Tanács 2004. április 21-én elfogadta a vállalatfelvásárlásról szóló 2004/25/EK 
irányelvet. Az irányelv átültetésére a tagállamoknak biztosított határidő 2006. május 20-án 
jár le. Az irányelv szabályozza a tőzsdére (szabályozott piacra) bevezetett társaságok 
felvásárlására irányuló vételi ajánlat eljárási rendjét, meghatározza a vételi ajánlat kötelező 
tartalmi elemeit, valamint rendelkezik a kötelező ajánlattételről. 
 
A társasági jog területén jelenleg folyik a második (tőkevédelmi) irányelv felülvizsgálata, 
valamint a közeljövőben fogja benyújtani az Európai Bizottság a részvényesi jogok 
gyakorlásáról, valamint a székhely-áthelyezésről szóló irányelvek javaslatait, ez utóbbi 
hazánk működőtőke-vonzó képességére is kihatással lehet, hiszen lehetővé fogja tenni a 
gazdasági társaságok székhelyének egyik tagállamból a másikba történő áthelyezését. 
A tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaságok határon átnyúló 
egyesüléséről szóló irányelv elfogadására várhatóan 2005-ben kerül sor, mely meg fogja 
teremteni annak lehetőségét, hogy két különböző tagállamban honos társaság (elsősorban 
korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság) is egyesülhessen beolvadás vagy 
összeolvadás útján. A munkavállalói részvételi jogokkal kapcsolatban a tagállamoknak a 
Versenyképességi Tanács 2004. novemberi ülésén sikerült kompromisszumos megoldást 
elérniük. Jelenleg az Európai Parlament első olvasatban tárgyalja a tervezetet. 
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(g) Közbeszerzés 
 
A közbeszerzésekre vonatkozó közösségi jogi szabályozás reformja keretében az Európai 
Közösség 2004-ben elfogadta a vízügyi, az energiaipari, a közlekedési és a postai 
ágazatokban működő ajánlatkérők közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 
2004/17/EK irányelvet és az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás 
megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004/18/EK 
irányelvet. Az új közösségi közbeszerzési irányelvek rendelkezéseit 2006. január 31-ig kell 
átültetni a magyar jogrendbe. A közbeszerzések megfelelő szabályozását az Európai 
Bizottság továbbra is kiemelt célnak tekinti a belső piac megvalósításában, ennek 
megfelelően napirenden van a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati irányelvi 
szabályok felülvizsgálata, a védelmi jellegű (köz)beszerzések terén a piac további 
megnyitásának lehetősége, az ún. zöld közbeszerzések elősegítése, az elektronikus 
közbeszerzések ösztönzése, valamint az állami és magánszektor közötti fejlesztési, illetve 
szolgáltatási együttműködés (PPP) keretében megvalósítandó beruházások lehetőségei.  
 
(h) Versenyjogi szabályozás 
 
A vállalatok versenyjogi szabályozása tekintetében két új rendeletet indokolt kiemelni. Az 
EK-Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 
2002. december 16-án elfogadott, 1/2003/EK tanácsi rendeletet 2004. május 1-je óta kell 
alkalmazni. Egyik legfontosabb vonatkozása, hogy a közösségi versenyjogot a tagállami 
versenyhatóságoknak (ez Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal) és bíróságoknak is 
közvetlenül alkalmazni kell. A másik a vállalkozások közötti összefonódások 
ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK rendelet, amely 2004. május 1-jén lépett hatályba, 
felváltva a korábbi 4064/89/EGK fúziós rendeletet.  
 
 
9. 2. Közlekedéspolitika  
 
A közlekedés területén a 2004-es esztendőben számos téma tárgyalása zajlott, amelyek 
közül kiemelhető a vasúti piac liberalizációjával kapcsolatos jogszabály-tervezetek 
megvitatása, a nehézgépjárművek által fizetendő úthasználati díjakat szabályozó irányelv 
módosítása, a transzeurópai hálózatok fejlesztésének kérdése. 

 
A második vasúti csomag elfogadásával folytatódik a vasúti piac megnyitása. Az ír elnökség 
alatt létrejött megállapodás nyomán 2006. január 1-jétől megnyílik a nemzetközi 
teherszállítás piaca, 2007. január 1-jétől pedig a teljes vasúti teherfuvarozási piac 
liberalizált lesz. Az Európai Parlament nyomására a preambulumba bekerült a nemzetközi 
személyszállítási piac liberalizációjára történő utalás. 
 
Megjegyzendő, hogy Magyarország a csatlakozási tárgyalások során 2006. december 31-ig 
átmeneti mentességet kapott, amely szerint a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat 
magyarországi teljes éves kapacitásának csak 20 százalékát kell a MÁV-on kívüli más 
vasúti vállalkozások számára fenntartani. 
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Szintén tavasszal a Bizottság előterjesztette a 3. vasúti csomagra vonatkozó jogszabály-
tervezeteket, amelyek között a nemzetközi személyszállítási piac liberalizációja, a 
mozdonyvezetők egységes engedélyéről szóló irányelv-tervezet, az utasok jogainak 
szabályozása, valamint az árufuvarozási szerződéses feltételek nem teljesítése esetén 
megállapítható kompenzáció szabályozása szerepel. 
 
Mindkét elnökség tárgyalta az ún. Eurovignette irányelv-tervezetet. A téma többször is szerepelt 
a tanácsülések napirendjén, a tagállamok eltérő álláspontjai azonban lehetetlenné tették a 
politikai megegyezést. A legvitatottabb kérdések közé tartozik a díjbevételek felhasználása, 
a felárak és az útdíjak variálhatósága, de ezen felül is megoldandó problémaként merült fel 
a koncesszió kérdése és az útdíjak számításának módszertana. A tervezet szerint azonban 
egyetértés van abban, hogy a közösségi szabályozásnak megfelelően lehet majd a jövőben 
útdíjat kivetni a 3,5 tonna feletti tehergépjárművekre. A téma további tárgyalása a 
luxemburgi elnökség során folytatódik. 
 
Az ír elnökség alatt fogadták el a tagállamok a transzeurópai hálózatokról (TEN) szóló 
határozat, valamint annak fejlesztése támogatásáról szóló rendelet módosítását. 
 
A TEN határozat módosításának elfogadására a Karl van Miert által vezetett magas szintű 
munkacsoport munkája alapján került sor. Az elfogadott határozat értelmében a prioritást 
élvező, és ennek megfelelően 2010-ig megkezdendő projektek között szerepel 
Magyarország területén a Budapest-Ljubljana, valamint a Budapest-Bécs vasútvonal Győr-
Sopron-Bécs határon átnyúló szakaszának fejlesztése, továbbá a Duna magyarországi 
szakasza hajózhatóságának javítása. 
 
A TEN közlekedési hálózat fejlesztésének finanszírozásáról szóló rendelet módosítása 
nyomán a közösségi támogatás a határon átnyúló szakaszok, valamint a természeti 
akadályokat áthidaló szakaszok esetében elérheti a 20%-ot is. 
 
A Galileo polgári műholdas helymeghatározó rendszer kiépítésének intézményi 
előfeltétele volt 2004-ben az ún. GNSS felügyelő hatóság felállítása, amelynek munkájába 
Magyarország is bekapcsolódott. Emellett megkezdődött a hazai felkészülés a rendszer 
kiépítésében és üzemeltetésében való minél teljesebb körű részvétel érdekében. 
 
 
9. 3. Környezetvédelem 
 
A környezetvédelmi szabályozás területén kiemelkedő jelentőséggel bír a vegyi anyagok 
bejegyzésére, értékelésére, engedélyezésére vonatkozó új szabályozási rendszerről – (Registration, 
Evaluation, Authorisation of Chemicals – REACH) szóló bizottsági tervezet. A tervezet 
2004-es tárgyalása során Magyarország az Egyesült Királysággal kidolgozott egy olyan 
közös javaslatot, amely az „egy anyag, egy bejegyzés” (OSOR=one substance one 
registration) elvet rögzíti, és ezáltal egyszerűsíti a vállalkozási környezetre vonatkozó 
szabályozást. Az elv lényege, hogy az adatszolgáltatás a nagyszámú bejegyzésre kötelezett 
társaságok esetében egyszerűsítené a bejegyzési kötelezettség végrehajtását, valamint 
megakadályozná az állatkísérletek többszörös elvégzését, és a már rendelkezésre álló 
információk megosztására vonatkozó kötelezettség révén, maximalizálná az iparon belüli 
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együttműködést. A javaslat magyar részről azért merült fel, mert a hazai vegyipari kis- és 
középvállalkozások számára, különösen a többféle anyagot is gyártók esetében, az 
állatkísérletek teljesítése megoldhatatlan feladatot jelentene.  
 
A Bizottság 2003 júniusában bocsátotta ki a kitermelő iparágak hulladékairól szóló irányelv-
tervezetet.  A javaslat alapvető célja, hogy minimum-követelményeket határozzon meg a 
kitermelő iparágak hulladékainak kezelése tekintetében; valamint szabályozza a 
környezetre és az emberi egészségre veszélyt jelentő, a kitermeléssel járó folyamatokat. A 
javaslat tartalmazza a hulladékkezelésre vonatkozó engedélyezési követelményeket, 
meghatározza az alapvető működési követelményeket, a hulladék osztályozására 
vonatkozó követelményeket, és rögzíti a hulladékkezelő létesítmények biztonsági 
követelményeire vonatkozó rendelkezéseket. A jogszabály előzetes pénzügyi garanciát ír 
elő, melynek fedeznie kell az üzemszerű működésből, a bezárásból és a balesetekből eredő 
károkat, valamint a rekultivációt. A tervezet tárgyalása munkacsoporti szinten 2004-ben 
folyamatosan zajlott mind az ír elnökség, mind pedig a holland elnökség ideje alatt. Ezen 
felül a jogszabály-tervezetről a Környezetvédelmi Tanács 2004. október 14-ei ülésén 
született politikai megállapodás. Az Európai Parlamentben a tervezet második olvasata 
2005 első félévében megkezdődik.  
 
Magyarország a tervezet tárgyalására kiemelt figyelmet fordított, hiszen az irányelv kiemelt 
jelentőségű abból a szempontból, hogy annak végrehajtása fokozott garanciákat jelent 
majd Magyarország számára a környező országokban végzett bányászati tevékenység 
határon átnyúló hatásaival szemben (Nagybánya, Verespatak). 
 
A szabályozással kapcsolatos legfontosabb magyar célkitűzés a bányák külszíni 
zagytározói cianidtartalma engedélyezett határértékének jelentős csökkentése volt.  Ezt 
sikerült elérnünk. Ennek ellenére Magyarország a tanácsi szavazásnál tartózkodott, mivel 
egyéb fontos javaslataink nem kerültek elfogadásra.  
 
2004 februárjában jelent meg a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 
94/62/EK irányelvet módosító 2004/12/EK irányelv, amely a csomagolási hulladékok 
anyagában történő hasznosítási arányának nagyfokú növelését, valamint az egyes 
anyagáramokra magasabb hasznosítási arányokat ír elő. Az új tagállamok a szigorúbb 
előírások teljesítésére átmeneti mentességet kaptak, amelyet a 2005/20/EK irányelv 
rögzít. 
 
2004-ben folytatódott a tagállamok felkészülése az üvegházhatású gázok kibocsátási 
egységei közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozására, valamint a 2005. 
január 1-jével beinduló rendszer működtetésére. A rendszer létrehozásáról szóló 
2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó üzemek 2005. január 1-jétől csak kibocsátási 
engedély birtokában bocsáthatnak ki szén-dioxidot. 2004 novemberében jelent meg az 
irányelv módosításáról a 2004/101/EK irányelv, amely lehetővé teszi más kiotói flexibilis 
mechanizmus által létrehozott kibocsátás-csökkentés bevitelét az Európai Unió 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerébe („linking” irányelv). Ez az új tagállamok számára azt 
jelenti, hogy az általuk kínált kibocsátási egységek értéke körülbelül felére csökken a 
kínálat bővítése miatt. Az irányelv módosításának vitája során Magyarország markáns 
álláspontot képviselt a Tanács tárgyalásain, melynek eredményeként a Bizottság eredeti 
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javaslatával szemben a magyar álláspont módosított változata került bele az irányelv 
szövegébe. Az ún. kettős elszámolás kérdésköre azért volt kiemelten fontos az új 
tagországok számára, mivel a Bizottság tervezete lehetetlenné tette volna számukra az 
együttes végrehajtás által támogatható energiahatékonysági és megújuló energia 
projekteket. 
 
A fentieken kívül két további alapvető közösségi jogszabály módosításáról folytak 
tárgyalások 2004 során. A fürdővizek minőségéről szóló 76/160/EGK irányelv 
módosítása a szabályozás korszerűsítését szolgálja. A módosítás során egyszerűsítik a 
természetes fürdővizek osztályozását, monitorozását, és fejlesztik a kezelésük kapcsán 
működtetendő intézményi rendszert. Az Unión belüli, illetve onnan és oda történő 
hulladékszállítások szabályozását időről időre fejlesztik. A hulladékok szállításáról szóló 
259/93/EGK rendelet módosítása ennek a fejlesztési folyamatnak a része. A jelen 
módosítás során – egyebek között – a katonai hulladékok, az állati eredetű hulladékok, a 
hasznosítási célú export és import korlátozása, illetve a kevert zöld listás hulladékok 
harmadik országba történő exportjának kérdéskörei vannak napirenden. Mindkét 
jogszabály módosításának első olvasata befejeződött 2004-ben, a második olvasatra 2005 
folyamán kerül sor. 
 
 
9. 4. Foglalkoztatás és szociális ügyek  
 
A foglalkoztatás és szociális ügyek szerteágazó közösségi politika, amelyhez olyan témák 
tartoznak, mint a foglalkoztatáspolitika, a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, és 
ahhoz szorosan kapcsolódva az idős emberek és a fogyatékkal élő személyek kérdésköre; a 
szociális védelem, a nők és férfiak esélyegyenlősége, az egyenlő bánásmód biztosítása, a 
rasszizmus elleni küzdelem, az Európai Szociális Alap, a munkajog, a szociális párbeszéd, 
a munkahelyi egészség és biztonság. 

 
A szociális ügyek szabályozása 2004-ben további új elemekkel bővült szinte minden olyan 
területen, amely irányelvekkel szabályozott; így mindenekelőtt a nők és férfiak 
esélyegyenlősége, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkajog területén. 
 
A nők és férfiak egyenlő bánásmódjának biztosítása érdekében elfogadták az áruk és 
szolgáltatások területén a nők és férfiak egyenlő bánásmódjáról szóló irányelvet, melyet a 
tagállamoknak 2007-ig kell átültetniük nemzeti jogukba. A 2004. év fontos fejleménye volt 
a foglalkoztatás és alkalmazás területén a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséggel és 
egyenlő bánásmóddal kapcsolatos korábbi irányelvek egységes szerkezetbe foglalása. 
Tekintettel arra, hogy ez az „összefoglaló” („recast”) irányelv lényegében a jelenleg 
hatályos irányelvek harmonizált változata, az elfogadása jogharmonizációs lépéseket nem 
igényel. Az esélyegyenlőség jogi szabályozása mellett intézményfejlesztés tekintetében is 
előrelépés történt; az Európai Nemek Közti Esélyegyenlőséggel Foglalkozó Intézet 
létrehozásának szándéka ismételten a Tanács napirendjére került. 
 
A munkahelyi egészség és biztonság kérdéskörével kapcsolatosan kidolgozott új irányelv az 
optikai sugárzás elleni védelemmel foglalkozik. Az irányelv meghatározza a legnagyobb 
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megengedhető kibocsátásra vonatkozó határértékeket, a munkáltatók kötelezettségeit, a 
kötelező munkaegészségügyi vizsgálatok szabályait, a bevezetendő szankciókat. 
 
A munkajog területén 2004-ben két irányelv tárgyalása folyt, azonban egyikben sem 
született még megállapodás. Az egyik irányelv a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozik, a 
másik irányelv a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, jelenleg hatályos 
2003/88/EK irányelv felülvizsgálatát célozza. 
 
A foglalkoztatás és szociális ügyek nyitott koordinációs mechanizmus alá tartozó területein 
2004-ben kellett Magyarországnak tagállamként első alkalommal benyújtani nemzeti 
akciótervet. A Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv a Kormány 2004–2006 közötti 
időszakra vonatkozó stratégiáját, illetve az egyes foglalkoztatáspolitikai irányvonalakhoz 
kapcsolódó helyzetértékelést és válaszlépéseket tartalmazza. A másik akcióterv a szegénység 
és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem területén került kidolgozásra, és a 2004–2006 
közötti időszakra vonatkozóan stratégiai célokat fektet le a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem érdekében, valamint számba veszi mindazokat az intézkedéseket, melyeket a 
kormányzat ezen a területen tenni kíván. 
A stratégiai jellegű szakpolitikai dokumentumok tekintetében 2004-ben kiemelkedő feladat volt 
az új, 2006-2010-re vonatkozó Szociálpolitikai Menetrend (Social Policy Agenda) 
kidolgozása. A Szociálpolitikai Menetrend az Európai Bizottság olyan – az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott – dokumentuma, amely egyfajta 
munkaprogramként szolgál foglalkoztatás és szociális ügyek területén. Az új Menetrend 
középpontjába a lisszaboni célkitűzések és azok végrehajtása került. 
 
Az Európai Bizottság 2004 májusában hagyta jóvá az „Egyenlőség és diszkrimináció-mentesség a 
kibővült Európai Unióban” című zöld könyvet, amelyet széleskörű társadalmi vitára bocsátott. 
A dokumentum megállapítja, hogy az elmúlt öt évben óriási előrehaladás történt a 
diszkrimináció kezelése és az egyenlő bánásmód előmozdítása terén, ugyanakkor még 
számos megoldandó feladat maradt. A konzultációs folyamatban beérkezett észrevételek 
alapján készíti el a Bizottság a Fehér Könyvet, amely már hazánk számára is konkrét 
útmutatással szolgál. 
 
2004-ben is kiemelt téma maradt a vállalkozások szociális felelőssége, azaz az a vállalati 
magatartás, amelynek alapja a foglalkoztatási, szociális és környezetvédelmi szempontok 
integrálása, érvényesítése a vállalkozás üzleti stratégiájában. A témával összefüggő új 
feladatok kapcsán magas szintű szakértői munkacsoport alakult. 2004 őszén az Európai 
Bizottság az új tagállamokat is felkérte, hogy adjanak áttekintést a vállalkozások szociális 
felelősségéről, valamint az ilyen irányú kormányzati politikákról és intézkedésekről. 
 
 
9. 5. Egészségügy, népegészségügy  
 
2004 folyamán tovább erősödött az a tendencia, hogy az alapvetően tagállami hatáskörbe 
tartozó népegészségügyi területen az uniós jogalkotás és politika – közvetlenül vagy 
közvetve – egyre erőteljesebben éreztette hatását. 
Az egészségügyi program általános célkitűzései elsősorban az egészségi állapotot 
meghatározó tényezők köré csoportosultak. Kiemelt téma volt a környezet és egészség 
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kapcsolata, amely megvitatásának, egy nagyszabású konferencia keretében, Budapest volt a 
házigazdája. Korábbi téma folytatásaként napirenden maradt a szív és érrendszeri 
megbetegedések megelőzése, az egészséges életmód előtérbe állítása, míg az egészséget 
befolyásoló életstílus tekintetében annak olyan összetevői kerültek a középpontba, mint a 
fiatalkori alkoholizmus, a dohányzás, a táplálkozás, illetőleg a kóros elhízás. Jelenleg a 
figyelem a strukturális alapok által támogatott és a Közösségi Támogatási Keretben 
jóváhagyott, társfinanszírozás keretében megvalósuló egészségügyi infrastruktúra és 
informatikai fejlesztésekre irányul, melyek hátrányos helyzetű régiókban (Észak-
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl) valósulnak meg. A fejlesztések a térségi 
diagnosztikai központok és rehabilitációs központok korszerűsítésére és a kiemelt 
központi program keretében támogatott Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Regionális Egészségcentrum modell-intézmény 
létrehozására, valamint az integrált intézményközi informatikai infrastruktúra 
mintarendszerek kiépítésére és az egészségügyi szolgáltatók intézményen belüli, az orvosi, 
gazdasági és az azokat integráló vezetői rendszerek információs rendszerének teljes vagy 
részleges fejlesztésére koncentrálnak. 
 
Viszonylag új, fokozott érdeklődést kiváltó kérdéskör volt az új típusú fertőzések, járványok, 
illetőleg a bioterrorizmus veszélyeivel szembeni európai fellépés útjainak és eszközeinek 
keresése. Ennek jegyében folyt a SARS utáni helyzet értékelése, az influenzajárványra 
történő felkészülés, az AIDS/HIV elleni küzdelem. Az új típusú népegészségügyi 
kihívásokra adható közösségi válasz részeként 2004-ben új ügynökségként felállításra 
került az Európai Betegség-megelőzési és Ellenőrzési Központ. 
 
A tagállami együttműködést, illetve közösségi fellépést igénylő, mind komplexebb 
egészségügyi kérdések megvitatásának új fórumaként létrejött az Egészségügyi 
Szolgáltatások és Orvosi Ellátások Magas Szintű Munkacsoport, melynek munkájába már 
tagállamként kapcsolódhattunk be. A Munkacsoport kiemelt feladata a betegmobilitással – 
azaz az egészségügyi szolgáltatások más tagállamban történő igénybevételével – 
összefüggő állandó európai mechanizmus megteremtése. Ennek előkészítéseként a 
munkacsoport 2004-ben főleg olyan betegmobilitással összefüggő kérdésekkel 
foglalkozott, mint a határon átnyúló egészségügyi ellátások, a referenciaközpontok vagy az 
egészségügyi hatásvizsgálatok. 

 
Folytatódott a gyógyszerekre vonatkozó szabályozás megújítása, s ennek részeként napirendre 
került a gyermekgyógyászatban felhasználandó gyógyszerekről szóló rendelet előkészítése. 
A szabályozás célja olyan ösztönzőrendszer kialakítása, melynek eredményeként 
Európában a gyermekek megfelelő gyógyszeres kezelésben részesülhetnek. 
 
2004 júniusi határidővel az EU-15-ök többségében bevezették az egységes, személyre 
szóló Európai Egészségbiztosítási Kártyát (Kártya). A Kártya igazolja, hogy az EGT 
állampolgár más tagállamban való ideiglenes tartózkodás alatt jogosult az orvosilag 
szükséges ellátások igénybevételére. A Kártya felváltja a fenti jogosultság igazolására 
szolgáló korábbi nyomtatványokat. Az egységes külalakú Kártya egyúttal az európai egység 
újabb fontos jelképének is tekinthető. A bevezetés határideje alól a tagállamok 2005 végéig 
kérhettek átmeneti mentességet. Ezzel a lehetőséggel Magyarország is élt, hazánkban 2005 
októberétől kerül sor a Kártya fokozatos bevezetésére. 
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A szociális védelem felől érkező igényre válaszolva döntés született arról, hogy 2005-től az 
egészségügyi ellátórendszer és a tartós ápolás területe is bekapcsolódik a tagállami 
együttműködés nyitott koordinációs mechanizmusába. Ez a megközelítés a pénzügyileg 
finanszírozható, mindenki számára hozzáférhető, magas színvonalú egészségügyi 
ellátásokat – beleértve a tartós ápolást – a minél teljesebb társadalmi kohézió és 
foglalkoztatás alapfeltételének tekinti. 
 
 
9. 6. Oktatás és képzés 
 
Az oktatás és képzés területén 2004-ben folytatódott a lisszaboni stratégiához kapcsolódó 
„Oktatás és képzés 2010” folyamat keretében megindult európai együttműködés az Európai 
Tanács 2002. évi barcelonai ülésén jóváhagyott részletes oktatási és képzési 
munkaprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. Az együttműködés a nyitott 
koordinációs mechanizmuson alapul. 
 
A 2004-es év eredményei között kiemelendő a képesítések és a szakmai alkalmasság 
átláthatóságának egységes közösségi keretéről szóló 2241/2004/EK határozat 
megszületése, amely az egységes Europass dokumentum-portfolió megteremtésével mind a 
diákok, mind pedig a munkavállalók Közösségen belüli mobilitásának megkönnyítését 
szolgálja. 
 
 
9. 7. Bel- és igazságügyi együttműködés 
 
2004 fontos év volt a bel- és igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós szabályozás 
tekintetében. Az Amszterdami Szerződés célul tűzte ki, hogy a hatálybalépésétől számított 
öt éven belül az Európai Unió a „szabadság, biztonság és jog térségévé” váljék, 
kiterjesztve, illetve megerősítve a közösségi politikákat és az uniós együttműködést egy sor 
új területen. Az Európai Tanács 1999. októberi tamperei ülése öt évre szóló programot 
fogadott el az Amszterdami Szerződésben foglaltak végrehajtására. 2004. tehát az 
Amszterdami Szerződés által a reformokra megszabott feladatok végrehajtása 
értékelésének esztendeje volt, miközben tíz új tagállam vált a szabadság, biztonság és jog 
térségének részévé. E területen hangsúlyosan megjelent a bővítés és a mélyítés egyidejű 
előrehaladásának szükségessége.  
 
A tamperei reformfolyamat érintette a közös menekültügyi és bevándorlási politika 
alapjait, a határellenőrzés harmonizációját, a rendőrségi együttműködést, a bírósági ítéletek 
és határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapuló igazságügyi együttműködés 
megalapozását. 
 
Emellett megváltoztak a bel- és igazságügyi együttműködésre vonatkozó döntéshozatali 
eljárások is, és 2005. január 1-jétől a vízumok, a menekültügy, a bevándorlás és más, a 
személyek szabad mozgásához kötődő politikák – a legális bevándorlásra vonatkozó 
szabályok kivételével – tekintetében a Bizottság kizárólagos javaslattételi joga mellett az 
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együttdöntési eljárás alkalmazásával, a Tanácsban a tagállamok minősített többséggel 
hozzák meg a döntéseket.  
 
A vízumpolitika tekintetében 2004-ben a tanácsi döntéshozatal napirendjére került a külső 
határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes 
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK 
rendelet módosítása. Magyarország harmadik országokkal fennálló vízummentesség 
tekintetében olyan módosító indítványokat fogadtatott el a vita során, amelyek a 
tagállamok közötti szolidaritásnak és a sértett tagállamnak az eljárásra gyakorolt 
befolyásának fennmaradását szolgálják az adott keretek között. A Hágai Program pedig 
magyar kezdeményezésre a Bizottságra rója azt a politikai kötelezettséget, hogy folytassa 
erőfeszítéseit a viszonosság helyreállítása érdekében valamennyi érintett viszonylatban9.  
 
Az Európai Unió szabályai között új elemnek számítanak a Magyarország által is 
szorgalmazott kishatárforgalmi szabályozásról szóló tanácsi rendelettervezetek, melyekben 
2004-ben jelentős előrelépés nem történt, tekintettel arra, hogy a jogi alapok 2004. május 
1-jével bekövetkezett változásai miatt a Bizottság azokat visszavonta, és új javaslat 
beterjesztését vállalta. 
2004 folyamán egyelőre sikerrel akadályoztuk meg annak az év elején benyújtott francia 
tanácsi határozattervezetnek az elfogadását, amely az illegális migráció elleni hatékonyabb 
fellépésre és a vízumokkal való visszaélés megelőzésére hivatkozva a külső határok 
átlépéséhez, illetve a schengeni vízum kiadásához szükséges anyagi fedezet összegének – 
eddig nemzeti hatáskörben lévő – meghatározását vonná közösségi hatáskörbe. A tervezet 
szerint a tagállamoknak az anyagi fedezet napi összegét 40 és 60 euró között kellene 
meghatározniuk harmadik országok beutazni kívánó állampolgárai számára, amely a 
hatályos magyar szabályozásban rögzített beutazásonkénti 1000 forint sokszorosa. A 
Tanács 2005 első félévi napirendjén a tervezet hivatalosan nem szerepel.  
 
A Tanács 2004-ben elfogadta a közösségi Vízum Információs Rendszert (Visa Information 
System, VIS) jogilag létrehozó 2004/512/EK határozatot. A rendszer célja a 
vízumkérelmek és a kiadott vízumok adatainak elektronikus kezelése és cseréje a 
tagállamok között. A technikai részletek kidolgozásával a határozat a Bizottságot bízza 
meg. 
 
A Tanács elfogadta a tagállami útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus 
elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK rendeletet, mely szerint a tagállamok a 
digitálisan rögzített arcmást és ujjlenyomatot a technikai specifikációk megállapításától 
számított legkésőbb tizennyolc, illetve harminchat hónap múlva beépítik az útlevélbe.  
 
Az Európai Unió külső határainak védelmére vonatkozó akcióterv végrehajtásában, 
továbbá a külső határoknak az Európai Határőrség irányába mutató integrált 
határmenedzsment általi megerősítése folyamatában fontos állomást jelentett az Európai 
Határőrizeti Ügynökség létrehozásáról szóló 2007/2004/EK rendelet elfogadása. Az Ügynökség a 

                                                 
9 „Az Európai Tanács … felkéri a Bizottságot, hogy folytassa erőfeszítéseit annak érdekében, hogy valamennyi 
tagállam polgárai rövid távú tartózkodásra jogosító vízum nélkül utazhassanak valamennyi olyan harmadik országba, 
amelynek állampolgárai vízum nélkül utazhatnak az EU-ba.” (Hágai Program III. 1.7.3.) 
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tagállamok határőrizeti szervei operatív együttműködése közösségi koordinációját végzi 
majd a külső határokkal kapcsolatos közös akciók és kísérleti projektek területén.  
Tekintettel arra, hogy az Ügynökség székhelye tekintetében nem született döntés 2005. 
május 1-jén Brüsszelben kezdi meg munkáját. Magyarország jelentős erőfeszítéseket tett 
és tesz annak érdekében, hogy az Ügynökség székhelye Budapest legyen. 
 
A külső határokon a személyellenőrzés gyakorlatának egységesítését szolgálta a tagállamok külső 
határainak átlépésekor az illetékes hatóságok által a harmadik országok állampolgárainak 
utazási okmányaiba történő rendszeres bélyegzésről szóló 2133/2004/EK rendelet 
elfogadása, amely a be- és kilépő harmadik országbeli állampolgárok utazási okmányaiba 
történő rendszeres bélyegzést írja elő.  
 
A menekültügyi szabályozás területén az Európai Unió több éven át tartó vita után  
elfogadta a harmadik országok állampolgárai, illetőleg hontalanok menekültként való elismerése, illetve 
egyéb nemzetközi védelemben részesítése feltételei, és e személyek jogállása minimális követelményeiről 
szóló 2004/83/EK irányelvet (ún. jogállási irányelv). Az irányelv célja, hogy közös 
minimumszabályokat állapítson meg azokra a feltételekre, amelyek alapján a tagállamok 
menekültként ismerik el, illetve a nemzetközi védelem egyéb formájában részesítik a 
harmadik országbeli menedékkérő külföldieket. Ugyancsak közös keretszabályok révén 
közelíti egymáshoz a tagállamok által ily módon elismert vagy védett személyek jogállását.  
 
Az Unióban 2004 során folytatódott a menekültügyi eljárási irányelv létrehozását célzó 
döntéshozatal, a végső döntés azonban 2005 elejére várható. A tagállamoknak az irányelv 
átültetéséhez szükséges jogszabályokat és közigazgatási intézkedéseket az irányelv 
hatálybalépését követő két éven belül kell elfogadniuk. 
 
A Tanács 2004-ben létrehozta az Európai Menekültügyi Alapot a 2005–2010 közötti 
időszakra. Az Alap tevékenysége a menedékkérők és a menekültek, valamint a nemzetközi 
védelem egyéb formáiban részesítettek fogadása, integrációja, valamint önkéntes 
hazautazásuk szervezésére terjed ki. Az Alapból az első három évben az új tagállamok 500 
ezer, a régiek pedig 300 ezer eurós fix összegű támogatást kapnak majd. Ezt kiegészítik az 
egyes tagállamoknak külön-külön, a menekültügyi statisztikák alapján allokált összegek. 
 
A migrációra vonatkozó szabályozás területén az Unió elfogadta a harmadik országok 
állampolgárainak tudományos kutatás végzése céljából az Európai Közösség területén való utazásához a 
tagállamok által egységes rövid időtartamú tartózkodási vízum kiadásának elősegítéséről szóló ajánlást, 
és ennek alapján megkezdődött az erről szóló irányelv-tervezet tanácsi vitája. Mivel az 
eljárásnak nem része a munkavállalási engedély, a magyar tárgyalási álláspont annak 
elkerülésére törekedett, hogy a munkaerőpiaci átmeneti intézkedések idején az új 
tagállamok kutatói ne kerülhessenek hátrányba a harmadik országokból érkezőkkel 
szemben. 
 
Az Európai Unió 2004 decemberében elfogadta a harmadik országok állampolgárai 
tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából 
történő beutazását szabályozó 2004/114/EK irányelvet. Mind a kutatókra, mind a diákokra 
vonatkozó új irányelvek közös sajátossága, hogy e két kategória beutazását és 
tartózkodását nem teszi függővé a belső munkaerőpiaci helyzet alakulásától. 
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A Bizottság 2004 júliusában a Tanács elé terjesztette a határok személyek általi átlépéséről 
szóló Közösségi Kódexről szóló tervezetét, melynek elfogadása 2005-ben várható.  
 
Az igazságügyi együttműködés területén 2004-ben folytatódott egy új nemzetközi 
magánjogi egyezmény létrehozásának tárgyalása a Hágai Magánjogi Konferencia 
keretében, melyen első alkalommal az Európai Uniót az Európai Bizottság képviseli. Az 
egyezményt várhatóan a 2005. június 14–30. között Hágában megrendezésre kerülő 
konferencián fogadják el. 

Elfogadták a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK 
irányelvet, melynek célja, hogy a polgárok kárenyhítéshez jussanak, ha bűncselekmény 
áldozataként veszteséget szenvednek el, függetlenül attól, hogy az Unión belül hol van 
az elkövetés helye. Az irányelv – melyet a tagállamoknak 2006. január 1-jéig kell átültetni 
nemzeti jogukba – rendelkezéseket tartalmaz a határon átnyúló kárpótlásra, illetve arra 
az esetre nézve is, ha a veszteség valamely tagállam területén elkövetett erőszakos 
nemzetközi bűncselekmény (terrorcselekmény) miatt keletkezik. 

Az Európai Bizottság a büntető igazságügyi együttműködés területén benyújtotta a 
Tanácsnak az első védelmi irányultságú kerethatározat-javaslatát, amely a büntetőeljárásban 
résztvevő gyanúsítottak és vádlottak jogairól szól. Rendelkezik többek között a jogi 
képviselethez való jogról, a nem anyanyelvűek tolmácshoz és fordítóhoz való 
hozzáférése jogáról, a külföldi fogvatartottak konzuli védelméről, valamint azon 
személyek védelméről, akik nem értik vagy nem képesek a büntetőeljárás követésére. 

Az Unió elfogadta a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat 
létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendeletet. Ezáltal lehetővé vált a nem vitatott követelések 
tárgyában hozott határozatok, bírósági egyezségek és közokiratok szabad mozgása a 
tagállamok között anélkül, hogy a végrehajtás szerinti tagállamban az elismerést és a 
végrehajtást megelőzően bármely közbenső eljárás meghozatalára szükség lenne. 

Az Európai Bizottság 2004 augusztusában közzétette a nem őrizetes előzetes felügyeleti 
intézkedések (pl. rendőrségen történő jelentkezés, utazási tilalom) kölcsönös 
elismeréséről szóló Zöld Könyvet.  

A kereskedelmi és polgári ügyekben békéltetéssel foglalkozók számára elkészült egy 
Európai Magatartási Kódex, melynek célja a békéltetés iránti bizalom erősítése és a 
minőség javítása. 

A Bizottság gyakorlati útmutatót fogadott el a házassági jogi és a szülői felelősséggel kapcsolatos 
ügyekben a joghatóságról, az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2005. március 1-jén 
hatályba lépett 2201/2003/EK rendelet alkalmazásához. Több tagállam kezdeményezése 
alapján megkezdődött a távközlési szolgáltatások adatmegőrzési kötelezettségéről szóló 
közös szabályozás előkészítése, az igazságügyi szervek bűnüldözési célból történő 
hozzáférése érdekében. Megkezdődött továbbá a bűnügyi igazságszolgáltatás és 
rendőrségi együttműködés területén az adatvédelem egységes szabályozása. 
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A 2004. év során az Európai Tanács 2003 decemberi döntése alapján társadalmi vita folyt 
az Európai Emberi Jogi Ügynökség létrehozásáról. Az erről szóló közösségi jogszabályt az 
Európai Bizottság előreláthatólag 2005. során készíti el. 
 
Az Európai Tanács 2004-ben elfogadta az Európai Unió 2005–2012 közötti időszakra 
vonatkozó Drogstratégiáját (Stratégia), amelynek alapelvei a kereslet- és kínálatcsökkentés 
kiegyensúlyozottsága, multidiszciplináris megközelítés, tudományosan bizonyítható tények 
elsőbbsége, a szubszidiaritás és az arányosság elvének tisztelete. A Stratégia az alábbi öt 
prioritási területet fogalmazza meg: koordináció, keresletcsökkentés, kínálatcsökkentés, 
nemzetközi együttműködés, valamint információ és értékelés. A Stratégia, valamint az 
annak alapján elkészített Akcióterv Magyarországra nem ró kötelezettséget, ugyanakkor a 
benne foglaltak visszatükröződnek a Nemzeti Kábítószer Stratégia koncepciójában. 
 
 
9. 8. Külgazdaság 
 
Tekintettel arra, hogy a kereskedelempolitika az Európai Unió kizárólagos hatásköre, 
Magyarország a csatlakozással teljes mértékben átvette annak nemzetközi kereskedelmi 
megállapodás-rendszerét. A tagságból adódó kötelezettségeinknek megfelelően 
felmondtuk a közös kereskedelempolitikával összeegyeztethetetlen nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásainkat; részesei lettünk az Unió közös vámterületének és a 
csatlakozás pillanatától, átmeneti mentesség nélkül, alkalmazzuk az Unió 
külkereskedelemre vonatkozó szabályrendszerét. Kialakításra kerültek és megfelelően 
működnek az uniós külkereskedelmi rendelkezéseket Magyarországon alkalmazó 
intézmények, zavartalanul bekapcsolódtunk a közös kereskedelempolitika alakítására 
irányuló, a tagországok és a Bizottság közti érdekegyeztetési folyamatba.  
 
Az Európai Unió kibővülése kapcsán szükség volt az Unió harmadik országokkal 
korábban kötött kereskedelmi megállapodásainak adaptációjára. E tárgyalásokat 
nevünkben már a Bizottság folytatta. Az adaptációs tárgyalások mindazon esetekben, ahol 
a partnerekkel korábban hazánknak kétoldalú vagy regionális alapú kereskedelmi 
engedményeket tartalmazó egyezménye volt, érdemi elemeket is tartalmaztak: a Bizottság 
törekedett a partnerek által tett és a magyar kivitel piacrajutási lehetőségei szempontjából 
fontos korábbi engedmények minél teljesebb átemelésére az Európai Unió vonatkozó 
megállapodásaiba. Ennek szellemében folytatták le a tárgyalásokat Bulgáriával, Izraellel, 
Horvátországgal, Romániával, Svájccal és Törökországgal. Részesévé váltunk továbbá az 
Unió különböző egyéb szabadkereskedelmi megállapodásainak (Chile, Mexikó, Dél- 
Afrika, Macedónia), és sor került a partnerségi megállapodások új uniós tagokra történő 
technikai kiterjesztésére. Ez utóbbi különösen az orosz és ukrán viszonylatban volt 
hazánk számára fontos. Az EU–román megállapodás esetében problémát jelent, hogy a 
módosított engedmények kizárólag az egyezmény mindkét fél általi jóváhagyását követően 
léphetnek hatályba, és e folyamat az Unióban nagyon elhúzódott. A Kormány az Európai 
Parlament magyarországi képviselőinek segítségét is kérte ahhoz, hogy az Európai 
Parlament mielőbb tűzze napirendre a megállapodás ratifikációját. Az uniós tagságból 
fakadó kötelezettségeink miatt kénytelenek voltunk felmondani a Szerbiával és 
Montenegróval kötött szabadkereskedelmi megállapodást is. Mivel e partnerrel az Unió 
jelenleg nem rendelkezik kétoldalú, viszonos kereskedelmi engedményeket tartalmazó 
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megállapodással, az e viszonylatba irányuló magyar kivitel feltételei számottevően 
romlottak. A helyzet orvoslására a Kormány szorgalmazza, hogy az Európai Unió 
mielőbb kössön stabilitási és társulási megállapodást Szerbiával és Montenegróval. 
 
Az Európai Unió kereskedelempolitikájának fókuszában 2004-ben is a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) keretében 2002 novemberében Dohában elindított, átfogó, 
multilaterális kereskedelmi tárgyalási forduló állt. A 2003 szeptemberében holtpontra 
jutott tárgyalásokat – jelentős mértékben az Unió kezdeményező- és áldozatkészségének 
köszönhetően – 2004 júliusában sikerült előmozdítani. A júliusban született keret-
megállapodás meghatározta a tárgyalások alapvető módszereit. A Bizottság, többek között 
a magyar Kormány határozott igényének megfelelően, a keret-megállapodás 
véglegesítésekor elérte a mezőgazdasági és egyéb tárgyalási területek (ipari termékek 
kereskedelme, szolgáltatáskereskedelem, földrajzi eredet-megjelölések védelme, egyes 
WTO szabályok felülvizsgálata és kiterjesztése) előrehaladása közötti alapvető 
kiegyensúlyozatlanságok érdemi csökkentését. A Tanács októberben hozott 
következtetéseiben támogatta a keret-megállapodást, és szorgalmazta a továbbra is 
lemaradásban lévő egyes tárgyalási témák mielőbbi felzárkóztatását a mezőgazdasági 
tárgyalásokhoz. A Kormány érdekelt a WTO tárgyalási forduló mielőbbi, sikeres 
lezárásában; ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a siker érdekében az Európai Unión kívül 
valamennyi WTO-tag tényleges fejlettségi szintjével összhangban járuljon hozzá a 
tárgyalások eredményeihez.  
 
A Dohai fordulón kívül a WTO-ban az Európai Unió nagy figyelmet szentel a tagjelölt 
országok szervezethez való csatlakozási feltételeinek kialakítására irányuló tárgyalásokra is. 
2004-ben sikeresen lezárultak az Európai Unió Oroszországgal, Ukrajnával és Vietnámmal 
folytatott kétoldalú tárgyalásai.  
 
Az Európai Unió folyamatosan bővíti és továbbfejleszti kétoldalú és régiók közötti 
kereskedelmi megállapodás-rendszerét. 2004-ben tovább folytatódtak, de a korábbi 
tervekkel ellentétben nem kerültek lezárásra a Mercosur-ral (Argentína, Brazília, Paraguay 
és Uruguay) szabadkereskedelmi megállapodás létrehozására 2000-ben megkezdett 
tárgyalások. Szabadkereskedelmi megállapodás létrehozására irányuló megbeszélések 
folynak az Öböl-menti Együttműködési Tanács országaival (Bahrain, Kuvait, Omán, 
Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok) és továbbfejlesztés alatt áll a Mexikóval 
létrehozott ilyen egyezmény. Tárgyalások kezdődtek Törökországgal a szolgáltatási és 
közbeszerzési piacok kölcsönös megnyitásáról. Az elmúlt két évben gazdasági partneri 
viszonyt rögzítő megállapodások kialakítására irányuló tárgyalások kezdődtek az ACP 
országokkal. 
 
 
9. 9. Közös kül- és biztonságpolitika és európai biztonság- és védelempolitika 
 
A madridi merényletek egyértelművé tették az Európai Unió számára, hogy a nemzetközi 
terrorizmus jelensége a tagállamok együttes, megfelelően koordinált és gyors fellépését 
kívánja meg. Ennek mielőbbi megvalósítása érdekében a márciusi Európai Tanácson 
született döntések a már létező keretek hatékonyabb kihasználása mellett a pillérek közötti 
koordináció javítására helyezték a hangsúlyt. Az Unió terrorellenes koordinátori 
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posztjának létrehozása mellett döntés született a szolidaritási klauzula alkalmazásáról, és 
megkezdték a tagállamok közötti mélyebb titkosszolgálati együttműködés és 
információcsere lehetőségeinek feltérképezését is. A Bizottság, a Tanács Főtitkársága és 
Gijs de Vries terrorellenes koordinátor a márciusi Európai Tanácsot követően a terrorellenes 
fellépés kapcsán adódó konkrét feladatokat rögzítő cselekvési terv (Action Plan) keretében 
összegezte az uniós intézmények és a tagállamok előtt álló lépéseket. A dokumentumot és 
az annak végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat 2004 decemberétől kezdődően az 
Európai Tanács ülésein a koordinátor közreműködésével félévente felül kell vizsgálni. Az 
Akcióterv stratégiai célkitűzésekben rögzíti a tagállamok teendőit:  
 

• Nemzetközi terrorellenes együttműködés megerősítése – különösen az Amerikai 
Egyesült Államok irányában. 

• A terrorizmus finanszírozásának megakadályozása. 
• A tagállamok terrorellenes felkészültségének maximalizálása, beleértve egy 

terrortámadás esetleges következményeinek kezelését is. 
• A nemzetközi közlekedés biztonságának erősítése, a határőrizet hatékonyságának 

növelése. 
• A terrorizmust támogató és a terroristatoborzással összefüggő tényezők vizsgálata. 
• Az uniós külkapcsolatok keretében egyes meghatározott országok terrorellenes 

erőfeszítéseinek célzott támogatása. 
 
A feladatok közül abszolút prioritást élvez a tagállamok egy részénél fennálló jogi 
hiányosságok mielőbbi pótlása. A hatékony és egységes fellépés kereteinek kialakítása 
érdekében folyamatban van a tagállamok felkészültségének, nemzeti 
intézményrendszerének felmérése és értékelése, amely alapján a 2005 júniusi Európai 
Tanácsra összeállítás készül a követésre érdemes (best practices) nemzeti tapasztalatokról.  
 
A bel- és igazságügyi együttműködés területe mellett jelentős figyelmet kap a téma 
külkapcsolati vetülete is. Megkezdődött annak az átfogó támogatási csomagnak az 
előkészítése, amely a terrorizmus szempontjából leginkább érintett országoknak 
(Marokkó, Algéria, Tunézia, Egyiptom, Jemen, Szaúd-Arábia, Kenya, Szudán, Szomália, 
Indonézia, Fülöp-szigetek) próbál segítséget nyújtani. Az Európai Biztonsági Stratégiában 
megfogalmazottak alapján ezen országok felé a közös kül- és biztonságpolitika által kínált 
eszköztárat felhasználva személyre szabott stratégia kialakítása kezdődik meg mind a 
politikai párbeszéd, mind pedig a technikai segítségnyújtási programok terén (nagyobb 
diplomáciai szerepvállalás európai részről a feszültséggócok kezelésében; a terrorizmus 
elleni harc szempontjainak érvényesítése az Unió szerződéses kapcsolataiban és a 
fejlesztési együttműködésben). Szintén prioritásként kell kezelni az iszlám világ országaival 
(illetve ezen országokon belül a mérsékelt iszlám szervezetekkel) folytatott párbeszédet, 
amelynek megfelelő keretet a barcelonai folyamat adhat.  
 
A fenti alapelvek figyelembevételével de Vries koordinátor és a holland elnökség a 
decemberi Európai Tanács előtt részletesen áttekintették a terrorizmusellenes fellépés 
második pilléres elemeit, különös tekintettel az ENSZ és más nemzetközi szervezetek, a 
politikai párbeszéd, a technikai segítségnyújtás, a terroristatoborzás és a kérdés ESDP-
vetületének kérdéseire. Az ENSZ szerepvállalásának a harmadik országoknak nyújtandó 
programok, projektek és a terrorizmusellenes nemzetközi egyezmények implementációja 
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terén van kiemelt jelentősége. Konkrét támogatási formák kialakítására az egyes regionális 
és szubregionális szervezetekkel folytatott uniós kooperáció során kerülhet sor 
(Euromediterrán együttműködés vagy EU–ASEAN keretben).  
 
A terrorizmusellenes párbeszéd terén kiemelkedő jelentősége van az Egyesült Államokkal 
és Oroszországgal folytatott együttműködésnek. Míg az előbbivel a 2004 júniusi 
csúcstalálkozón megállapodás született a határőrizet, igazságszolgáltatás és 
közlekedésbiztonság terén konkrét programok megindításáról, addig az Oroszországgal 
folytatott együttműködés kereteit még ki kell dolgozni. Mindkét viszonylatban a toborzás 
és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kérdésekre hosszú távon kell figyelmet 
fordítani, s biztosítani kell a pilléreken átívelő, koordinatív megközelítést. 
 
Az Európai Tanács márciusi Nyilatkozatában foglalt feladatok mielőbbi végrehajtása 
érdekében a Kormány 2004 áprilisában Terrorizmusellenes Nemzeti Akciótervet fogadott el, 
amelyről a júniusi Európai Tanács alkalmával tájékoztatást adtunk a tagállamoknak. Az 
Akcióterv végrehajtása folyamatos. A hazai tevékenység összhangjának javítása érdekében 
került sor a Miniszterelnöki Hivatal égisze alatt tevékenykedő terrorellenes koordinátor 
2005 januári kinevezésére. Külpolitikánkban maximálisan érvényre juttatjuk az uniós 
megközelítést, és hozzájárulunk a nemzetközi kapcsolatokban a terrorizmus elleni 
küzdelem szempontjainak érvényesüléséhez. Magyarország a vonatkozó nemzetközi 
egyezmények nagy részét – kivételt képeznek egyes zárt egyezmények – ratifikálta, 
jelentősebb elmaradásunk ezen a téren nincs, a meghozott intézkedések notifikációja 
folyamatos. A közösségi dokumentumokon kívül ehhez az elfogadott Nemzeti Biztonsági 
Stratégia adja a keretet, amelynek alapján ágazati stratégiák, köztük egy terrorizmus elleni 
stratégia kidolgozása is folyamatban van.  
 
(a) Nyugat-Balkán  
 
A 2004 márciusi koszovói eseményeket követően a külügyminiszterek az áprilisi Gymnich-i 
típusú informális találkozójukon felkérték a Tanács Főtitkárságát, hogy dolgozza ki, milyen 
szerepet tud vállalni az Unió a tartomány körüli problémák rendezésében. A Visegrádi 
négyek Ausztriával és Szlovéniával kibővített csoportja (Regionális partnerség) átfogó 
elemzést készítettek az Európai Unió aktívabb koszovói szerepvállalásának lehetőségeiről. 
A közös dokumentum egyes részterületeken – közvetve vagy közvetlenül – megoldásokat 
kínál a koszovói helyzet rendezésére, és számos újszerű, illetve a magyar érdekek 
szempontjából kiemelten fontos elemet is tartalmaz (kisebbségi jogok garantálása, 
decentralizáció, autonómia). A non-papert bemutattuk a 2004 júniusi Általános Ügyek és 
Külkapcsolatok Tanácsán, és az alapját képezte annak a dokumentumnak is, amelyet a 
Tanács felkérése alapján a témában ezt követően Javier Solana főképviselő készített el. 
 
Magyar kezdeményezésre az Unió két fontos intézménye, a Tanács és az Európai 
Parlament is foglalkozott a vajdasági magyarság helyzetével. A szeptemberi Általános 
Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa elfogadta azt a javaslatunkat, hogy a Vajdaságban 
történt etnikai incidensek ügyében az Unió belgrádi misszióvezetői készítsenek jelentést 
(HoM’s report). Az októberi Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa ezen túlmenően 
következtetéseiben mandátumot adott a vajdasági helyzet folyamatos nyomon követésére. 
A 2005 januárjában elkészült jelentés ajánlásai lehetőséget biztosítanak a magyar érdekek 
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további érvényesítésére, a kérdés folyamatos figyelemmel kísérésére. Célunkat az ügyben 
elértük, amennyiben (a) biztosítottuk, hogy a kérdésre folyamatos uniós figyelem 
irányuljon, (b) a kérdés „nemzetköziesítésével” növekedjen a nyomás a szerb vezetésen, 
hogy tegyen konkrét lépéseket az incidensek kivizsgálására, s az elkövetők 
megbüntetésére, és (c) elősegítsük uniós források mozgósítását az ügyhöz kapcsolódóan 
támogatási programok beindítására. A szerb kormányzat az uniós fellépések (többek 
között Solanának a kérdésben folytatott megbeszélései) eredményeként ígéretet tett az 
etnikai alapú incidensek felszámolására, aminek teljesítését az Európai Unió szorosan 
nyomon követi. 
 
A magyar kormány a Szegedi Folyamatnak nyújtott évi mintegy 500000 eurós 
hozzájárulásával a Stabilitási Paktum célkitűzéseinek jelentős támogatója. Az elmúlt év 
elején tett bejelentésünk nyomán, amelyben felajánlottuk a Szegedi Folyamat keretében az 
évek során kialakult kapcsolatrendszert és ismereteket a szerbiai integrációs elkötelezettség 
és európai orientáció erősítésére, 2004 júniusában kifejezetten szerbiai fókusszal 
megújítottuk a Szegedi Folyamatot. Ennek keretében Belgrádban átadásra és elfogadásra 
került az első, összesen 19 projektet (egyetemi ösztöndíjak biztosítása, szemináriumok, 
újságíró-képzés, előadások a schengeni együttműködésről, az Európai Unió migrációs 
politikájáról, az igazságügyi együttműködésről, konferenciaszervezés konfliktus-megelőzés 
témakörében, vámszolgálatok együttműködése, Partnerség a Békéért és Együttműködésért 
címmel szeminárium, konzultáció a haderőreformról, katonai nyelvtanfolyamok, 
szeminárium az információs társadalomról, akadémiai hálózat létrehozása Szeged-
Szabadka relációban, stb.) tartalmazó magyar finanszírozású csomag.  
 
(b) Európai Szomszédságpolitika, Ukrajna 
 
Az Európai Szomszédságpolitika (ENP) célja, hogy a bővítés nyomán kialakult új 
helyzetben meghatározza a kibővült Unió kapcsolatának fejlesztési irányait keleti és déli 
szomszédaival, és megakadályozza új választóvonalak kialakulását a kontinensen. Egyre 
szorosabb, privilegizált kapcsolatok kialakításával kíván hozzájárulni a stabilitás, a 
biztonság és a prosperitás erősödéséhez az Európai Unióban és a vele szomszédos 
térségben. Olyan komplex támogatás- és elvárás-rendszert próbál kialakítani, amely a 
tagság perspektívája – tehát az eddigi egyetlen valóban hatékonynak bizonyult ösztönző – 
nélkül ösztönzi teljesítésre a partnerországokat. 
 
A Szomszédságpolitika a keleti dimenzióban Ukrajnára, Belaruszra és Moldovára, illetve a 
három dél-kaukázusi országra vonatkozik. Az EU–Oroszország stratégiai partnerség 
fejlesztése külön keretben, a négy közös térségről szóló EU–Orosz Akcióterv kidolgozása 
révén zajlik. A déli dimenzióban az ENP a Barcelonai Folyamat nem EU-tag országaira 
terjed ki, Törökország kivételével. 
 
A Tanács 2004 júniusában jóváhagyta az Európai Szomszédságpolitika Stratégiai 
Dokumentumát (amely az Európai Bizottság 2003-as Tágabb Európa koncepciójára 
épülve készült), majd decemberben elfogadta a Szomszédságpolitika keretében készülő, az 
abban foglaltak végrehajtását célzó bilaterális Akciótervek első csoportját (Ukrajna, 
Moldova, Marokkó, Tunézia, Jordánia, Izrael, Palesztin Hatóság). Az Akciótervek egy 
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komplex, közösen kialakított feladatlistát tartalmaznak a partnerek – és több tekintetben 
az Európai Unió – számára az elkövetkező 3 évre. 
 
Magyarországnak kiemelt érdeke az Európai Szomszédságpolitika dinamikus 
megvalósítása, keleti dimenziójának erősítése. Ezen belül célunk az Ukrajnára irányuló 
uniós figyelem fenntartása és erősítése, az EU–ukrán kapcsolatok kiszélesítése és 
elmélyítése. Ennek jegyében született 2003 szeptemberében az a magyar-osztrák 
kezdeményezés, melynek fő célja hozzájárulni az ENP keleti dimenziójának erősödéséhez, 
az EU–Ukrajna Akcióterv kidolgozásához, egy reális európai perspektíva biztosításához 
Ukrajna számára. Ennek folytatásaként az elmúlt évben – az érintett tárcák képviselői 
részvételével – az ukrán partnerrel egy konkrét kétoldalú projektlistát egyeztettünk, melyet 
beterjesztettünk a megfelelő uniós intézményeknek, és átadtuk a tagállamoknak is.  
 
Az EU–Ukrajna kapcsolatok fejlesztésének kérdését az Unió jelenleg az Európai 
Szomszédságpolitika keretein belül kezeli. A 2004-es ukrajnai elnökválasztás lebonyolítását 
az Unió mindvégig kiemelt figyelemmel kísérte. A novemberi második forduló kapcsán 
kiadott uniós nyilatkozat leszögezte: az Európai Unió úgy véli, az eredmények nem 
tükrözik az ukrán nép valódi akaratát. Az Unió határozott fellépése, közvetítői szerepe 
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sikerült stabilizálni a helyzetet, elkerülni az eszkalációt, 
és az ismert politikai rendezés született. 
 
A decemberi elnökválasztással elindult változások nyomán Ukrajna európai törekvéseinek 
támogatását magyar részről kiemelt feladatként kezeljük. Álláspontunk szerint az Uniónak 
megfelelő választ kell tudni adnia az alapvetően megváltozott ukrajnai helyzetre. A 
reformok sikeréhez elengedhetetlen gyors és masszív külső támogatás mellett szükség van 
egy határozott, világos politikai üzenetre is Ukrajna számára. Kifejezésre kell juttatni, hogy 
az Unió nemcsak az Akcióterv két-három éves távlatában gondolkodik, hanem kész 
Ukrajnát közelíteni és európai perspektívát ajánlani. A kapcsolatok minőségét, az 
előrehaladás ütemét ugyanakkor az ukrán reformeredményeknek kell majd meghatároznia. 
Magyarország kétoldalú alapon is aktívan hozzá kíván járulni Ukrajna európai 
törekvéseinek sikeréhez. Készek vagyunk átadni a reform-, illetve integrációs folyamat 
során felhalmozódott tapasztalatokat. 
 
Ukrajna európai integrációjának segítését szolgálja a 2003-ban indított Nyíregyházi 
Kezdeményezés is. Célja a magyar EU-integrációs tapasztalatok átadása, a határon átnyúló 
együttműködés erősítése, célcsoportjai az ukrajnai helyi önkormányzatok, 
kormányszervek, tudományos műhelyek, civil szerveződések. 2004-ben megkezdte 
működését a kezdeményezés céljainak megvalósulását elősegíteni hivatott EuroClip 
Közalapítvány. Elkészült egy munkaprogram, melyben kijelöltük a legfontosabb cselekvési 
irányokat.  Projektjeinket több országban is felajánlottuk. Jelenleg három területen 
(demokrácia, jogharmonizáció, határon átnyúló együttműködések) folyik magyar-brit 
projektszintű együttműködés. Előrehaladott tárgyalások folynak svéd partnerekkel is. 
 
(c) Oroszország 
 
A jelentős magyar diplomáciai erőfeszítések is hozzájárultak ahhoz, hogy Oroszország 
végül elfogadta, hogy az EU–Orosz Partnerségi és Együttműködési Megállapodás hatálya 
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az Unió bővítésének eredményeként immár mind a 25 tagállamra automatikusan kiterjed, 
nincs szükség az ügyben külön tárgyalásokra Oroszország és az új tagok között. Ennek 
eredményeként elhárult az a veszély, hogy a PEM hatályosulása nélkül magyar vállalatok 
tucatjait jelentős veszteség érje. A megállapodást az orosz törvényhozás a múlt év őszén 
ratifikálta, s ezzel a magyar-orosz kétoldalú kapcsolatok is új dimenziót kaptak.  
 
A 2004 novemberében tartott EU–orosz csúcstalálkozón nem sikerült megállapodni az 
EU–orosz együttműködés egészét lefedő, ún. négy közös térségről. Noha a Közös 
Gazdasági Térségről, valamint a Kutatás, Oktatás és Kultúra Közös Térségéről 
lényegében egyetértés alakult ki, addig a Szabadság, Biztonság és Igazságosság Közös 
Térsége, valamint a Külső Biztonság Közös Térsége tekintetében több fontos területen 
alapvető koncepcionális különbségek vannak továbbra is. Magyarország az Unió új 
tagállamaként és a FÁK térségével közvetlenül szomszédos országként abban érdekelt, 
hogy minél szorosabb együttműködés bontakozzon ki az Európai Unió és Oroszország 
között. Ezért szorgalmazzuk, hogy az Unió folytassa a bevonás politikáját Oroszországgal 
kapcsolatban. A bevonás feltételeit illetően azonban – tanulva a NATO-Oroszország 
Tanács tapasztalataiból is – nem érdekünk, hogy Oroszország olyan speciális 
jogosítványokat kapjon, amelyek révén lényegében beleszólhat az Unió döntéshozatalába, 
cselekvési szabadságába. Az uniós tagállamok konszenzusa tükrözi azon érdekünket, 
miszerint az Unió továbbra is megőrizve egységét, ne engedjen Moszkva minduntalan 
tapasztalható megosztási kísérleteinek, illetve ne vállaljon olyan aránytalanul nagy 
kompromisszumokat, amelyek hosszú távon károsítják érdekeit.  
 
(d) EU-ázsiai együttműködés 
 
Az Ázsia-Európa Együttműködés (ASEM) 2004. október 7-9. között tartott hanoi 
csúcstalálkozóján Magyarországot – az Unió más új tagállamaival, valamint Burmával, 
Laosszal és Kambodzsával együtt – felvették a szervezetbe. Az ASEM az Európai Unió és 
a legjelentősebb ázsiai országok közötti együttműködés fóruma. Ezzel lehetővé vált, hogy 
hazánk uniós tagállamként is jelen legyen Ázsiában. ASEM-tagságunk fontos, mert 
elősegíti a Kormány Ázsia-politikájának sikerét. A tagság elnyerése érdekében intenzív 
diplomáciai tevékenységet kellett kifejtenünk, mivel Burma tagságának ügye miatt a 
szervezet bővítése sokáig bizonytalan volt. 
 
(e) Az európai biztonság- és védelempolitika 
 
Az európai biztonság- és védelempolitika (ESDP) célja, hogy az Európai Unió 
világgazdasági jelentőségéhez mérhető globális politikai súlyát valós polgári és katonai 
válságkezelő képességekkel támassza alá. Az Unió nem a hosszú távú katonai 
válságkezelésre akar berendezkedni, hanem célja, hogy a felmerülő krízishelyzeteket 
megfelelő polgári és katonai képességek gyors bevetésével kezelni tudja. Ilyenformán nem 
versenytársa, hanem kiegészítője a katonailag robusztusabb erőt felvonultatni képes 
NATO-nak. Az ESDP-nek nem célja kollektív védelmi garanciák biztosítása, annak 
keretéül változatlanul a NATO szolgál. Magyarország határozott törekvése, hogy az 
európai védelem fejlődése semmilyen módon ne gyengítse a szövetséget, ellenkezőleg, az 
európai képességek fejlesztésével járuljon hozzá a transzatlanti szövetség erősítéséhez. 
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Az európai integráció következő nagy területeként számon tartott európai biztonság- és 
védelempolitika területén is zökkenőmentes volt bekapcsolódásunk az Unió munkájába. 
2004 során részt vettünk az uniós védelmi és válságkezelő kapacitások erősítését szolgálni 
hivatott Európai Védelmi Ügynökség létrehozásában és az Ügynökség részes 
államaként megkezdtük intenzív lobbitevékenységünket annak érdekében, hogy magyar 
szakértőket juttassunk be ezen szervezetbe. Az érintett tárcákkal (mindenekelőtt KÜM, 
HM és GKM) közösen megindult a gondolkodás, hogyan lehet a hazai védelmi gazdasági 
szektort bekapcsolni az Ügynökségen keresztül megnyíló fejlesztési és együttműködési 
projektekbe. 
 
Az európai szintű képességfejlesztéshez való hozzájárulásunk jegyében már a koncepció 
megjelenésekor kinyilvánítottuk részvételi szándékunkat az Unió gyorsreagáló képessége 
részeként felállításra kerülő harccsoportokban. Tevékenyen részt veszünk a harccsoport-
koncepció alakításában, és a 2004. november 22-ei katonai képesség-felajánlási 
konferencián, több hónapos intenzív egyeztetést követően bejelentettük szándékunkat a 
Többnemzetű Szárazföldi Kötelékre (MLF) építő magyar-olasz-szlovén harccsoport 
felállítására, amely 2007-tel kezdődően bevethető. Ezzel egyúttal teljesítettük az 
alkotmányszerződés állandó strukturált együttműködésében való részvételhez 
meghatározott legfontosabb feltételt.  
 
Magyarországnak 2004 novemberében az Európai Unió polgári képesség-felajánlási 
konferenciáján első alkalommal volt lehetősége, hogy a polgári válságkezelés mindegyik 
prioritási területén felajánlással élhessen. Szakembereink eddig rendőri területen 
kapcsolódtak be az Unió polgári válságkezelési tevékenységébe, a képesség-felajánlási 
konferencia nyomán azonban megkezdtük a jogállamiság, a polgári védelem, a polgári 
közigazgatás erősítése, valamint a monitoring területén kiválasztott szakemberek 
felkészítését is.  
 
Kiemelt magyar prioritásként jelent meg hazánk részvétele az Unió katonai és polgári 
válságkezelő műveleteiben, amelyek közül is a legjelentősebb a boszniai SFOR missziót 
2004. december 2-án felváltó EUFOR Althea műveletben való nagyarányú jelenlétünk. 
Részt veszünk az Európai Unió boszniai rendőri missziójában (EUPM) és a macedóniai 
rendőri műveletében (PROXIMA).  
 
Az uniós tagságunk során képviselt céljainkat a biztonságpolitikai gondolkodást 
meghatározó stratégiákban is tükröztettük: a 2004-ben elfogadott Nemzeti Biztonsági 
Stratégia, illetve a hamarosan elkészülő Nemzeti Katonai Stratégia is figyelembe veszi az 
uniós tagságunkból fakadó követelményeket. 
 
(f) Irak és Közel-Kelet 
 
Az Európai Unió iraki stratégiája 2004 júniusában került kidolgozásra, mely meghatározta 
az uniós támogatás prioritási területeit, szorosan kapcsolódva az országban zajló 
négyszintű folyamathoz: a demokratikus átalakulás támogatása, a gazdasági fejlődés 
elősegítése, a jogbiztonság megteremtése és Irak reintegrálása a régióba. A demokratikus 
átalakulás támogatásának formáját rövidtávon részben a választási folyamathoz történő 
pénzügyi és technikai segítségnyújtásban, részben a demokrácia és a piacgazdaság jogi 
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hátterének és intézményrendszerének megteremtésében határozta meg. Magyarország 
ezen uniós célkitűzések mentén vállalt feladatokat részben szorosan kapcsolódva az uniós 
keretekhez, részben nemzeti alapon.  
 
Az iraki átmenet támogatására a 2004. november 5-ei Európai Tanács fogadott el részletes 
programot, melyhez kapcsolódóan az iraki stabilizáció támogatását célzó intézkedési 
csomaggal összhangban 200 ezer USD-t ajánlottunk fel a választások megrendezésére. 
Magyarország támogatta a szintén az intézkedési csomag részét képező, a választásokat 
követően felállítani kívánt Integrált Rendőri és Jogállami Misszió tervét. Az Integrált 
Rendőri és Jogállami Misszió keretében képzési programok indulnak, melyekbe szintén 
bekapcsolódunk. A nemzetközi fejlesztési együttműködési politikánk keretében további 
támogatási formákat szorgalmazunk, konkrétan iraki diplomaták, valamint közigazgatási 
szakemberek képzését. A nemzeti alapon vállalt feladataink közül 2005 első felében 
folytatjuk az elmúlt évben megkezdett szerepvállalásunkat az iraki rendőrök kiképzésére 
irányuló, Jordániában folyó nemzetközi programban, bár pénzügyi eszközök hiányában a 
hat kiképző fokozatosan visszahívásra kerül. 
 
Érdekünk, hogy az Európai Unió támogassa az iraki stabilizációt és újjáépítést. 
Magyarországnak, mint a közel-keleti térséggel határos Európai Unió tagjának alapvető 
érdeke, hogy a térségben stabil és demokratikus viszonyok uralkodjanak. Fontos, hogy a 
biztonsági helyzet függvényében idővel megteremtsük az Unió helyszíni jelenlétét: 
különmegbízott küldésével, illetve állandó képviselet nyitásával. 
 
 


