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Magyarország biztonságpolitikája
1989–2019 között
Tálas Péter
Tanulmányunk Magyarország biztonságpolitikáját tárgyalja az 1989 óta eltelt három
évtizedre visszatekintve. Célja, hogy röviden bemutassa a magyar biztonságpolitika
-

témakör egy-egy részkérdésének helyi értékét kívánják meghatározni a hosszabb és
kintésére ugyanis a 2000-es években több alkalommal és több formában is kísérletet
1
2
A magyar biztonságpolitika egészének
átfogó bemutatására azonban eleddig csupán néhány tanulmány, illetve egy kisebb
tanulmánykötet tett kísérletet.3
egy ilyen összefoglalásra. Ebben az évben 30 éves a magyar rendszerváltás, 20 éves
a magyar NATO-tagság, illetve 15 éves az ország EU-tagsága, s az ilyen évfordulók jó
alkalmat jelentenek a visszatekintésre.
Ferenc –

András –
Zoltán –

Magyar külpolitika a 20. században.
A magyar külpolitika 1989–2014.

János –

Magyarország és a CSDP
NATO 4.0 és Magyarország. 20 év tagság – 30

Szenzor
Nemzeti

4
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a biztonsági környezet változásának, az ország biztonságpolitikai céljainak, illetve
a biztonságpolitikai célok megvalósításához
-

kapcsán azt vizsgáljuk, hogy a mindenkori magyar politikai vezetés miként kívánta

álltak a politika rendelkezésére az ország biztonságpolitikai céljainak megvalósításához.

Tálas Péter

A biztonsági környezet változásának mérföldkövei

mérföldköveit.
A kétpólusú világrend felbomlása és a rendszerváltozás
Az elmúlt csaknem harminc évre vonatkozóan geopolitikai és geostratégiai érte–1990-es
évek fordulóján bekövetkezett felbomlása és a rendszerváltozás határozta meg
orientációját. Bár a kétpólusú világrend összeomlását leggyakrabban a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának
érdemesebb inkább egy olyan folyamatként tekinteni az eseményre, amelynek
gyökerei az 1970-es évek végére nyúlnak vissza. A Szovjetunió ugyanis ekkortól
nem tudta követni a nemzetközi trendeket. Kimaradt a világgazdaság 1980-as
lépés tartani a fegyverkezési verseny új hullámával.4 Ennek politikai tudatosulása
a Szovjetunióban az 1985 és 1991 közötti ún. gorbacsovi korszakban következett
be, s egyik eredményeként a moszkvai vezetés lemondott szövetségi rendszerének

4
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rendszerváltozást

1960 és 1980 között a KGST-országokkal
63-ról 47%-ra csökkent kereskedelmi forgalom, ugyanakkor a piacgazdaságok5

6

A tömbök közötti katonai szembenállás felszámolása szempontjából meghatározó

hogy hagyományos fegyvereiket az öt legfontosabb kategóriában (harckocsik,
illetve a személyi állomány terén 1995-ig oly mértékben csökkentik az Atlanti-óceán
-

-

goszláv térség államaira a délszláv háborúkat lezáró Daytoni Egyezmény keretében,
megállapodás terjesztette ki a CFE-megállapodást.

-
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jellegét és struktúráját, csupán méreteiben tette kisebbé azt.
A délszláv válság és a délszláv háborúk
A Szovjetunió és a kétpólusú világrend bukásával olyan hatalmi vákuum alakult ki

1999-ben pedig Koszovó kapcsán nemzetközi fegyveres beavatkozáshoz vezetett
-

1945 óta nem volt fegyveres konfliktus, s melynek nagyhatalmai képesség és közös
akarat híján évekig tehetetlennek bizonyultak a délszláv háborúk megfékezésében.
Történeti szempontból a föderatív államok felbomlása a kelet-közép-európai
es politikai irányváltását ugyanis a legáltalánosabb szinten az európaizálódás
és a renacionalizáció fogalmával ragadhatjuk meg. Ez utóbbi eredményeként

jogállamiság megteremtését, nemzetgazdaságuk piacgazdasággá alakítását, valamint
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Fontos azonban látnunk azt

önállóságuk garanciáit.
A délszláv háborúk több szempontból is komoly és tartós hatást gyakoroltak
Magyarország biztonságára és biztonságpolitikai orientációjára. Egyrészt
Magyarország térségbeli geopolitikai súlya megnövekedett. Másrészt a háborúk

paritást, így lényegesen csökkentette a nagyhatalmak közötti közvetlen katonai
vákuum okozta geopolitikai rendetlenségben gyakoribbá váltak az államok
Vagyis a kétpólusú világrend felbomlása összességében nem egy stabilabb, hanem
a korábbinál kiszámíthatatlanabb nemzetközi biztonsági környezetet hozott létre,

vált az is, hogy a renacionalizációból fakadó ellentétek miatt a Balkánra tartósan
instabil és komoly biztonsági kockázatokat hordozó térségként kell tekintenie. E

József –

László –
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A helyzetet a háborúkat kirobbantó Szerbia kapcsán tovább bonyolította a magyar

melynek eredményeként a felek 20-20 kilométer széles sávot hoztak létre a határ két
oldalán, amelyben megtiltottak minden légi katonai tevékenységet.9 Az új magyar

–1995 között Jugoszláviából
–
a Jugoszláviával szembeni embargó, a tranzitforgalom és dunai hajózás leállása
Magyarország számára.10
Magyarország geopolitikai fontosságát és magyar politikai vezetés magatartásának

az ország NATO-csatlakozását. Ezek során ugyanis a magyar biztonságpolitika
a gyakorlatban bizonyította, hogy az ország képes hozzájárulni az európai válság-

Attila –
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A kelet-közép-európai rendszerváltozások biztonságpolitikai értelemben valaa gazdasági-társadalmi válságból való kilábalás és a modernizáció reményében
szág megfogalmazta az európai és az euroatlanti integrációs szervezetekhez
való csatlakozás szándékát, illetve a demokratikus jogállamiság és piacgazdaeurópaizálódásként
-

feltételeihez való alkalmazkodási kényszer. A másik oldalon ugyanis az európai és
az euroatlanti szervezetek korabeli törekvése az európai kontinens biztonságának

terjesztésének, illetve az itteni biztonsági szektorok reformjának politikai szán-

készség korántsem volt eleve adott, hiszen az 1990-es évek elején az Európai Unió
államai eljuthatnak a tagságig.11
-

biztonsági környezetét és biztonságpolitikáját.
A NATO-csatlakozással a kelet-közép-európai államok egy olyan szövetségnek
lettek tagjai, amely az éles hidegháborús szembenállás mellett is biztosította
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monikus szerepet alakítson ki magának a második világháború után, s így hosszú
évtizedekre biztosítsa globális hatalmi pozícióját. A szövetség európai tagjai számára
pedig azt biztosította a NATO, hogy a hidegháborús fenyegetés geopolitikai stabilitását kihasználva kiépítsék a jóléti demokráciának azt az európai modelljét, melyet
utóbbinak meghatározó szerepe volt abban, hogy 1991 után a szovjet szövetségi

járó kötelezettségeket.12
Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán elmondható, hogy geopolitikai
gazdaságaik nagyfokú nyitottsága miatt az EU-ban létrejött gazdasági, gazdaországok számára. Az unióhoz való csatlakozással és nemzeti szuverenitásuk egyes

részt vesznek. Az európai uniós integrációban kialakult szabályozási rendszer,
a közös gazdaságpolitikai koordináció és az uniós szakpolitikák prioritásrendszere
gazdasági növekedés követelményeinek felelnek meg, de a kelet-közép-európai
és feltételeket biztosítanak. Biztonságpolitikai szempontból kulcsfontosságú az is,
13
Az uniós tagsággal ugyanis
Fontos következménye a tagságnak az is, hogy az EU képes védelmet nyújtani tagországainak a válsághelyze14

Tamás –

Tamás –
Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle

#MIÉRTFONTOSANATO.
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A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás és az Európán kívüli válságkezelésben
és stabilizációban való részvétel
Jóllehet a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásra sokan még ma is olyan mérföldaz esemény valójában a biztonságról alkotott általános felfogást módosította je-

ezzel párhuzamosan vált fokozatosan elfogadottá az is, hogy nemzetközi hatalmi
16

A 9/11-es terrortámadásnak nemzetközileg két szempontból volt igazi gyakorlati
közi biztonságpolitika prioritásává, s ennek eredményeként nemzetállami szinten
–2014 közötti afganisztáni ISAF

Géza –
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A 2008-as pénzügyi-gazdasági válság

általános csökkentést hajtsanak végre védelmi képességeikben. Ennek során

csökkentették a haditechnikai eszközeik számát vagy modernizációs és
18

-

illetve társadalmi kérdésként (közbiztonság, integrálatlan közösségek problémája,

kérdése másodlagos, így arra kevesebb forrást is elég biztosítani. Ezen a felfogáson
-

19
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problémája a globalizáció korában messze túlmutat az egyes nemzetállamok
biztonságán. Miközben ugyanis vitathatatlan, hogy a 2008-as válság az egész
világon éreztette hatását és globálisan is csökkentette a védelmi célú kiadásokat,

gek fokozására fordított kiadások, a stratégiai viszonyok helyi dinamikájához és
konfliktusaihoz igazodva. Vagyis a 2008-as válság hatására felgyorsult a 21. szákövetkezményei lehetnek Magyarország számára is, amely minden tekintetben

hogy az Európával szomszédos régiók biztonsági környezet-értékelése alapján
továbbra is számíthatunk olyan regionális válságokra, mint a 2011 elején kirobbanó

20

Válságok az Európai Unió déli szomszédságában és következményeik (az arab
tavasz, a migrációs és menekültválság)

és védelempolitika politikai és képességbeli korlátai.
arab tavasz során évtizedek óta hatalmon
-

véres polgárháború vette kezdetét.21 Az arab tavasz válságainak közvetlen és

Tálas Péter

-

migráció megfékezésében. A polgárháború következtében Líbia olajtermelése

hez képest, jóllehet a migrációs nyomás ekkoriban az EU mediterrán országait
22
Az elhúzódó szíriai polgárháború miatt azonban 2015ben fokozódott és kiterjedtebbé vált a migrációs nyomás. Több mint 1,3 millió

európai uniós országban alakult ki hosszabb-rövidebb válsághelyzet (Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Dániában, Svédországban,
Norvégiában, Finnországban, Görögországban, Bulgáriában, Olaszországban,
tehát a szakirodalom és a politikai közbeszéd is a jelenséget a második világ23

-

-

litika célja eredetileg a szóban forgó régió a politikai, gazdasági és biztonsági

SVKK Elemzések

Magyarország biztonságpolitikája 1989–2019 között

is. A Franciaország és Nagy-Britannia által kezdeményezett, s az ENSZ BT-ben
Oroszország és Kína tartózkodása mellett jóváhagyott, de számos EU-tagállam

saját politikai döntése alapján több EU-tagállam is vett részt benne.
rosszkor érte az arab tavasz. Egyrészt az arab államokban zajló események
többsége a magyar uniós elnökség idejére esett, s ez már önmagában is komoly

teremtett. A magyar kormánynak ugyanis úgy kellett ellátnia az elnökségi feladatokat, hogy miközben az arab tavaszból adódó bizonyos kérdések kezelése

tartoztak. Másrészt az arab tavasz akkor következett be, amikor az Orbán-kormány a globális nyitás jegyében az arab országokkal való magyar kapcsolatok
élénkítését határozta el, s ezt éppen Líbiában és Egyiptomban kezdte meg.
a helyeken, ahol az EU nem rendelkezett saját misszióval, így a líbiai Tripoliban
is. A helyzetet a magyar kormány úgy oldotta meg, hogy bár minden nemzetközi
-

24

ugyanis a rendszerváltás óta sosem volt kitéve a 2015-ös évhez hasonló
Éva –
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-

ugyanis pusztán formális okokból adta be igénylését Magyarországon, és szinte
-

-

a migrációra olyan jelenségként tekintenek, mint ami a nemzetállamok biztonságát
fenyegeti, s élesen bírálta az Európai Unió és egyes uniós tagállamok túlságosan
liberálisnak ítélt bevándorlás- és migrációs politikáját.
Oroszország visszatérése
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2004-ben az Európai Unió tagjai
közé fogadta a balti országokat, 2008-ban pedig meghirdette keleti partnerség
projektjét, melynek nyíltan felvállal célja volt hat posztszovjet állam (Örményország,
25

vagyis a nyugat-európai társadalmi-politikai berendezkedés orosz határig
való kiterjesztése. Mindezeket súlyos és komoly biztonságpolitikai kihívásnak
élte meg az orosz vezetés.
Oroszország 1991 után ugyan elvesztette globális szuperhatalmi pozícióját,
de továbbra is az egyik legfontosabb nukleáris nagyhatalom, a nemzetközi biz-

amelynek komoly befolyása van az európai kontinens biztonságára is. A moszkvai

augusztusi grúz–orosz háború, majd a Krím-félsziget 2014. márciusi jogellenes

magukat egy-egy vitás kérdés megoldása kapcsán.
Bár a Grúziával szembeni orosz magatartás Kelet-Közép-Európa számos

Tálas Péter

s amelynek komoly hatása volt az európai országok védelmi képességeire is.26

magatartásának és befolyásolhatóságának megítélésében. Az egyes tagállamok

gázszállításokra, vagy nemzetgazdaságuk szempontjából meghatározó gazdasági
viszonyra törekszenek Moszkvával. Azok esetében viszont, akiknek történelmét
27

a Moszkvával kapcsolatos politika kívánatos tartalmát. Régiónkban a legnagyobb
bizalmatlansággal hagyományosan a balti államok, Lengyelország és Románia

kete-tenger partján helyezkedik el. Csehország a kelet-közép-európai régiótól
országgal szimpatizáló elnöke volt az országnak, a cseh politikai elit többsége
inkább távolabb szeretné magától tudni Moszkvát. A térség bizalmatlan, avagy
érdektelenséget mutató államaival szemben a másik pólust Szerbia képviseli, ahol
mind a politikai elit, mind a társadalom többsége barátként tekint Oroszországra,

Nemzet és Biztonság
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akadályát az érdekek kölcsönös tiszteletén alapuló kapcsolatoknak. Bár egyáltapartnernek igen, amellyel pragmatikus alapon és gazdasági megfontolásokból
28

Az európai országok biztonságpolitikájára az arab tavasznál és migrációs válságnál is nagyobb hatást gyakorolt a 2013–2014 fordulóján kirobbant ukrajnai
válság
Oroszország között napjainkra egy olyan alacsony intenzitású konfliktus alakult ki
-

sének támogatásával reagált. Az ukrajnai válság biztonságpolitikai hatását jól jelzi

Az ukrajnai válság és az arra adott nyugati reakciók több szempontból is érzékenyen érintették Magyarországot. Egyrészt az Orbán-kormány 2012-ben meghirdetett keleti nyitás politikájában stratégiai szerepet szánt az Oroszországgal

mi és kelet-ukrajnai beavatkozása mind politikai, mind pedig társadalmi szinten
a renacionalizáció felé tolta el az ukrajnai eseményeket. Ez pedig óhatatlanul

Tálas Péter

-

Részben mert az EU–
miközben rendre megszavazta az Oroszországi Föderációval szembeni uniós
bevezetése és fenntartása miatti nemtetszésének. Részben pedig azért, mert
a magyar kormány a NATO–ukrán kapcsolatok megnehezítését is felhasználta.
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Magyarország biztonságpolitikai céljairól
Reális biztonságpolitikai célokat meghatározni és ezek megvalósításához eszközö-

magyar politikai vezetés miként oldotta meg e feladatot az elmúlt harminc év során.
A függetlenség visszaszerzése és a biztonságpolitikai útkeresés
Biztonságpolitikai értelemben a rendszerváltozás a szovjet blokk valamennyi
kelet-közép-európai országban korlátozott szuverenitásuk felszámolásával vette
kezdetét. Miként a régió legtöbb országában, ez Magyarországon is az országban
állomásozó szovjet csapatok kivonását, a
nös Gazdasági Segítség Tanácsából való kilépést jelentette. Ezek teremtették meg

megállapodás, amelyet az állampárt utolsó miniszterelnöke, Németh Miklós írt
alá. Az egyezményben a szovjet fél eredetileg azt vállalta, hogy 1991. június 30-ig
végrehajtja a teljes kivonulást. A gyakorlatban ezt fél hónappal korábban (június
-

akarta vonni az elszámolásba a szóban forgó objektumok állagmegóvásának

zó szerepet játszott Antall József magyar miniszterelnök, aki 1990. június 7-én

Tálas Péter

nyezte a VSZ katonai szervezetének felszámolását. Bár a szervezet feloszlatásáról

megemlékezni, mert olyan az elmúlt harminc évben nem túl gyakori alkalomnak

-

felsorolásuk mégis igen fontos. Egyrészt mert plasztikusan szemléltetik a magyar
biztonságpolitika és általában a kelet-közép-európai térség geopolitikai meghatározottságát. Másrészt mert az 1990-es évek elejei biztonságpolitikai orientációról

az elmúlt 30 év magyar biztonságpolitikájának megértéséhez és vizsgálatához jó
kiinduló és viszonyítási pontot jelentenek.
Keleti opció
kelet-közép-európai országban természetesen ennek az opciónak volt a legkisebb és
legkevesebb a politikai realitása, hiszen a rendszerváltozás egyik leglényegesebb eleme
éppen a szovjet érdekszférából való kiszabadulás volt. Ráadásul az opciót a szovjet
nemcsak a korábbi szatellit államok, de a legtöbb szovjet utódállam nemzeti érdekei

Szerbia 1991–2000 között, Szlovákia 1993–1998 között, Ukrajna pedig 2010–2014 kö-
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A semlegesség, a biztonsági garanciák, illetve az el nem kötelezettség opciója
volt tapasztalható a magyar politikai elit egy részében az 1956-ban Nagy Imre
-

is az a felismerés tette irreálissá, hogy a kétpólusú világrend felbomlását kövegét garantálták, illetve respektálták volna. Az opcióval kapcsolatban amúgy is
komoly fenntartásai voltak a magyar politikai elit többségének. Részben mert
a megoldás Magyarországot csupán az európai biztonság tárgyának, nem pedig
pedig, mert az is gyorsan világossá vált, hogy a semlegesség költségeit nem
tudja az ország gazdasága megtermelni. A semlegesség egyébként nem teljesen
ismeretlen biztonságpolitika a kelet-közép-európai térségben, hiszen Ukrajna
1990–2014-ig deklaráltan semleges volt, Moldova pedig ma is az.
A biztonság önálló szavatolásának opciója
A kelet-közép-európai térség néhány országában a rendszerváltás kezdetének
biztonságpolitikai opciója. A szovjet csapatok távozása után visszanyert

a szovjet blokk szétesése, a nyugati biztonsági intézmények garancianyújtási
gyakorlati megvalósíthatatlansága, valamint a szomszédsági kapcsolatokban

megmaradt az elmélet szintjén. A biztonság önálló szavatolásának agresszív
és támadó variációját viszont a milosevicsi Szerbia valósította meg, amikor 1991

Tálas Péter

Közép-európai opció
-

hanem az 1989-ben olasz kezdeményezésre megalakított Quadragonale, valamint

Európai Unióval kötött társulási egyezményei. Hagyományos biztonságpolitikai
-

-

közép-európai biztonsági struktúra kiépítését célozták.
Az EBEÉ/EBESZ alapú összeurópai biztonság opciója
A Helsinki folyamatra alapozott összeurópai biztonsági rendszer alternatíváját
a kelet-európai rendszerváltás eufóriája és a bipoláris európai szembenállás meg-

elfogadott

dokumentum fényében ugyanis rövid ideig
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ezen argumentáció erejét a hasonló irányba mutató szovjet érdekeltség is. Miután

Az euroatlanti (a nyugat-európai és az észak-atlanti) opció
való gazdasági-társadalmi felzárkózás jelentette, a magyar biztonságpolitika
vezetekhez való közeledés, illetve fokozatos csatlakozás jelentette a legvalóhogy a nyugat-európai intézményekbe, illetve az észak-atlanti biztonsági rend-

meg látványosan. Bár a térség országai számára a NATO-hoz való közeledés,
-

a nyugat-európai opciót preferálta. Természetesen fakadt ez a törekvés egy olyan

csúcstalálkozón a mélyítés (a Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása, az euro
-

–94 fordulóján

Tálas Péter
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A magyar biztonságpolitika prioritásai
A biztonságpolitikai opciókról folyó viták nyomán alakultak ki a magyar bizton-

euroatlanti integrációt
a

(a szomszédsági és regionális kapcsolatok új alapokra
(új nem-

prioritások keretrendszere az elmúlt három évtizedben annak ellenére is vál-

is felbomlott. Mind a folytonosság, mind a prioritások közötti hangsúlyeltolódás,
a magyar biztonságpolitika stratégiai dokumentumaiban is. A rendszerváltozáskor
évtizedben csupán egyszer, 2011-ben változott lényegesen, amikor a második
globális nyitás politikájával.

koncentrálva. Ezt annak ellenére is meg tudjuk tenni, hogy 2012 óta a magyar
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NATO-politikáját, európai uniós politikáját, regionális
biztonságpolitikáját,
, a határon túli magyarokkal kapcsolatos
, illetve a globális nyitását

hogy az aktuális kormányok mennyire tudják egységként kezelni, harmonizálni

A NATO-politika
Magyarország elmúlt három évtizedben folytatott NATO-politikája két nagy
–
–
-

igazán fontos helyen, és közvetlen katonai fenyegetést sem érzékelt az ország,
megszerzése, a tagság elnyerése után pedig költséghatékony fenntartása volt.
Ugyancsak a magyar társadalom szociális biztonságot és a közbiztonságot pre-

szág katonai biztonságának szavatolásban van fontos szerepe, de a biztonság
és a gyorsan elérni remélt magyar uniós tagságot tekintették a legfontosabb
háborúk hatására némileg módosult, a háborúk idején tapasztalt európai és saját
eszköztelenség ugyanis nagymértékben növelte a NATO fontosságát a magyar
a 30 év egészét tekintve korántsem olyan fontosat, mint az Oroszországtól tartó
balti államok, Lengyelország vagy Románia esetében tapasztalhattuk. Mindezek

Tálas Péter

következtében a magyar biztonságpolitikára általában a

volt

30

piaci reformjai, a tömbpolitika leépítésében játszott szerepe, a rendszerváltozás

országokkal, óvatosabban pedig a délszláv térséggel kapcsolatban megfogalma-

iben és törekvéseiben már korábban csalódnia kellett. A délszláv háborúk kapcsán
szerep betöltéséhez, a visegrádi csoportban pedig a partnerek nem fogadták el

számára. Ennek a döntésnek tartós hatása lett a magyar NATO-politikára. Rövid
és Magyar Honvédség nem tud teljes mértékben megfelelni, s az emiatt keletkezett

NATO-politika alakulásának. Magyarország ugyanis az 1990-es évek elején
szövetséghez kívánt csatlakozni, 1999 márciusában pedig egy olyan NATO-nak

László –
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a biztonsági környezet változásának hatására 2014 után ismét visszatért kollek-

szempontjából is (békekikényszerítés, békefenntartás, stabilizálás, államépítés,
nem csupán a Magyarországhoz hasonló új NATO-tagországok számára volt po-

eseteként egyáltalán nem rendelkezik képességekkel, eszközökkel és tudással
feladatok többsége új és felettébb költséges képességeket is igényelt a benne
–91, 1994–95,
2006–

ben, hogy milyen koalíció volt éppen kormányon (ti., hogy a szocialista-liberális

helyezett hangsúlyok változása miatt. A második Orbán kormány például a gaz-

-
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szenzust teremteni, megtalálni a kényes egyensúlyt a nemzeti és a szövetségesi
törekvések között. A magyar–orosz kapcsolatok példájánál maradva az, milyen
módon tud Magyarország úgy tartalmilag részt vállalni a NATO keleti szárnyá-

NATO-politikáját, elmondhatjuk, hogy az ország politikai vezetése a magyar és
hez, és a kelet-közép-európai új tagállamok vállalásaihoz igazodó, pragmatikus
és visszafogott NATO-politikát igyekezett folytatni. Teljes jogú NATO-tagként
vetség számára prioritással bíró afganisztáni misszióban vállalt hangsúlyosabb
szerepet. Természetesen a NATO kollektív védelemi feladatainak megoldásában
programjához, 2014 után pedig nemzetközi szinten bekapcsolódott Szlovénia
alatt számos nemzetközi és hazai kritika érte a magyar kormányokat a Magyar
Honvédség modernizációjának elodázásért és az alacsony védelmi kiadásokért,

Az európai uniós politika
Az Európai Unió három értelemben járul hozzá Magyarország biztonságához.
-
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szuverenitás elemeinek megosztásával járó, s az unióba való belépéssel vállalt
-

Hasonlóan a NATO-politikához, a magyar uniós politika elmúlt három évtizede
–
–

–
inkább egyfajta alkalmazkodási
politikától remélték a magyar
érdekek sikeres érvényesítését, 2010 óta egy jóval aktívabb és konfrontatívabb
a váltás miértjét, röviden szólnunk kell arról, miként tekintett a magyar társadalom
és magyar politikai elit az Európai Unióra.
A magyar társadalom már említett, a szociális biztonságot preferáló biztonságpercepciója miatt az 1989–1990-es fordulattól egy jóléti rendszerváltást remélt,
az európai uniós tagságtól pedig ennek gyors megvalósulását. Mind a magyar
politikai elit, mind a társadalom úgy tekintett Magyarországra, mint periféria egyik

-

is, továbbá sokak szemében az a tény is, hogy Magyarország (Csehszlovákiával és
-

Vagyis miközben az EU-csatlakozás feltételeit tartalmazó koppenhágai kritériumok
-
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megkezdésének feltételeit, az 1998 márciusa és 2002 decembere között zajló
csatlakozási tárgyalásokon pedig rugalmasnak mutatkozott a minél gyorsabban
megvalósuló tagság érdekében (például kevés a közösségi jogforrások alóli átme-

milyen magyar érdekeket kívánnak képviselni és érvényesíteni a 25 tagú Európai
fordítania a magyar kormányzatoknak (hogyan kell képviselni a nemzeti érdekeket
politizálni európai szinten, hogyan lehet a leghatékonyabban az ország versenykéfolyamatnak minden az érdekérvényesítés terén megmutatkozó bizonytalanságá-

–2010 közötti
31

konfliktusosabb, kötelezettségszegési eljárásokat és jogállami vitákat is felvállaló,

megörökölt gazdasági helyzet konszolidálása érdekében átmenetileg 7%-ra növelje
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egy jóval összetettebb és szélesebb legitimációs, bizalmi, politikai és intézményi válság

uniós vitapontokhoz kapcsolódnak, mint föderális Európa versus nemzetek Európája,
viszony, vagy a szuverenitás-megosztásból fakadó problémák. S bár e politika tartós

konszolidálta és növekedési pályára állította a magyar gazdaságot, másrészt elérte,
hogy Magyarország méreteihez és súlyához képest láthatóbb pozíciót érjen el
fontos jelezni, hogy a 2010 óta folyó viták és a magyar uniós politika az EU központi
megnövelték a felek közötti távolságtartást és bizalmatlanságot.
Jóllehet a magyar politikai vezetés számára az 1990-es évek elején világossá vált,
hogy az ország katonai biztonságát a NATO-tagság garantálhatja, már az uniós
rópai Unió jóval hatékonyabban képes fellépni. Magyarország viszonyát az EU
közös biztonság- és

az elmúlt három évtizedben a CFSP-ben való részvétel szélesítette ki a legnagyobb
mértékben. Nem csupán azzal, hogy olyan világpolitikai események, folyamatok
-

mint például az

-
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, illetve szoember okozta katasztrófák esetében ró segítségnyújtási kötelezettséget a tagállamokra,
a tagállamok az uniónak is a válságkezelést tették az egyik legfontosabb feladatává.
adatokat, vagyis humanitárius és mentési, békefenntartó és válságkezelési feladato-

32

, melyek olyan 10 napon

hogy a harccsoportokat mindeddig egyetlen esetben sem vetették be.33
Structured Cooperation

Nem csupán azért, mert ez az unión

keretben a többieknél intenzívebben fejleszteni hajlandó tagállamoknak a biztonság
és védelempolitika terén (nincs ugyanis meghatározva a PESCO minimális tagálla-

vagy rugalmas integráció, az ún. mag-Európa, illetve a többsebességes Európai Unió
34
Mivel a kelet-közép-európai
országok nem érdekeltek egy többsebességes EU létrejöttében, a CFSP és a CSDP
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óvatos politikát kell folytatnia annak érdekében, hogy megtalálja az egyensúlyt a közös

Regionális politika
rópának a centrumában helyezkedik el, melyet fragmentáltsága miatt történetileg

nagy hangsúlyt kapott a regionalizmus gondolata. Az 1989–

-

önállóan csekély súlyt képviselnek az európai politika színpadán ahhoz, hogy ered-

-

-

–
vákia 1992-es szétválásával, illetve a kelet-közép-európai térség renacionalizáeredményessége látványosan visszaesett. 1992 decemberében még megkötötte
ugyan a négy ország a
,
társulási megállapodások feltételrendszerét érvényesítette a V4-ek egymás közötti

Tálas Péter

mindmáig az 1999-ben kialakított és rotációban betöltött soros elnökségi rendszer,
illetve 2000-ben létrehozott
, ami a négy ország társadalAnnak, hogy a NATO- és EU-csatlakozásig a magyar biztonságpolitika regionális

az a tény, hogy a NATO-csatlakozás perspektívájának 1994-es megnyílásával a biztonság katonai dimenziójának önálló térségbeli szavatolása a legtöbb országban
-

kezdeményezéseihez. A Nyugat ugyanis (miközben meghirdetett programjainak
„regionális együtt-

kelet-közép-európai térség országait.35
tételek közé helyezte a magyar, és általában a kelet-közép-európai EU-tagállamok

a V4-ek ez utóbbi mellett döntöttek, így a korábbiakhoz képest rendszeresebbé vált
a négy ország közötti a konzultáció és koordináció (pl. közösen adták be a schengeni

Dávid –
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sem a visegrádi négyek, sem a V4-eknél nagyobb keretekben meghirdetett regionális

-

vélt kérdésekben is fel tud bomlani. Míg például 2002-ben a lengyel miniszterelnök
2017-ben a magyar miniszterelnök a varsói kormány határozott kérése ellenére is
megszavazta az Európai Tanács elnökének Donald Tuskot. Ugyancsak széles le2008 után igyekeztek kihasználni a térség országai, a gázválság hatására az energia,
a grúz–
-

Szomszédságpolitika és nemzetpolitika
Bár a jószomszédi kapcsolatok biztonságpolitikai prioritásként való megjelölése

-

-
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sokat használták fel a politikai elitek ideológiai kovászként. Másrészt a határon
hetetlen feladata lett a magyar biztonságpolitikának, hisz a magyar etnikum közel

politika számára. Részben mert a magyar kisebbségekhez, még inkább pedig
-

ellentétek miatt kitört délszláv háborúk pedig hosszú évekre bizalmatlanná tették
az Európai Uniót és általában a nemzetközi közösséget a kelet-közép-európai kisebbségi problémákkal szemben. Nem is beszélve arról, hogy a nemzethez tartozás
-

36

és a nemzetpolitika terén nem annyira a 2004-es EU-csatlakozás, mint inkább
gyakorlata jelentett szakaszhatárt.
1990 és 2004 között ugyanis, noha a magyar politikai retorikában egyenrangúnak

próbálkozások arra vonatozóan, hogy Budapest a magyar kisebbség helyzetére
Nemzetpolitikai alapismeretek.
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A kisebbségi problémáktól való merev európai elzárkózást már viszonylag korán

lett következménye, hogy a szocialista-szabaddemokrata Horn-kormány 1995
márciusában annak ellenére aláírta a magyar-szlovák, 1996 szeptemberében
az érintett államok belátására bízták a kisebbségvédelmi jogok betartását, s nem

A 2004–

-

sor a magyar-magyar párbeszéd legfontosabb fórumának, az 1999-ben létrehozott
az összehívására. A baloldali magyar

az Európai Parlament által is szorgalmazott romániai kisebbségi törvénytervezetet
a román törvényhozás elfogadta volna.38
Szemben a magyar Európa-politikával, a nemzetpolitika 2010 utáni változása
sem belpolitikai szempontból, sem a szomszédos országok számára nem volt, nem

Tálas Péter

számára kedvezményeket biztosító státusztörvény
a
intenzívebb támogatása (romániai Sapientia
koalíció 2010 után csupán annyit módosított saját korábbi nemzetpolitikáján, hogy
ugyanolyan rangra emelte, mint bármely más ágazati szakpolitikát, illetve a 2011-es

nemzetpolitika 2010–2019 közötti mérföldköveit olyan események jelezik, mint
a
és a

Alapítvány és Intézet

szavazati jog kiterjesztése
-

53,3%-át az erdélyi magyarok támogatására folyósította a Bethlen Gábor Alap.39
A Bethlen Gábor Alap által folyósított támogatások összege
Külhoni magyarok összes támogatása

Erdélyi magyarok támogatása
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Mindezek ellenére nehéz pontos és valós mérleget vonni a magyar nemzetpolitika

kiterjesztésével kívánja mérsékelni, illetve megállítani.
A globális nyitás politikája
A

a keleti nyitást

és a déli nyitást
sa

a 2010-ben hata-

a világpolitikában és
világgazdaságban lezajló folyamatokra, melyeket a nemzetközi közösség a 2008-

melyek a
az
az elmúlt néhány
a globális nyitás
terén, azt tudnunk kell, hogy a
lam esetében általában csak évtizedes kitartó munka után szokta siker koronázni.
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az adott ország a nemzetközi viszonyok
befolyásolására. Ez utóbbi viszont az adott ország nemzetközi hatalmi képességein
múlik, vagyis az ország
,
, katonai
képességein,
, illetve társadalmi-politikai
lértékén
rendelkezik Magyarország az

A

a
a

általában nem tartanak a
a hatékonyan
a kevésbé hatékonyan dolgozóktól, a nemzetközi rendszer pedig hosszú
távon mindig a
A nagy népességszám a
nemzetközi hatalmat és presztízst jelent. Ami ennél is fontosabb, a népességi viszonyok átalakulására maguk a
az egyes országok világpolitikai súlyát.
a 98. a világ 206 országa
a
a lakosságfogyás

között, s 15. a
Az
az 1980–
a magyar társadalom elöregedése is, míg ugyanis 1990-ben a lakosság 13%-át tette
ki a
a 18,7%-ot. Mindeközben
az
a legalacsonyabb, 14,5%-os,
40
a gyermekkorúak, a 15 év alattiak aránya a
A vizsgált
–
a magyar teljes
, majd csaknem egy évtizedig stagnált (2000–

44
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hogy a
s 2017ben elérje az 1,5-ös szintet.41 A lakosságcsökkenés és az elöregedés szinte minden
esetben a gazdaságilag aktív korú népesség és a szociális intézmények terheinek
az a 2010-es évek második
a
kínálati oldalára is. Emellett a
az innovációs
kedv, a kockázatvállalás bátorsága, ami megnehezíti a modernizációt és felzárkózási célok elérését. A
az elmúlt
három évtized gazdasági válságai is, továbbá az a
az EU-csatlakozás utáni kivándorlás Magyarországról. Mindezeknek a hatására
a
–
a politikai prioritások közé emelte a
annak érdekében, hogy a
növekedjen. A
a

a népesedéspolitika másik két
a
a migrációs politikára (beleérve ebbe

a be-, a
elérni a
amikor a
látványosan javulhat a teljes termékenységi mutató a

az esetben is

42

Gazdasági hatalom
Bár a magyar közvélemény történelmi okoknál fogva, s

az uniós csatla-

kozás óta, gyakran veti össze a magyar gazdaság helyzetét a német vagy az osztrák
gazdaság teljesítményével és mutatóival, ha valóban reális képet akarunk kapni
arról, hogy Magyarország gazdasága hogyan változott az elmúlt három évtizedben,
más viszonyítási pontokat kell alkalmaznunk. Németország ugyanis a világ haraz unió GDP-jének 21,3%-át adta (a

András –
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az
a lakosságszámhoz

Az
43

Vagyis mind a két állam az unió gazdasági centrum-országaihoz

tartozik, s a
és jóval fejlettebb gazdasággal rendelkezik. Éppen ezért a
a magyar
gazdaság teljesítményét részben a kelet-közép-európai új EU-tagállamok
az elmúlt évtizedekben többször és folyamatosan megfogalmazott céljához, a modernizációhoz és az uniós átlag eléréséhez viszonyítjuk.
A
2017-ben az Európai Unió GDP-jének 0,8%-át
s ezzel Magyarország a 18. helyet foglalta el az 28
alapján viszont a 24. helyen állt, s a

-

a jelenleg 0,40-es
a lengyel gazdaság jóval alacsonyabb
a lakosságszámhoz viszonyított gazdasági teljesítmény tekintea GDP arány/lakosságszám arány változása
terén Magyarországnál kilenc EU-tagország is rosszabb mutatóval rendelkezett
a 2005–
a francia, a spanyol, az olasz vagy a brit. Ez utóbbiak lakosságszámhoz viszonyított
gazdasági teljesítménye ugyanakkor 2017-ben 1,18 és 0,84 közötti értéket mutatott,

dásban van, a
feljebb az

a

-

a magyar
gazdaságnak az elmúlt harminc évben több olyan válsággal is szembe kellett néznie
az 1989–93-es transzformációs válsággal, a 1994–1997-es és a 2005–2006-os
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egyensúlyi válsággal, majd a
a
A magyar gazdaságnak a
egyéb mutatók is jelzik.
EU-csatlakozása óta az
a
a magyarnál kétszer nagyobb

a
az
A

a szakaz alacsonyabb
-

a

részt, hogy az
annak, milyen hatékonysággal használták fel az uniós strukturális támogatásokat.44
Ez például Magyarország esetében a csatlakozás óta közel 50 milliárd eurót
45
jelent, ami minden évben a
Fontos
az
az Európai Unió
tíz nem kelet-közép-európai tagországában is az
46

Minden gazdasági modernizáció kulcsfontosságú feltétele a versenyképesség
növelése. Az EU-csatlakozás óta Magyarország e tekintetben is igen hektikus képet
mutat a
a Világgazdasági Fórum versenyképességi
az
az Európai Unióba, EU-tagságának 15 éve alatt kétszer is a legrosszabb
versenyképességi értékelést kapta a
a
47

44
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Nem véletlen tehát, hogy a magyar kormány
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2019-ben egy új és átfogó versenyképességi programot kíván beindítani. Strukturális
és stratégiai szempontból a
a
és
felé, s a magyar gazdaság nem csupán olcsó
munkaereje és az állami támogatások miatt lenne vonzó a
a magyarországi kis- és középvállalkozások
az
az elmúlt
transzfer valósult meg, s
a magyar gazdaságba, mint
azt a
a foglalkoztatás növekedését az elmúlt három
évtizedben nem volt képes követni a
a
a hazai kis-

valósult meg a hazai tulajdonú KKV-szektor felzárkózása a
s
kapcsolat. Ennek eredménye, hogy a magyar gazdaságot még napjainkban is a jól
dichotómiája jellemzi. Miközben ugyanis a
csupán az összes magyarországi vállalkozás 3%-át teszik ki, az általuk termelt
hozzáadott érték meghaladja a Magyarországon megtermelt összes hozzáadott
érték 50%-át. A magyar munkavállalók kétharmadának munkát adó közel 720 ezer
kis- és középvállalkozás viszont, csupán az összes hozzáadott érték 44%-val járul
hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez.48
Az elmúlt három évtizedben a magyar gazdaság és a magyar gazdaságpolitika
gazdasági szempontból is komoly befolyást gyakorolhat környezetére. Egyrészt
a
a
az Audi,
a Mercedes, a Bosch a
a V4 országokkal
közösen pedig a
épített ki az
a 2010 óta
-
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a magyar gazdaságot. A 2010-es évek végén ugyanis a magyar gazdaság helyzete
a gazdasági
a

az
a
az államadóssági mutatóig
49
(a
A kérdés persze az, hogy a kormányzat e kivételes helyzetet
felhasználja-e, illetve képes lesz-e felhasználni olyan strukturális reformok végrehajtására (például az oktatás, az
a
amelyek valóban elindíthatják Magyarországot a rendszerváltozás óta eltelt három
évtizedben remélt és várt felzárkózás és modernizáció útján.
Katonai képességek

az ország biztonsági környezete, a társadalom és a politikai elit biztonság- és
,a
,s
az a pénzösszeg, amit a politikai vezetés a
Az elmúlt 30 évre viszszatekintve azt láthatjuk, hogy a biztonsági környezet változása már az 1980-as
évek végén azt jelezte, hogy a bipoláris szembenálláshoz, a
kapcsolódó, nagy létszámú tömeghadseregek kora lejárt Európában. A
béke a kontinens legtöbb országában felvetette a védelmi kiadások és a
a
vábbá Európa-szerte azt eredményezte, hogy a
prioritáslistájuk végére sorolták a
a kelet-közép-európai
a
a gazdasági visszaesés és a
tendenciát. Vagyis a politikai szándék mellett, itt a

az összeurópai

A
a magyar társadalom számára az elmúlt három
évtizedben a katonai biztonságnál jóval fontosabb volt annak gazdasági és szociális dimenziója (a
az
a
a
az új
politikai vezetés. Mivel ezek a források és ráfordítások növekedése esetén is csökkentik a
a politikai elit és a társadalom a pazarló

Tálas Péter

gazdálkodásra hivatkozva sem szívesen szánt több forrást a
a magyar gazdaságot több válság
is sújtotta, s ilyenkor mind a társadalom, mind a politikai elit számára a gazdaa

a
s
a magyar védelmi kiadások
1. számú ábrán bemutatott alakulásán.
Mindezek következtében a
csupán a
a
a modernizálás legköltségesebb szakaszáa kiképzési feltételek megváltoztatását, az infrastruktúra
fejlesztését, a
utódaikra hagyták. Az utódok viszont, szintén a forráshiány miatt, ismét a
a
az utódokra hagyva
a
Vagyis a
a politika, amennyire a biztonság- és védelempolitikai események és folyamatok
(a NATO-felvétel, -csatlakozás és -tagság kritériumai, illetve a nemzetközi misz-

A magyar védelmi kiadások 1990-2017
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Amennyiben a
változását röviden kell összefoglalnunk, a
Honvédség egy 1990-ben a
a

A Magyar

a NATO-hoz tartozó, 37
az alábbiakat
érdemes kiemelni. A
zálását, melyet 1990-1992 között a Magyar Honvédség új vezetési struktúrájáról,
követett. A
illetve a
állománnyal, amelyet 2004-ben a

a sorállományú mellett részben hivatásos
A gyakorlatban a magyar védelmi

szektor vezetése csak ekkor szakított a
Az MH NATO-integrációa
a vezérkarnak a Honvédelmi Minisztériumba integrálása is, amelyre azonban csak
a
A tömeghadsereg-struktúra
leépítésének pedig a
a rekreáció, a kultúra, a
ben. A
az
való áttérés uralta, a
a vezetési rendszer átalakítása
(az
létrehozása. A
tartása, a
illetve a

a védelmi költségvetés szinten

a
sikeres része egészen 2017-ig a haditechnikai modernizáció volt. Mert bár az erre
a
a
rások, illetve a
már kevésbé. Ennek eredménye, hogy a 2017-ben meghirdetett
hadaz MH haditechnikai

Tálas Péter

fejlesztése. Legfontosabb tételeit az orosz államadósság fejében 1993–2002 között
–80/A
az
a
50

a magyar
Tény ugyanakkor, hogy

a
végrehajtotta a magyar honvédelmi vezetés. Ennek eredményeként például a Magyar
tettek szert az
Annak, hogy a

a
a

az
ismét a
a hangsúlyt a
Másrészt, mert a tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy védelmi kiadásaa
A rendszervála honvédelmi
(Airbus–
sárlásáról döntött. Emellett az
katonai helikopter megvásárlásáról is. Az
rendszeresítésre a Magyar Honvédségben. Jóllehet a magyar kormányzat szerint
a
eredményeként a
a 2020-as évek végére a kelet-közép-európai térség legmeghatározóbb haderejévé válhat, a
inkább egyfajta normalizációs fejlesztésként tekintenek a programra, tekintettel
a Magyar Honvédség elmúlt évtizedekben elmaradt modernizációjára, illetve
51
a
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Diplomáciai képesség
A

a
a

az ország nemzetközi szervezetekben betöltött
státuszához. Jóllehet a nemzetközi beágyazottságot biztosító szervezeti tagság, a szervezetben megszerzett státusz, illetve az elért presztízs minden állam
számára fontos, a
egyenesen kulcsfontosságú, mivel gyakran a multilaterális szervezetekhez és
fórumokhoz való tartozás jelenti diplomáciai hatalmuk legfontosabb forrását.
Emellett a
az egyetlen olyan nemzetközi hatalmi képesség, ahol
a kisebb államok is sikerrel vehetik fel a
a nagyhatalmakkal szemben.
Miután Magyarország a
1996 óta tagja a
a jelenleg 29 tagú
a napjainkban 28 tagú
diplomáciai szempontból a nemzetközileg az igen jó beágyazott és igen

hogy hazánk az ausztrál Lowy Institute 2017-es
listáján
a
a kelet-közép-európai országok
is, mint Belgium, Svédország vagy Ausztria.52 Jó helyezéseket ért el Magyarország az amerikai
a világ legbefolyásosabb 30 országról 2015 óta évente összeállított értékeléseiben is, hiszen az
a 26., 2017-ben a 28., 2018-ban pedig a 25. helyen.53
A valós magyar diplomáciai hatalmat természetesen nem az említett számok
vagy helyezések jelzik, hanem az, hogy a
melyek valósultak meg, s melyek nem, továbbá hogy a magyar diplomácia
mennyire illeszkedik, illetve tér el a

Tálas Péter

Ez utóbbi kapcsán az
a belpolitikai
polarizáció nyílt megjelenése a
ennek a 2006–
a magyar kormánypártok és a magyar ellenzék nem csupán itthon, de az Európai Parlamentben és Európa Tanács
a belpolitikailag szintén megosztott Csehország vagy
az
a

a veszélyt
a magyar diplomácia mozgásterét,
másrészt elbizonytalanítja partnereit a proaktív pragmatizmusa és dinamizmusa
a
és nemzetközi kritikák, melyek csupa olyan lépést bíráltak (például a Kínában,
Oroszországban és a közép-ázsiai országokban való lobbizást, a letelepedési
kötvényprogramot, a
amit egyébként számos más európai ország is meglépett, viszont kevesebbet
az európai
a
a
inkább elvesztette domináns szerepét a
illetve miniszterelnökség-központúvá váltak a
a
a
54

a magyar diplomáciának egy szuverenitás-központú, proaktív, nem egyszer konfrontatív, az ország rövidtávú érdekeit
s
oly módon, hogy mindeközben ne zárja el a
partnereivel, s megtartsa a multilaterális szervezetekben való érdemi magyar
jelenlétet és a
a
globális problémák kezeléséhez. Jóllehet arra a
megvalósítania a magyar diplomáciának még nem tudunk válaszolni, az bizonyos,
hogy a 2010-es évek végén Magyarország, a hasonló adottságú országokhoz
András –
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az
s ez jórészt a magyar diplomácia tevékenységének
eredménye.
Modellérték
A

a
az

a demokrácia és

a
veszteségeket szenvedtek el.55
Francis Fukuyama híres jövendölése a
Ehelyett az amerikai liberális demokrata piacgazdasági társadalmi modellnek
az európai
és az orosz
kezdve, az ázsiai országok egy részének sikeres „ála
az

A 2008-as
New

tanulmányokat.56
a modellérték terén is növelte nemzetközi
ismertségét, hiszen a magyar miniszterelnök által megfogalmazott „illiberális
és az
nemzetközi viták tárgyává váltak.
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Függelék
1. Magyarország és a NATO
Magyarország a hivatalos kapcsolatot 1990 júniusában vette fel a NATO-val, 1991
decemberében pedig alapító tagja volt a rendszeres biztonságpolitikai konzultáció

költségvetés-tervezés, a civil kontroll megteremtése, a békefenntartó képességek

októberben jött létre és költözött be a NATO Központba.
-

Hazánk 1996 januárjában jelentette be hivatalosan csatlakozási szándékát
a NATO-nak, s a szövetség az 1997. júliusi, Madridban tartott csúcstalálkozóján
hívta meg Magyarországot a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A tárgyalások

-

katonai missziós szerepvállalásával veszi ki részét. Az elmúlt 20 év során a Magyar
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-

létszámban voltak jelen az afganisztáni ISAF misszióban is, ahol 2006 és 2013
mányban. Részt vesznek továbbá az afganisztáni Resolute Support Misszióban
szövetségi támogató részlegekkel 2008 óta. Székesfehérváron két NATO szervezet
57

2. A magyar uniós elnökség
Az új tagállamok számára az Európai Tanács soros elnöki feladatainak féléves
tudják ismereteiket az Európai Unió integrációs mechanizmusairól, kezdemé-

tették közzé, benne a 2008-as válságból való kilábalás feladatára összpontosító
• Növekedés, munkahelyek létrehozása, az unió versenyképességének növelésére vonatkozó EU 2020 program tervezete. A Stabilitás és növekedési paktum
•

•
nek támogatása, a román és bolgár schengeni csatlakozás elfogadtatása, az

–

–

Tálas Péter

•

giáját, illetve a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerében való elfolaszok kidolgozásának megkezdése és gyakorlati megvalósítása volt. Magyarország
kotási eljárás. Az elfogatott tanácsi és elnökségi következtetések száma pedig 60 volt.
-

és nemzetközi értékelésére is.
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2004

4. Magyarország szerepvállalása a közép-európai regionális kezdeményezésekben

-

Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Olaszország, Románia,
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Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Görögország, Horvátország, Koszovó, Macedónia,
-

szág, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia,
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