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Vissza Európába – rögös úton. Egy közreműködő 
szemével1

Hargita Árpádné

A kis- és közepes méretű tagállamok szerepe hazánk uniós csatla-
kozásának elősegítésében

Az elmúlt évben, 2012. december 13-án volt a tízedik évfordulója annak, hogy 
Koppenhágában az Európai Unió tagállamainak, valamint a tíz tagjelölt or-
szágnak – köztük Magyarországnak – a vezetői lezárták azt a sokéves erőfeszí-

téssel előkészített és lefolytatott tárgyalási folyamatot, melynek eredményeként sor ke-
rülhetett az Unió történetének legnagyobb méretű bővítésére, s ezzel Európa közel fél 
évszázadig egymással szembenálló két felének békés, demokratikus újraegyesítésére.

A történelmi jelentőségű esemény évfordulójához időzítve jelent meg Hargita Ár-
pádné: Vissza Európába – rögös úton. Egy közreműködő szemével című könyve, melyet a ju-
bileumi rendezvényen a két érintett külügyminiszter, Martonyi János és Kovács László 
egybehangzóan részletes, alapos és megkerülhetetlen forrásmunkának minősített.

A szerző egyike annak a négy köztisztviselőnek, akik 1989-től megszakítás nélkül 
vettek részt a Magyarország uniós tagságához elvezető tárgyalási folyamatban. Könyve 
négy részre tagolódik. Az I. rész („Felkészülés”) ismerteti az EU-hoz vezető út kezdetét 
megelőző évtizedek fontos történéseit, a közgazdász szerző addigi, változatos munka-
helyein szerzett, közvetlen tapasztalatai alapján: a magyar–szovjet gazdasági kapcsola-
toknak a gazdasági stabilitásunkat veszélyeztető romlását, a nyugati gazdasági szerve-
zetek felé irányuló kapcsolatkeresésünket, IMF-tagságunk létrejöttét és első időszakát. 
A II. rész („Elindulunk az európai úton”) a társulási megállapodás, a III. rész („A csat-
lakozási tárgyalások az Európai Unióval”) a tárgyalások történéseit ismerteti, míg a IV. 
rész („Uniós tagságunk kezdete – a tűzkeresztségig”) a tények és az adatok tükrében 
mutatja be a magyar uniós tagság első időszakának eredményeit, a 2011. első félévi 
magyar EU-elnökség végéig. A könyvhöz dr. Szűcs Tamás, az Európai Unió budapesti 
nagykövete és Győri Enikő, a Magyar Külügyminisztérium Európa-ügyi államtitkára 
írt ajánlást.



152 Külügyi Szemle

Hargita Árpádné

A kötet részletesen bemutatja a tárgyalási folyamatnak a színfalak előtt és mögött 
zajló eseményeit, fordulópontjait, szereplőit. A Magyar Országgyűlés, a kormány, a kül-
ügyminiszter és a minisztérium szerepét, a politika és a szakma konszenzusának, a 
diplomácia és a szakma koordinált fellépésének jelentőségét. Ismerteti a főtárgyaló te-
vékenységét és a tárgyaló küldöttség műhelymunkáját, a tárgyalási technikát, továbbá 
a tárgyalások menetét befolyásoló külpolitikai tényezőket. Rávilágít az uniós partne-
rek hozzáállására és segítőkészségére, vázolja az Unió működését, az uniós politiká-
kat, betekintést nyújt a nemzeti érdekek unióbeli érvényesítésének különös eseteire. Az 
uniós tagságig elvezető út nehézségeinek, a „rögöknek” az ismertetése során a hazai 
politikai és gazdasági helyzet sajátosságai, az egyes vezetők szubjektivizmusa, mások 
szakmai féltékenysége éppen úgy helyet kaptak, mint az uniós partnerek objektív és/
vagy belpolitikai indíttatású nehézségei és az Unió napirendjén szereplő „házi felada-
tok” megoldásának problémái, valamint a mindkét oldalról – elsősorban a kapcsolatok 
kezdetén – tapasztalható bizalmatlanság oldása/oldódása. A szerző ismerteti és cáfolja 
azokat a napjainkban is hallható véleményeket, melyek megkérdőjelezik a magyar tár-
gyaló küldöttség szakértelmét, a magyar érdekekért való kiállását, sőt kétségbe vonják 
uniós tagságunk indokoltságát és eredményeit. Bemutatja azokat a területeket is, ahol 
éppen a nem megfelelő hazai hozzáállás, a tájékozatlanság, a különböző indíttatású 
ferdítések és mulasztások gátolták/gátolják az Európai Unió nyújtotta lehetőségek teljes 
kihasználását.

Összegezve, a könyv egyfelől hiánypótló, hiteles és alapos forrásmunka Európához 
történő visszatérésünk sorsdöntő folyamatáról, másfelől gyakorlati kézikönyv, amely 
fontos és hasznos ismereteket nyújt a téma szakértői és az EU-val foglalkozók/foglal-
kozni kívánók számára egyaránt. A 766 oldalas mű főszövegét 702 lábjegyzet, számos 
dokumentum, kb. 500 fős névmutató, valamint fényképek egészítik ki.

A könyv itt idézett részletei a csatlakozási tárgyalások idejének két, különös fontos-
ságú elnökségi periódusát mutatják be: a svéd és a dán EU-elnökség tevékenységét. 
Előbbi a stagnálás állapotából lendítette előre, a kedvező végkifejlet felé a tárgyalásokat, 
utóbbi azok időben történő lezárását tette lehetővé. Mindkettő egyúttal jól mutatja/jelzi 
azt is, hogy a kis- és közepes méretű tagállamok is kulcsfontosságú szerepet tölthetnek 
be az Európai Unió működésében és fejlődésében, ha az Unió adott helyzetével és táv-
lati érdekeivel számoló stratégiai koncepcióval, szilárd elkötelezettséggel és kifinomult 
tárgyalási technikával rendelkeznek.
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Az idézett részletek2

A svéd elnökség – 2001 első féléve (XXXVII. fejezet, l. pont: 357–364. oldal)

1.1. Áttörés a csatlakozási tárgyalások menetében –
„svédcsavar” az Európai Tanács göteborgi ülésén

A 2001. év a csatlakozási tárgyalások előrehaladása szempontjából minőségileg új, ked-
vező feltételek között kezdődött. A kedvező változás az Európai Tanácsnak köszönhető, 
amely 2000 decemberében, Nizzában megállapodott a bővítés intézményi előfeltételei-
nek megteremtéséről, és elfogadta az új bővítési stratégiát. Az új stratégia legfontosabb 
eleme az ún. útiterv (road map)3 volt, amely az elnökségek feladatává tette, hogy mindent 
tegyenek meg azért, hogy a számukra kijelölt fejezetek ügyében megszülessen a teljes 
EU közös álláspont, erről kezdődjenek meg a tárgyalások, és azok lehetőleg kerüljenek 
lezárásra is az elnökségük ideje alatt. A road map mind a 12 csatlakozási tárgyalást foly-
tató országra vonatkozott. A kedvező előfeltételek teremtette lehetőség valóra váltásához 
a bővítés ügye mellett elkötelezett és azért tenni is akaró elnökség kellett. Ilyennek bizo-
nyult a működését 2001. január elsején megkezdő svéd elnökség, amelynek szerepe volt 
már a kedvező előfeltételek megteremtésében is. A svéd elnökségnek és különösen az 
„elnökségi csapatot” vezénylő Anna Lindh külügyminiszter asszonynak köszönhetően 
2001 a fordulat vagy pontosabban az „áttörés” éve lett a csatlakozási tárgyalások folya-
matában.

A svéd elnökség hozzáállását a bővítés ügyéhez a racionális, stratégiai szemlélet és 
a határozott tenni akarás jellemezte. Abból indultak ki, hogy a bővítés Európa minden 
polgárának az érdekét szolgálja, és ezért – a világ realitásait és az Európai Unió céljait 
szem előtt tartva – mindkét tárgyaló félnek lépéseket kell tennie a kompromisszumok 
irányába, nem tévesztve szem elől, hogy megalapozott és tartós megállapodásoknak kell 
létrejönniük a csatlakozási tárgyalások során. Ehhez alapvető előfeltételnek tartották, 
hogy a gondos szakmai előkészítéssel világos és rugalmas álláspontokat alakítsanak ki 
a tárgyalások kiinduló alapjaiként. E cél elérésére pragmatikus hozzáállást tanúsítva 
törekedtek.

„A svéd elnökség szakmai előkészítésének szerves része volt a brüsszeli Állandó 
Képviseletük jelentős megerősítése is. Ennek keretében, már jóval az elnökség kezdete 
előtt, az egyik legtapasztaltabb diplomatájukat, Christian Danielsont (ma az Európai 
Bizottság főigazgatója) nevezték ki a Tanács Bővítési Munkacsoportjának svéd tagjává. 
Az általa a Bizottság kulcsszereplőivel, valamint néhány kiemelt tagjelölt, köztük Ma-
gyarország csatlakozási tárgyalási titkárával folytatott informális egyeztetések eredmé-
nyeként már 2000 szeptemberében megszülettek a 2001. júniusi áttörés koncepciójának 
fő elemei. Ezzel számunkra reálissá vált a négy alapvető szabadságra (áruk, tőke, 
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személyek és szolgáltatások szabad mozgására) vonatkozó fejezetek lezárása” – ahogy 
erre az egyeztetéseket magyar részről folytató Szűcs Tamás visszaemlékezett.

A Bizottságban az előrelátó svéd elnökség partnerre és szövetségesre talált. Az új Bi-
zottságban a csatlakozási tárgyalásokért felelőssé vált Bővítési Főigazgatóság, E. (Eneko 
– a szerk.) Landaburu főigazgatóval az élén, ugyanis folytatta, s mindvégig megtartotta 
az elődök konstruktív és segítő hozzáállását a bővítés ügyeinek a megoldásához. 
A tárgyalásoknak a Luxemburgi Hatok számára elkeserítő stagnálásából való kiemel-
kedéséhez a Bizottság az új bővítési stratégia kidolgozásával nyújtott segítséget, amely-
nek központi eleme az ún. road map, útiterv, a tárgyalási fejezetek kezelésének már em-
lített, elnökségenkénti ütemterve volt. Az ütemterv kidolgozásának szorgalmazásában 
és a tagállamok részéről való elfogadtatásában viszont meghatározó szerepet játszott a 
svéd elnökség bővítésbarát magatartása és elkötelezettsége. Az ütemterv megvalósítása 
szempontjából pedig „kettejük”, az elnökség és a Bizottság összjátéka elengedhetetlen 
volt az eredményességhez.

A svéd elnökség több mint 100 uniós közös álláspontot egyeztetett a tagállamok-
kal, aktívan tárgyalt a tagjelöltekkel, és több nehéz fejezetet lezárva, kedvező fordulatot 
ért el a tárgyalások előrehaladása terén. Ezzel teljesítette az útiterv szerinti feladatait. 
Külön a svéd elnökség javára szól, hogy nem érte be ennyivel, hanem kezdeményezte 
és végül kierőszakolta, hogy az Európai Tanács foglalkozzon a csatlakozási folyamat 
időrendjével, és döntést is hozzon ez ügyben. A svéd elnökség szívós meggyőző te-
vékenységének köszönhetően foglalt állást az Európai Tanács a csatlakozási tárgyalá-
sok befejezésének határideje és a feltételeknek megfelelő tagjelöltek belépési határideje 
ügyében. Az így született döntés uniós célként kijelölte, hogy a csatlakozási tárgyaláso-
kat 2002 végéig fejezzék be, és az új tagok felvételére 2004-től kerüljön sor. Az Európai 
Tanács állást foglalt amellett is, hogy a Nizzai Szerződést a tagállamoknak – köztük 
Írországnak is – ratifikálniuk kell 2002 végéig. A csatlakozási tárgyalásokat a legígére-
tesebb tagjelöltekkel és csatlakozási szerződéseik ratifikációját úgy kell befejezni, hogy 
a 2004. évi európai parlamenti választásokon részt vehessenek az új EU-tagállamok 
polgárai is.

A csatlakozási időpontokról hozott döntés kieszközlése az Európai Tanácsnak a svéd 
elnökséget lezáró göteborgi csúcsértekezletén nem volt könnyű feladat, mert ez csak 
többórás vita után sikerült, amint erről csaknem valamennyi magyar napilap hely-
színi tudósítója beszámolt.4 A tudósítások „drámai vitáról”, „átvitatkozott éjszakáról” 
szóltak. A helyzet drámaisága és a vita hevessége abból eredt, hogy a „német–francia 
tandem”, Gerhard Schröder német kancellár és Jacques Chirac francia államelnök, va-
lamint Lionel Jospin francia miniszterelnök a leghatározottabban ellenezte bármilyen 
időpont kijelölését a 12 tárgyaló ország számára. Az értekezlet első napjának estéjén 
egy svéd diplomata informálisan még arról tájékoztatta az újságírókat: nem valószínű, 
hogy megegyezésre jutnak a vezetők az időpontok vállalásáról. Másnap reggel nyolc 



2013. ősz 155

Vissza Európába – rögös úton. Egy közreműködő szemével

órakor azonban minden újságíró kézhez kaphatta a bővítéssel kapcsolatos döntés szö-
vegének svéd, majd rövidesen angol nyelvű változatát, a fent említett tartalommal. G. 
Schröder még ezen a délelőttön is hangoztatta a döntéssel kapcsolatos fenntartásait, 
noha már a zárt ajtók mögött beleegyezését adta, hiszen az Unióban a bővítés ügyében 
minden szinten az egyhangúság elve a kötelező. (A tudósítók feltételezése szerint a 
német és francia ellenkezés igazi oka az volt, hogy mindkét ország parlamenti választá-
sok előtt állt, és egyik ország vezetői sem akarták megterhelni választási kampányukat 
a bővítéssel járó többletfeladatok és költségek miatti esetleges támadásokkal. Egyesek 
szerint Schröder kancellár amiatt is aggódott, hogy a tárgyalásokon ebben az időben 
lemaradást mutató Lengyelország előnytelen helyzetbe kerülhet.)

Az Európai Tanács ülése utáni sajtótájékoztatón a tudósítók azt firtatták, hogy miként 
sikerült a döntést elérni. A kérdésekre Göran Persson svéd miniszterelnök rejtelmes 
mosollyal azt válaszolta, hogy ez a svéd elnökség titka marad. A Fóris György tudósí-
tásának címében „svédcsavarként” emlegetett taktikai megoldás mikéntjére azonban a 
tudósítók nem kaptak választ. Brit részről úgy nyilatkoztak, hogy ők indították el a vita 
pozitív irányba terelését azzal, hogy felhívták az időpontok meghatározását ellenzők 
figyelmét a csatlakozási tárgyalásokat folytató országok vezetőinek várható negatív po-
litikai megnyilvánulásaira, ha konkrét időpont megjelölése helyett ismét csak az Unió 
bizonytalan és döntést halogató álláspontjáról kapnak tájékoztatást a csúcsértekezlet 
másnapján.

Az Európai Unió végre politikai kötelezettségvállalást tett a belépés időpontjára, és 
ezt közölte a csatlakozási tárgyalásokat folytató országok állam- és kormányfőivel is. 
Az Európai Tanács döntései a csatlakozási időpontokról rendkívül fontosak voltak a 
csatlakozni kívánó országok számára a felkészülési feladataik ütemezése (jogszabályok 
hatálybaléptetése, intézmények létrehozása) szempontjából. Egyúttal biztonságot is ad-
tak a tagjelölt országoknak arra nézve, hogy a csatlakozási folyamatuk valóban vissza-
fordíthatatlan.

A „svédcsavar” sikerének oka véleményem szerint a svédek határozottsága, a bővítés 
végrehajtásának feladatával való azonosulása, és a bővítésnek az Unió egészére ható 
kedvező hatásának bemutatása lehetett az az eszköz, amellyel a bizonytalankodó tag-
államokat meggyőzve, a keleti, ötödik bővítést a célhoz elvezető útra terelte.5 Különö-
sen figyelemreméltó, hogy ezt a nem könnyű feladatot nem a „francia–német tandem”, 
hanem – éppen velük szemben – az Uniónak egy középméretű tagállama oldotta meg, 
amely csupán néhány évvel korábban lett az Európai Unió tagja, és ez volt az első el-
nöksége.

A svédek gránitszilárdságú és stratégiai szemléletű, a tárgyaló felek és az Unió érde-
keit egyaránt figyelembe vevő álláspontját jól illusztrálja a svéd elnökség egyik kulcs-
szereplője, Anna Lindh külügyminiszter asszony felszólalásának néhány gondolata, 
amelyeket a magyar–EU miniszteri találkozón, 2001. június 12-én fejtett ki. Anna Lindh 
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rámutatott a sikeres tárgyalássorozat elvi és gyakorlati tényezőire, egyes megállapításai 
pedig általános érvényű, a mindenkori tárgyalófelek számára megszívlelendő szem-
pontokat és tanulságokat tartalmaznak.6

Anna Lindh felszólalását a csatlakozási folyamat szempontjából és a későbbi poli-
tikai állásfoglalások kialakításához is annyira értékes gondolatokat tartalmazó doku-
mentumnak ítéltem, hogy mind a mai napig gondosan őrzöm. Ezért úgy vélem, mon-
danivalója fő elemeinek összefoglalása után helyet kell adnom könyvemben eredeti 
szövege lényegi elemeinek úgy is, ahogy az ott elhangzott, és ahogy én is hallottam, 
azaz angol nyelven.

Anna Lindh a svéd elnökség alatt végzett közös munkát feszítettnek, de eredményes-
nek ítélte. Ez azon a felfogáson alapult, hogy Európa valamennyi polgára érdekében a 
tárgyalási folyamatban mindkét félnek pragmatikusnak kell lennie. El kell ismerni a 
politikai realitásokat, de azt is komolyan kell venni, hogy a kibővített Európának jól 
kell működnie és biztos alapokon kell állnia. Ehhez mindkét félnek technikai előkészü-
leteket kell tennie.

Ennek jegyében a svéd elnökség több mint 100 uniós közös álláspontot dolgozott ki 
és fogadott el, és eközben tudatában volt a tagjelöltek által tett erőfeszítéseknek is.

Ez az előrehaladás lehetővé teszi, hogy az Európai Tanács göteborgi ülése iránymu-
tatást adjon a csatlakozási folyamat lefolytatásához.

A few general remarks:
- The past six months have been a demanding but productive time for all of 

us involved in the accession negotiations. The tangible results of our efforts 
demonstrate the determination on both sides to tackle the real problems.

- Our objective, to the benefit of citizens throughout Europe, calls for an 
increasing level of pragmatism on both sides. Clearly, there are political 
realities that have to be taken into account in all our countries. But there is 
also the imperative to make sure that enlargement is carried out seriously 
and well. This has to take place on the basis of solid technical preparation 
both on the ground and in the accession negotiations.

- The EU, for its part, has taken up the challenge by presenting clear and 
flexible positions in the areas foreseen in the road map and beyond. We are, 
of course also, keenly aware of the efforts that you have made. This allows 
us now to register significant progress.

- Under the Swedish Presidency, we have sought to move things ahead on this 
basis. We have managed to achieve agreement among the fifteen Member 
States on well over 100 common positions on often complex areas of the 
acquis. This constitutes a substantial step forward in the negotiations. In 
this respect, the road map has been a useful instrument in our work. It 
will continue to guide the Union in the months ahead, on the basis of the 
principle of differentiation.
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- These results achieved so far should permit the European Council to give 
the necessary guidance for the successful completion of the accession 
process when it meets in Göteborg at the end of this week.

- In this respect, I would simply like to recall that we are partners in this joint 
endeavour. We are not just different parts in a negotiation. We share the 
same objective, an enlarged Union that functions well and which benefits 
us all. This is also the message that needs to be sent to our respective 
populations. We have all a role to play in bringing home a positive message 
on the benefit of enlargement for our citizens.

- Finally, you will be aware of the outcome of the Irish referendum. In this 
respect, I would like to underline that the Union is committed to enlargement 
and to sustaining the good progress in the accession negotiations.7

Anna Lindh felszólalásában nem említett konkrét időpontokat a csatlakozásra, de 
arról biztosította a magyar tárgyalókat – és ezt üzente az „útitársaiknak” is –, hogy 
a svéd elnökség megítélése szerint megvannak a szükséges és elégséges feltételek ah-
hoz, hogy az Európai Tanács a csatlakozás időpontjának kérdésében határozottan állást 
foglaljon.

A. Lindh bejelentését, azaz a svéd elnökség határozott álláspontját az EU állam- és 
kormányfői megerősítették írásban is a svéd elnökséget lezáró göteborgi csúcstalálko-
zójukról kiadott „Elnökségi következtetésekben”. A megerősítésnek különös jelentősé-
get adott, hogy ez már annak tudatában vagy annak ellenére történt, hogy az írek 2001. 
június 7-én leszavazták a Nizzai Szerződést.8

1.2. A svéd elnökség magyar vonatkozásai

A Misszión kedvező hangulatban kezdtük az évet, nem feledve természetesen az 
aranyigazságot, hogy „az ördög a részletekben van”. A svéd elnökség az elfogadott ter-
vek megvalósításában is megállta a helyét, bár az év első hónapjai tőlük intenzív EU-n 
belüli munkát, tőlünk meg türelmet igényeltek. A „svéd félév” alatt több főtárgyalói és 
egy miniszteri fordulóra került sor. Az első hónapokban még lassan bontakozott ki a 
várt fellendülés: az első főtárgyalói fordulót még kissé reményvesztetten zártuk,9 de ez 
után beindult a rendkívül dinamikus egyeztetési menet.

A realista, racionális és stratégiai szemléletű svéd hozzáállás messzemenően egy-
beesett a 2000 folyamán magyar részről politikai és szakmai szinten előterjesztett ja-
vaslatokkal, amelyek azt szorgalmazták, hogy az EU mielőbb alakítsa ki álláspontját a 
nyitott problémákról, és ennek alapján, ezeket sorba szedve, egyenként megtárgyalva 
jussunk el a kölcsönös érdekeket figyelembe vevő kompromisszumokig. Nem véletlen 
tehát, hogy 2001 első félévében a két fél gyorsan megtalálta a közös hangot és a meg-
oldást azokra a fejezetekre (a munkaerő szabad áramlása, a tőke szabad mozgása és a 
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környezetvédelem) is, amelyek 2000-ben akadályozták az előbbre jutást, mivel komoly 
átmeneti időszaki kérdésekről (derogációkról) kellett dönteni. A magyar–EU tárgyalá-
sokon kialakított megoldások példaként szolgáltak a csatlakozási tárgyalásokat folytató 
többi ország számára is.

A sikeres együttműködés csúcspontja a 2001. június 12-i miniszteri találkozó volt, 
amelynek általános érvényű elemeiről már beszámoltam.10 A találkozón nyolc fejezet 
került lezárásra, közvetlenül vagy a megelőző főtárgyalói forduló megállapodásainak 
megerősítéseként. A több hónapos szorgos munka, a főtárgyalói fordulók és a szakér-
tői találkozók ugyanis a 2000-ben az uniós partnereink részéről még félve kerülgetett 
fejezetekben is elvezettek a kölcsönösen elfogadható kompromisszumokig. E fejezetek 
(az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, vállalati jog, adózás, 
környezetvédelem, vámunió) lezárásának a különleges jelentőségét az adta, hogy ko-
moly társadalmi, gazdasági és pénzügyi kihatású átmeneti időszakokról kellett megál-
lapodnunk, közöttük első alkalommal olyan témákban, amelyekben az Európai Unió 
igényelte Magyarországtól a derogációs kérésének elfogadását.

A júniusi miniszteri találkozó eredményei alapján Magyarország az ideiglenesen 
lezárt fejezetek számát (22) tekintve az élen járt, csak Ciprus előzte meg, 23 lezárt fe-
jezettel.11 Günter Verheugen, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa az Euró-
pai Tanács göteborgi ülését követően adott sajtónyilatkozatában így méltatta a magyar 
tárgyalók szerepét az elért eredményekben: „A magyarok megvalósították az áttörést, 
az Európai Unió pedig vállalta, hogy az útitervet követően tartja az időrendet is, és a 
további tárgyalási fejezetekben mihamarabb elkészíti a tárgyalási álláspontot. Buda-
pest helyesen teszi, ha változatlan lendülettel folytatja a felkészülést.”12 Hubert Védrine 
francia külügyminiszter ugyancsak néhány nappal az Európai Tanács göteborgi ülése 
után, a magyar külképviseletek vezetőinek budapesti tanácskozásán kifejtette: „Ma-
gyarország EU-csatlakozása eldöntött tény. …A teljes magyar integráció időpontja… 
összetett tényezők függvénye.”13 (A beszédet idéző tudósító kommentárja szerint H. 
Védrine beszédének szövegkörnyezetéből és megfogalmazásából arra lehetett követ-
keztetni, hogy egyik ilyen tényezőként – kimondatlanul – a lengyel integráció lassúbb 
tempójára utalt.)

A magyar–EU miniszteri találkozó sikere nagy örömet szerzett, mert a nyolc ne-
héz fejezet lezárásával megtört a jég. Az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy sikerül-e 
lezárni a személyek szabad áramlása, a tőke szabad áramlása és a környezetvédelem 
fejezeteket. Különleges jelentőségű volt, hogy a személyek és a tőke szabad áramlása fe-
jezetekben – szívós munkával és kölcsönös engedményekkel – elsőként sikerült komp-
romisszumra jutnunk, amely a többi csatlakozó ország számára is modellként szolgált. 
Örömünket fokozta Anna Lindh bejelentése, amely sejtetni engedte, hogy Göteborgban 
lesz végre döntés a teljes csatlakozási menetrend céldátumáról. Ennyi öröm után szinte 
győzelmi mámor kerítette hatalmába a miniszteri fordulón részt vevő – Martonyi János 
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miniszter és Juhász Endre főtárgyaló vezette – magyar csapatot, amikor kijöttünk a 
Tanács luxembourgi épületének tanácsterméből, e szép eredményekkel a „tarsolyunk-
ban”.

Ezt meg kellett ünnepelni! Luxembourg város európai intézményeknek helyet adó 
negyedéből, Kirschbergből a Misszió kisbusza a patinás belvárosba röpített bennünket, 
ahol a kedves, hangulatos „Lorraine”14 nevű kisvendéglőben felszabadultan és jókedvű-
en megebédeltünk. Martonyi János nagyon kellemes társalgó, ő adta meg az alaphan-
gulatot, amihez Juhász Endre kapcsolódott felszabadult humorral, és ez bennünket is 
magával ragadott. A sikerhez ráadás volt a szellemes és tartalmas társalgás, a humor és 
mindehhez egy finom ebéd. Jóleső, kellemes és a jövőre nézve erőt adó volt ez a nap, és 
meg is érdemeltük!

A dán elnökség – 2002 második féléve (XLI. fejezet: 412–421. oldal)

1. A dán elnökség első hónapjai – a tagállamok konszenzusa várat magára

A dán elnökség nagyon komolyan vette a sajtóban is emlegetett „Koppenhágától 
Koppenhágáig” folyamat sikerre vitelének jelszavát, és intenzív munkába kezdett. 
Határozott és elhivatott hozzáállását az EU előtt álló aktuális feladatok megoldására, 
mindenekelőtt a csatlakozási tárgyalások lezárására nagyon jól mutatja Anders Fogh 
Rasmussen dán miniszterelnök interjúja,15 amelyet a Financial Times közölt abból az 
alkalomból, hogy Dánia július 1-jén átvette az EU-elnökséget.16 

Ebben A. F. Rasmussen kifejtette: Dánia a leghatározottabban elkötelezett amellett, 
hogy a csatlakozási folyamat befejeződjön. A tagjelölteknek nyújtandó agrártámoga-
tásokat kétségbe vonó négy tagállamnak meg kell értenie, hogy vonakodásukkal nem 
veszélyeztethetik a keleti kibővülést. A dán elnökség minden erőfeszítést meg fog tenni 
azért, hogy teljesüljön az EU „történelmi missziója”, és Dánia befejezze azt a folyamatot, 
amelyet annak idején, 1993-ban, Koppenhágában segített elindítani. E munka nagyon 
feszített szakasza az újonnan megválasztott német kormány felállása után, október vé-
gétől kezdődhet meg, és ezt követően – becslése szerint – egy nagyon kemény, hathetes 
tárgyalási időszakra lehet számítani. Az Európai Tanács év végi ülésének helyszínéül 
választott konferencia-központot négy napra bérelte ki. A csúcstalálkozók általában két 
napig szoktak tartani, de a jelen esetben nagyon komoly vitákra is lehet számítani, és 
a munkát addig kívánja folytatni, amíg a megegyezés meg nem születik. A hivatalnoki 
kar már tudja, hogy ebben a félévben nem lesznek pihenőnapok, és maga is arra szá-
mít, hogy munkaidejének mintegy 80%-át az EU-feladatok megoldására fogja fordítani. 
Meg kívánják mutatni, hogy egy kis ország is képes történelmi feladatokat megoldani, 
és ez a későbbiekben példa lehet más kis országoknak is a bátor szerepvállalásra.
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Rasmussen és a dán elnökség ehhez tartotta magát: céltudatosan tárgyalt és tett 
konstruktív javaslatokat a bővítési tárgyalások befejezése érdekében. Feszített, kemény 
és kezdeményező munka kezdődött Brüsszelben, az elnökségi periódusra megnövelt 
létszámú Dán Állandó Képviseleten, a Tanács épületében, az elnökség céljaira külön 
fenntartott részlegen. Ehhez maximális segítséget nyújtott számukra a hátország, a kis 
létszámú, de nagyon sokat dolgozó koppenhágai kormányzati apparátus.

A dán elnökség munkáját azzal kezdte, hogy 2002 júliusában kétnapos főtárgyalói 
fordulót tartott mind a tíz országgal a „záró csomag” pénzügyi vonatkozású fejezetein 
kívüli lezáratlan ügyekről, és igyekezett ezekben minél előrébb jutni. Így került lezá-
rásra a mi esetünkben a regionális politikai fejezet, és végre a kultúra és audiovizuális 
fejezet is, a végre elfogadott médiatörvény alapján. A regionális politikai fejezet lezárá-
sa azt jelentette, hogy megállapodtunk az EU regionális politikájának a magyarországi 
feltételeknek megfelelő alkalmazási módjában, elfogadtuk a hároméves átmenetet, de 
a támogatások végösszege csak a „záró csomag” tárgyalásának utolsó fázisában került 
véglegesítésre, mivel ez a tíz országra vonatkozó uniós pénzügyi csomag részét képez-
te, és erről az Uniónak még nem volt közös álláspontja.17

A dán elnökség és a Bizottság képviselőinek a főtárgyalói forduló után tartott sajtó-
tájékoztatójából kitűnt, hogy más országoknak is volt a „záró csomag” pénzügyi vo-
natkozásain kívül még más lezáratlan és megoldatlan ügye. P. S. (Poul Skytte – a szerk.) 
Christoffersen dán nagykövet elmondta, hogy e fordulón a legbonyolultabb tárgyalá-
sok Észtországgal folytak, az energetikai és Lengyelországgal, a bel- és igazságügyi fe-
jezetről. Az észteknél az a gond, hogy energiaellátásuk jelentős hányada a nagyon kör-
nyezetszennyező tüzelőanyagra, az olajpalára épül, a lengyeleknek pedig új programot 
kellett benyújtaniuk a leendő hosszú schengeni külső határuk hatékonyabb védelmére, 
több határőr alkalmazására.18

A dán elnökség az elnökségi periódus legelején szervezett tárgyalási fordulókkal is 
arra törekedett, hogy – összefogva a Bizottság Bővítési Főigazgatóságával – a Bizottság 
október elejei Éves és Összefoglaló Jelentéséhez minél rendezettebb helyzetkép alakul-
hasson ki, mivel e jelentések alapján kívánta az Európai Tanács októberi csúcsértekez-
lete megnevezni azokat az országokat, amelyekkel a tárgyalások 2002 végén lezárhatók.

Szeptemberben – az újraválasztott Gerhard Schröder kancellár vezetésével – felállt 
az új német kormány, ami szükséges előfeltétele volt annak, hogy végre megkezdőd-
hessen a döntések meghozatalához vezető folyamat. A dán elnökség külön is felkérte a 
tagállamokat, hogy tekintettel az idő rövidségére, kezdjék meg álláspontjuk kialakítá-
sát. A Bizottság a korábbi gyakorlatához képest egy hónappal korábban, 2002. október 
9-én tette közzé Éves Jelentéseit a csatlakozni kívánó országokról és az Összefoglaló 
Értékelést. Az Összefoglaló Értékelés a csatlakozási tárgyalásokat folytató országok kö-
zül megnevezte a tíz tagjelöltet, amelyek – a Bizottság megítélése szerint – alkalmasak 
lesznek 2004-ben a csatlakozásra, bár még vannak teendőik, de ezek addig teljesíthetők. 
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Következésképpen esetükben érvényesülnie kell az Európai Unió korábban tett vállalá-
sának, mely szerint 2002 végére a maga részéről készen fog állni a tárgyalások lezárá-
sára és az új tagállamok befogadására. A Bizottság jelentése azt is megállapította, hogy 
Bulgáriának és Romániának még igen sok a tennivalója a csatlakozásra való érettség 
eléréséig, ezért az első körbe nem vehetők be.

A dán elnökség munkáját, különösen a csatlakozási tárgyalások holtpontról való ki-
mozdítását, más módon is segíteni kívánta az Európai Bizottság. R. (Romano – a szerk.) 
Prodi elnök 2002 októberében, néhány nappal az Európai Tanács brüsszeli ülése előtt 
Párizsba látogatott, hogy Franciaország vezetőivel folytasson megbeszéléseket. Ezek 
célja az volt, hogy beindítsa az európai integráció motorjaként emlegetett francia–né-
met együttműködést, amelyet az év első felében „lanyhának” minősített. Látogatása 
céljának nyomatékossá tételére interjút is adott a tárgyalások előestéjén a francia Le 
Monde-nak. Ebben többek között kifejtette, hogy „Európa számára politikai és gazda-
sági katasztrófát idézne elő a bővítés elmaradása. A belépés előtt álló országok jelentős 
erőfeszítéseket tettek, áldozatokat hoztak a csatlakozásért, s ennek elmaradása súlyos 
csalódást, komoly feszültséget idézne elő. Ezzel számolniuk kell a megoldatlan gondok 
miatt szkeptikus EU-tagállamoknak, köztük Franciaországnak is.” Szorgalmazta, hogy 
Párizs vállaljon nagyobb elkötelezettséget az uniós ügyekben.19 Ugyanebben az időben 
G. Verheugen bővítési biztos a holland parlament európai ügyekért felelős bizottságai 
képviselői számára tartott tájékoztatót, érvelve és győzködve őket a keleti kibővülés 
előnyeiről.

A csatlakozni kívánók a 2002. október 1-jei miniszteri fordulón ismételten sürgették 
az EU-t, hogy bocsássa rendelkezésükre közös álláspontját a pénzügyi és a mezőgazda-
sági fejezetekről, és megismételték ezek tartalmát érintő igényeiket is.

2002. október 19-én a második írországi népszavazás elfogadta a Nizzai Szerződést, 
és ezzel elhárult a keleti kibővülés unióbeli intézményi akadálya.

2. A „francia–német tandem” megegyezése kimozdítja végre az ügyet a holtpontról

A holtpontról való kimozdulás 2002. október végén történt meg. A tagállamok közötti 
gyors és eredményes alkuhoz vezető utat egy német–francia kompromisszumos meg-
állapodás nyitotta meg, az EU agrárpolitikai reformjáról, amelyet október 24-én, az 
Európai Tanács brüsszeli ülésének kezdetén terjesztettek a többi tagállam elé. Ennek 
értelmében az EU közös agrárpolitikájának kiadásait 2007-től – a soron következő 
pénzügyi keretben is – a „berlini csomag” utolsó évére, 2006-ra előirányzott szinten 
fagyasztották be. Németország ezzel biztosítékot kapott arra, hogy az Unió kibővü-
lése után nem szöknek majd az égbe az agrárköltségvetés kiadásai. Franciaország 
pedig elérte, hogy a közös agrárpolitika és mindenekelőtt a közvetlen támogatások 
rendszere 2007 után is változatlan marad. Az agrárköltségvetés befagyasztása nem 
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érintette a mezőgazdaságot támogató másik, növekvő jelentőségű elemet, a vidékfej-
lesztést szolgáló eszközöket, amelyek növelése továbbra is cél maradt.

A francia–német kezdeményezés meglepte a többi tagállamot, de végül is elfogadták, 
igaz egyesek, mint Tony Blair brit miniszterelnök, keserű szájízzel.20 A csúcstalálkozón 
kialakított megállapodás az inflációs hatások figyelembevételére évi 1%-os indexálást 
tett lehetővé. E feltételben sem volt egyszerű megállapodni. Franciaország teljes inflá-
ciókövetést, Németország évi 1,5%-os inflációs indexálást javasolt, Hollandia pedig azt 
igényelte, hogy az összeg nominálértékben maradjon a 2006. évi szinten, és számítsák 
bele a későbbiekben, várhatóan 2007-től vagy azt követően taggá váló Románia és Bul-
gária agrárpolitikai támogatásait is, vagyis az összeg a 27 ország agrárpolitikai finan-
szírozására terjedjen ki. A kompromisszumos évi 1%-os indexálási megállapodás ilyen 
eltérő vélemények eredőjeként jött létre.

Ennek alapján már könnyebben született meg a megállapodás a csatlakozni kívánó 
országok felé vállalandó kötelezettségek alábbi alapvető elemeiről, amelyekről 2002. ok-
tóber 26-án, az Európai Tanács ülésének befejezését követően a tizenötök tájékoztatták 
a csatlakozni kívánó országok állam- és kormányfőit:

a) Az újonnan csatlakozó országok termelői kezdetben (2004-ben) a közvetlen ag-
rártámogatások 25%-át kapják kézhez, 2005-ben 30%-ot, 2006-ban 35%-ot, 2007-
ben pedig 40%-ot. Ezt követően lehetővé tették, hogy évi 10%-kal tovább növe-
kedjék a közvetlen kifizetés, oly módon, hogy 2013-ra érje el az akkori acquis 
szerinti teljes, 100%-os szintet.

b) A tíz új tagállamnak 2004 és 2006 között 23 Mrd eurót ajánlanak fel a regionális 
felzárkóztatási alapokból. Ez 2,5 Mrd euróval volt kevesebb az Európai Bizottság 
által eredetileg javasolt összegnél. (A csökkentés a tagállamok határozott követe-
lésére történt, amit a tagjelöltek befogadóképességének [abszorpciós kapacitásai-
nak] korlátaival indokoltak.)

c) Elfogadták a Bizottság azon javaslatát, hogy a befizetéseknél az acquis a csatla-
kozástól kezdődően azonnal alkalmazandó, egyúttal vállalták, hogy az átme-
nettel összefüggő pénzügyi gondok áthidalására azok az új tagállamok, ame-
lyek pénzügyi egyenlege 2004 és 2006 között a csatlakozás előtti utolsó évhez 
képest romlik, maximum három évig egyszeri, egyösszegű költségvetési vissza-
térítést kapjanak. Ezek pontos összegéről csak a tárgyalások záró szakaszában 
döntenek.

A csatlakozókat érintette még az Európai Tanács brüsszeli ülésén Hollandia ré-
széről bejelentett igény arra, hogy az Európai Bizottság által javasoltnál szigorúbb 
védőintézkedéseket foganatosítsanak az acquis végrehajtását veszélyeztető új tag-
államokkal szemben. A védő záradékot a belső piac működésére, valamint a bel- 
és igazságügyi együttműködés területeit szabályozó intézkedésekre igényelték, a 
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csatlakozástól számított három éven belüli bevezetési lehetőséggel, és azzal, hogy a 
védő záradék alkalmazása esetén bevezetett uniós védő intézkedések időtartama ennél 
hosszabb is lehessen.

A brüsszeli Európai Tanács, elfogadva az Európai Bizottság jelentését, és kimondta, 
hogy a tíz ország alkalmas a 2004 elején történő csatlakozásra, és a tervek szerint, ha 
2002 végén lezárulnak a tárgyalások, a csatlakozási szerződés aláírása 2003 áprilisára 
ütemezhető. Románia és Bulgária csatlakozására 2007 körül látnak lehetőséget, Török-
országnak pedig még számos tennivalója van addig, amíg alkalmassá válik a csatlako-
zási tárgyalások megkezdésére.

A tizenötök politikai megállapodása a tíz csatlakozni kívánó országban – nem vélet-
lenül – nagy csalódást keltett, de annyiban megkönnyebbülést is okozott, hogy végre 
megszületett az Uniónak a tíz országra vonatkozó közös politikai álláspontja, amiről 
végre el lehet kezdeni a tárgyalásokat.

3. A dán elnökség rakétastartja

A dán elnökség nem késlekedett a tárgyalások megkezdésével, és nem is késlekedhetett. 
„Nincs vesztenivaló időnk. Már a héten megkezdődnek a tárgyalások” – jelentette be 
A. F. Rasmussen néhány perccel az után, hogy az Európai Tanács áttörést ért el a bővítés 
finanszírozásának ügyében. A találkozót követő sajtóértekezleten Rasmussen, a csatla-
kozás várható költségeivel kapcsolatos tagállami megjegyzésekre reagálva, arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a szolidaritás elve az EU egyik alapelvének számít, a jövőben ennek 
jegyében azon régiókra kell majd összpontosítani, amelyek a legjobban rá is szorulnak 
erre a szolidaritásra. Méltatta az áttörést, és megállapította, hogy lényegében elhárultak 
az akadályok a csatlakozási tárgyalások 2002. decemberi, koppenhágai csúcsértekezleten 
történő lezárása elől. Bejelentette, hogy már néhány napon belül megkezdik a tagjelöltek-
kel a munkát: a közeli napokra „mini-csúcsot” hívott össze a tagjelölt országok állam- és 
kormányfői számára, hogy áttekintsék a további feladatokat.21

Noha a sajtóértekezleten sem a tagállamok, sem pedig a Bizottság képviselői – R. 
Prodi és G. Verheugen – részéről nem hangzott el semmiféle biztatás arra vonatkozóan, 
hogy az itt elfogadott pénzügyi ajánlat bármely módon javítható lenne, a dán elnökség 
– megkezdve az egyeztetést a tagjelöltekkel, és megismerve az álláspontjukat – rövide-
sen az uniós ajánlat emelésére irányuló tevékenységbe kezdett, és ezt a törekvését nem 
adta fel az egyes tagállamok éles kritikája ellenére sem. Az egyes tagjelöltek delegáci-
óival külön-külön tárgyaltak, hogy áttekintsék az érzékeny témakörökkel kapcsolatos 
igényeiket, majd értékelték ezek teljesítésének reális lehetőségét, hogy ennek megte-
remtéséért felvegyék a harcot a Tanács illetékes fórumaival és az egyes tagállamok-
kal, támaszkodva a Bizottság illetékes részlegeinek szakmai segítségére és tanácsaira. 
Folyamatos konzultációs folyamat alakult ki a dán elnökség és a tagjelöltek, valamint a 
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dán elnökség és a Tanács különböző szintű döntéshozó szervei között, az Európai Ta-
nács elvi politikai állásfoglalása alapján kidolgozás alatt lévő uniós közös álláspontnak 
a tagjelöltek igényeihez való minél jobb közelítése érdekében.

A dán elnökség különleges elkötelezettségéből és a mindenkori elnökség kompro-
misszumteremtő feladatából kiindulva, saját kezdeményezésekkel és javaslatokkal in-
formálisan is törekedett a Bizottság, majd a Tanács szerveiben formálódó uniós közös 
állásponttervezetek javítására, majd ezek létrejöttét követően, a megállapodás létreho-
zása érdekében az alábbi területeken kezdeményezte a csatlakozási feltételek javítását:

1. Javasolta, hogy az Unió a mezőgazdaságban a nemzeti támogatások (nemzeti 
top-up) nyújtásának engedélyezésével csökkentse a csatlakozóknak a közvetlen 
kifizetések tíz évig22 tartó felfejlődése miatti versenyképességi aggályait. A top-
up engedélyezése átmeneti és kivételes elbánásnak minősül az acquis alól. Mér-
téke a dán elnökség közvetítése alapján a koppenhágai csúcsot megelőző egyez-
tetési folyamatban 10, majd 15, végül évi 20%-ra változott. Kezdeményezte azt is, 
hogy az EU segítse elő a nemzeti támogatások fedezetének megteremtését azzal, 
hogy lehetővé teszi ezen összeg bizonyos hányadának fedezetét az új tagállam 
rendelkezésére bocsátott vidékfejlesztési alapból. A dán elnökség lelkiismeretes 
hozzáállását mutatja, hogy saját felelősségre dolgoztak ki a top-up igénybevételé-
re többféle változatot, amelyekről konzultáltak a tagjelöltekkel, hogy a számukra 
legelfogadhatóbbnak ítélt változatért küzdjenek meg a Tanáccsal.

2. Elérte, hogy az Unió növelje a támogatási eszközök jogcímeit és ezáltal a mérté-
két is meghatározott célfeladatok kijelölésével, például a schengeni rendszerhez 
való csatlakozás feltételeinek megteremtéséhez történő uniós hozzájárulással.

3. Nagy erőfeszítéseket tett a mezőgazdasági termelési kvóták és a terméktámoga-
tások növelése érdekében, különösen az új tagállamok többségét nagyon nyugta-
lanító tejkvóta megemelése ügyében.

4. Elérte, hogy az ún. költségvetési kompenzáció ügyében létrejöjjön az a komp-
romisszum, mely szerint – noha a csatlakozás dátuma 2004. május 1-je lesz – a 
közös politikákból eredő támogatási eszközöket az új tagállamok az egész éves 
keret szerint vehessék igénybe, miközben befizetési kötelezettségük az EU költ-
ségvetésébe csak az év nyolc hónapjára szóló összeg legyen.

5. Segítséget nyújtott, hogy a tagállami és bizottsági nyomásra méltánytalanul szi-
gorú védő záradékok a csatlakozók igényei alapján érdemileg módosuljanak.

4. A magyar–EU tárgyalások jellemzői ezekben a hónapokban

A hivatalos és nem hivatalos (informális) találkozók, technikai és szakértői megbeszé-
lések szinte naponként követték egymást. A tárgyalások egybefüggő folyamattá váltak. 
Több főtárgyalói fordulóra került sor.23 2002. október 18-án hivatalos főtárgyalói 
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forduló volt, ezt követően a koppenhágai csúcsértekezletig még öt informális főtárgya-
lói fordulót tartottak: október 31-én, november 12-én, november 26-án, december 3-án 
és december 10-én.

Noha a nyitott pénzügyi összefüggésekről szóló, országonkénti EU közös álláspon-
tot csak november végén kaptuk meg, a nyitott fejezetek lezárhatóságához még számos 
más megoldandó feladat maradt. Például a mezőgazdasági fejezetben a különféle ter-
melési kvóták és támogatási fajták megállapításához igen sok statisztikai adatra volt 
szükség. A 2000-ben Magyarországon végrehajtott széles körű mezőgazdasági cenzus 
fontos segédeszköznek bizonyult, de részletesebb adatokra is szükség volt, ezek tartal-
mának egyeztetésére, alátámasztására. A dán elnökség politikai támogatást nyújtott a 
szinte legnehezebbnek bizonyuló versenyfejezet lezárásához is, valamint az európai 
parlamenti helyeink számának korrigálásához24 csakúgy, mint a külföldiek szabad ter-
mőföldvásárlása alóli átmeneti, kivételes elbánás tíz évre történő meghosszabbítási le-
hetőségének biztosításához. A magyar főtárgyaló és a tárgyaló delegáció törekvése az 
volt, hogy a tárgyalások utolsó fórumára, a koppenhágai csúcsértekezletre csak néhány 
nagy kérdés eldöntése maradjon, és ne a megoldatlan apró feladatok halmazát tartal-
mazó lista, mert az utóbbi kezelésére a záró tárgyalások – természetüknél fogva – nem 
alkalmasak.

Az Európai Unió első hivatalos közös, országonkénti álláspontjait a tagjelöltek no-
vember végén kapták meg. Ezzel kapcsolatos álláspontjukat a Visegrádi Négyek 2002. 
december 1-jei találkozójukon egyeztették Budapesten. A december 10-i informális fő-
tárgyalói fordulón,25 melyen a tíz tagjelölt ország képviselői vettek részt, a dán elnökség 
által továbbfejlesztett informális javaslatra a Visegrádi Négyek egyeztetett álláspontját 
már csak hárman terjesztették elő, mert Lengyelország ebben már nem vett részt. Ma-
gyarország kérte a mezőgazdasági közvetlen kifizetések induló szintjének növelését 
(30%-ra) és az átmenet hosszának rövidítését (hét évre), valamint azt, hogy ha sikerül 
az elnökségnek elérnie a tejkvóta globális növelését, abból Magyarország is arányosan 
részesedjen. A másik kérésünk az volt, hogy az Unió nyújtson költségvetési kompenzá-
ciót a 2005. és 2006. évekre is, mivel az érvényes ajánlata csak 2004-re szólt.

A dán elnökség – a magyar törekvésekhez hasonlóan – igyekezett a nyitott kérdések 
többségében kompromisszumos egyezségre jutni a tagjelöltekkel még a csúcstalálkozó 
előtt. Az utolsó ilyen egyeztetésre a csúcsértekezlet megnyitását megelőzően két nap-
pal, egy késő estébe nyúló, utolsó informális főtárgyalói fordulón került sor, ahol lezár-
ták azt, ami ott lezárható volt. Poul Skytte Christoffersen dán nagykövet, a COREPER 
elnöke közvetlenül az ülésről száguldott Koppenhágába, hogy az Európai Tanács ülé-
sének megkezdése előtti napon A. F. Rasmussennel, az EU-csúcstalálkozó elnökével 
és a szükséges szakmai apparátus bevonásával véglegesítsék a záró forduló tárgyalási 
javaslatát, és azt egyeztessék a tagállamokkal is. A dán nagykövet, aki akkor már 
mintegy másfél évtizede (!) képviselte Dániát Brüsszelben, nagy tapasztalatokkal 
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rendelkezett, és alapos, koncepciózus munkát végzett. Rá hárult a tárgyalásokon a 
munka oroszlánrésze, így a dán elnökség eredményeinek nagy része őt is dicséri.

A tárgyalás utolsó évében a tíz tagjelölt egységesen fellépve igyekezett a feltételek 
javítására szorítani a tizenöt tagállamot. Ez többféle fórumon és formában történt, töb-
bek között az elnökséget adó Dánia fővárosában, Koppenhágában is.26 A közös fellépés 
céljai között első számú prioritás volt a mezőgazdasági támogatások összegének emelé-
se. Ezért folyamatos és kitartó „lobbizás” folyt. Álláspontjukat azonban partnereink is 
kitartóan védték.27 A tárgyalások legutolsó napjaiban és a koppenhágai csúcsértekezle-
ten azonban a tagjelöltek bejelentés nélkül kiléptek a közös akciókból, és mindegyikük 
már kizárólag csak a saját érdekeiért harcolt. A végső koppenhágai tárgyalási szakasz-
ban mi és visegrádi „sorstársaink” is az előzetesen egyeztetett témakörökre koncent-
ráltunk. Itt azonban már nem közösen fellépve, hanem országonként külön-külön, ami 
a fellépések hatékonyságát bizonyára csökkentette.

A költségvetési kompenzáció korábbiakban már érintett témaköre – melyet a költ-
ségvetési fejezet koordinátoraként ismerek, számításokat végzőként és javaslattevőként 
is – jól példázza, hogy a végső alkufolyamatban miként születtek a kompromisszumok, 
és ebből a szempontból is érdemes és tanulságos lépésről lépésre ezt áttekinteni. Ma-
gyarország azt igényelte, hogy 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban is kapjon könnyítést 
az Unió költségvetésébe történő befizetési kötelezettsége tekintetében. Ennek összegét 
abból kiindulva határoztuk meg, hogy hazánk a közös politikákból (agrárpolitika, re-
gionális politika) az acquis szerint járó teljes összegnél kevesebbet kap, az Unió által 
igényelt átmeneti időszakok miatt. A két összeg különbsége kifejezhető százalékban. 
Induló álláspontunk szerint ugyanilyen százalékarányú könnyítést igényeltünk az 
EU-tól befizetéseink tekintetében is. Ezt az igényünket a Bizottság elutasította, admi-
nisztrációs okokra hivatkozva. Ekkor került szóba a visszatérítés vagy kompenzáció, 
de az Unió e célra az általunk kértnél kisebb összeget javasolt, és azt is csupán a 2004-
es évre. Mivel ezt a javaslatot visszautasítottuk, a dán elnökség kezdeményezésére az 
Unió javította ajánlatát úgy, hogy eltekint a 2004 első négy hónapjára eső magyar befi-
zetési kötelezettségtől, mivel tagságunk 2004. május 1-jén kezdődik, de a teljes évre szó-
ló támogatási összeget utalja át Magyarországnak. Az alkufolyamat utolsó napjaiban 
elfogadtuk az Unió javasolta befizetési könnyítést és azt az indokot, hogy 2004-ben és 
2005-ben még – a korábbi csatlakozások esetében példa nélküli – jelentős összegek fog-
nak az előcsatlakozási alapokból az országba áramlani, de egyúttal fenntartottuk azt az 
igényünket, hogy az EU a megajánlott összeget emelje meg és időben terjessze ki. Az 
ügyre Koppenhágában került pont, ahol a könnyítés időtartamát egy évvel kiterjesztet-
ték és kissé növelték az összegét.
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5. A dán elnökség elkötelezettsége és ennek tagállami fogadtatása

A dán elnökség munkáját a tagjelöltek és a régi tagállamok bírálatának kereszttüzében 
végezte, de kitartóan haladt kitűzött célja, a tárgyalások lezárhatóságának megterem-
tése felé. A tagjelöltek a nekik járó összegek további növeléséért fellebbeztek, míg a 
tagállamok egy csoportja, élen Németországgal és Schröder kancellárral, azzal vádolta 
a dánokat, hogy megengedhetetlen módon túllépték elnökségi hatáskörüket és a rájuk 
bízott keretszámokat. A dán elnökség azonban a tagjelöltek és a tagállamok kritikája 
ellenére rendíthetetlenül kitartott utolsó javaslata mellett, és ezt terjesztette az Európai 
Tanács koppenhágai ülése elé.

Dánia a tagjelöltekkel folytatott tárgyalások során többször javította az EU-ajánlatot. 
Utolsó javaslata többféle jogcímen, mintegy 750 millió euróval haladta meg a Tanács ál-
tal októberben meghatározott keretösszeget, és elérte azt is, hogy az új tagállamok 2004 
első négy hónapjára ne fizessenek hozzájárulást az Uniónak, de kapják meg az Uniótól 
az összes jogcímen nekik járó teljes évre szóló kifizetéseket.

Több év távlatából úgy értékelem, hogy a régi tagállamok „adakozókészsége” ebben 
a folyamatban nagyjából kimerült,28 és a dán elnökségnek kevés elosztani való tartalé-
ka maradt a csúcstalálkozóra, s e tartalékösszeg növelésének további szorgalmazása a 
tárgyalások lezárását veszélyeztető feszültségeket okozott volna a régi tagállamokkal. 
Úgy vélem, hogy főként ezzel a körülménnyel, azaz az adott helyzet és a további lehe-
tőségek nagyon reális és racionális megítéléséből fakadhatott a dánok „keménynek” 
minősített tárgyalási módja az utolsó koppenhágai fordulón, amit több tagjelölt kifogá-
solt. Hogy e szerény tartalékból mindent felhasználtak-e, és maradt-e megtakarítás, az 
már egy másik kérdés.

Az állam- és kormányfők koppenhágai csúcsértekezlete – 2002. december 12–13. 
(XLII. fejezet: 422–427. oldal)

1. Az EU állam- és kormányfők koppenhágai csúcsértekezletének menete

A tíz tagjelölt ország csatlakozási tárgyalásainak lezárására, az utolsó tárgyalási fordu-
lóra az Európai Tanács koppenhágai csúcsértekezletén került sor. A Misszión mindenki 
izgatottan várta ezt az eseményt, egyesek meglepetésekre is számítottak.

Medgyessy Péter miniszterelnök vezette a Koppenhágába utazó magyar delegáci-
ót, melynek tagja volt Kovács László külügyminiszter, Juhász Endre főtárgyaló, több 
érintett államtitkár, valamint kormányzati középvezető. Juhász Endre a Misszióról csak 
két közvetlen munkatársát29 vitte magával Koppenhágába, mert korábbi tapasztalatai 
alapján úgy vélte, hogy a csúcstalálkozón csak politikai döntésekre kerül sor, amire a 
miniszterelnök és esetleg még egy-két kormánytag hivatott, és a tárgyalások csak igen 
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szűk körben folynak. Így a Misszió munkatársai, köztük én is, az Origo internetes hír-
portálon próbáltuk követni az eseményeket. Budapestről ugyan népes magyar kíséret 
utazott a delegációval Koppenhágába, de a velük sűrűn folytatott telefonbeszélgetések-
ből a tárgyalások tartalmáról semmit sem tudtunk meg, csak a bizonytalan várakozás 
szülte türelmetlenségről, a delegáció fáradtságáról és kissé keserű hangulatáról értesül-
tünk. A december 13-án megkezdődött tárgyalások eredményeiről a belga rádió más-
nap hajnali híreiből értesültem, mert a csúcs a munkáját késő éjjel fejezte be.

December 16-án, hétfőn reggel a Misszió munkatársai számítógépüket kinyitva 
Prekker László rendszergazda kollégánk e-mailjét láthatták, melyben őszinte örömét 
fejezte ki a történelmi esemény és ebben való részvételünk felett. Mindenki izgatottan 
készült a szokásos diplomataértekezletre, várva a nagykövet tájékoztatóját a színfa-
lak mögötti történésekről és a végeredmény részleteiről. Ez azonban elmaradt, mert a 
nagykövetnek a Kormány számára készítendő jelentéssel és az azzal kapcsolatos fel-
adatokkal, majd a sajtóinterjúkkal kellett foglalkoznia.

Az EU-csúcsértekezleten történteket néhány résztvevő – Kovács László külügymi-
niszter, Juhász Endre főtárgyaló, valamint Pierre Mirel, az Európai Bizottság Magyar-
országért felelős főtárgyalója – beszámolóiból ismertem meg, amelyeket módomban 
volt meghallgatni Budapesten, az Európa 2002 Alapítvány szokásos évzáró konferenci-
áján.30 Az élményeik még frissek voltak, de már értékeléssel is párosultak, és reagáltak 
azokra a bírálatokra is, amelyek a megállapodás egy-egy kiragadott elemét vették célba, 
és jó magyar szokás szerint nem az eredményeket méltatták, hanem a „kákán is csomót 
kerestek”. Ismét megállapítottam magamban, hogy ez az ország nem tud maradéktala-
nul együtt örülni eredményeinek és ünnepelni a sikereit.31

A csúcsértekezleten a magyar delegáció – tartva magát a Visegrádi Négyekkel történt 
megállapodáshoz és reálisan értékelve a lehetséges mozgásteret –, konkrétan megfogal-
mazva, a már említett két megoldandó problémát vetette fel: 1. Az uniós mezőgazdasági 
kifizetések kezdeti szintjének 30%-ra, a második évben pedig 35%-ra történő emelését, 
azon az áron is, hogy ez az utóbbi arány marad fenn 2006-ban is. 2. Az EU költségveté-
séből visszatérítés biztosítását a magyar költségvetésnek 2005-re és 2006-ra is.

Felvetéseinket két fordulóban tárgyalták meg, az elsőn a magyar küldöttség ismer-
tette igényeinket. Juhász Endre szerint: „Kéréseink előadása közben a dán miniszterel-
nök ismétlődően azt mondta, hogy »it is totally impossible« (ez teljesen lehetetlen). Egy 
ponton miniszterelnökünk meg is kérdezte tőle: ha mindenre azt mondja, hogy teljesen 
lehetetlen, akkor ez azt jelenti, hogy a semmiről tárgyalunk? Erre a dán miniszterelnök 
kissé visszakozott és azt mondta, hogy nem, bizonyos mozgástér azért még van. Meg-
hallgattak bennünket, s erre a második fordulóban tértek vissza.”32

A dán elnökség tárgyalási taktikájáról Juhász Endre elmondta: „…a dán elnökség a 
maga szempontjából ügyesen szervezte meg a tárgyalásokat. Alkalmazta az »oszd meg 
és uralkodj elvet« és szigorúan bilaterális tárgyalásokat tartott, mégpedig számunkra 
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zavaró módon. Tehát soha nem tudtuk, melyik ország kerül sorra, melyik ország van 
éppen bent. Amikor egyszer odamentünk a tárgyalóteremhez, azt mondták, hogy most 
a szlovéneket várják, mi most egy kicsit menjünk hátrább, mert később kerülünk sorra. 
Tehát a dánok határozottan egyedi megközelítést alkalmaztak, ami az ő szempontjuk-
ból logikus lépés volt. A mi helyzetünket nehezítette, hogy tájékozódni hivatalosan 
nem, csak folyosói beszélgetések és mobiltelefonok révén, elég véletlenszerűen lehe-
tett.”33 Kovács László a tárgyalás drámai mozzanatát idézte: „a közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos vita során, a tárgyalások egyik pillanatában a dán elnök azt mondta – ez 
elég durva dolog volt, de azt mondta –, kérem, ki lehet maradni, és akkor 0 százalék a 
közvetlen kifizetés. Ha valakinek ez jobb, akkor nosza.”34

Magyarország a Visegrádi Négyek közül utolsóként állapodott meg az Unióval,35 
mert növelni akarta az EU által megajánlott összeget a mezőgazdasági közvetlen ki-
fizetések, valamint a kompenzációs kifizetések terén. Végül elfogadta a kiharcolt sze-
rény többletet a költségvetés átmeneti megterhelésének áthidalására, és nem igényelte 
a kompenzációs összegek növekedését – mint Lengyelország és Csehország – a struk-
turális politika keretében már részünkre biztosított fejlesztési források terhére, azok 
csökkentése árán. Továbbá elfogadta az agrártámogatások növelésére a nemzett top-up 
induló szintjének megemelése útján nyújtott lehetőséget.

„2002. december 13-án, pénteken 21 óra 39 perckor igennel feleltem arra a kérdésre, 
hogy Magyarország elfogadja-e az uniós belépés feltételeit. Újból itthon vagyunk Eu-
rópában” – Medgyessy Péter miniszterelnök e szavakkal jelentette be a koppenhágai 
sajtótájékoztatóján, hogy hazánk eredményesen lezárta a csatlakozási tárgyalásokat az 
Európai Unióval. „Joggal örülhet az ország az eredménynek, hiszen az esélyt és lehe-
tőséget kínál nekünk.”36 Medgyessy Péter mindenekelőtt az ország népének mondott 
köszönetet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az előző kormányokat is elismerés illeti. 
Mint fogalmazott: „valódi nemzeti konszenzus volt a csatlakozás ügyében. Ez néha 
felbomlani látszott, de végül mindig győzött a józan ész.”

2. A csatlakozási tárgyalások lezárásának pénzügyi eredményei

2.1. A magyar kérések és az elért eredmények:
- Az EU a mezőgazdasági közvetlen kifizetések általa előirányzott 25%-os szint-

jét nem változtatta meg, de a nemzeti top-up szintjét 10%-kal megemelte, így ez 
a nemzeti hányad az induló 2004. évben 30% lett. A 25%-os EU-támogatással 
együtt 2004-ben indulásként az EU-szabályok szerinti teljes támogatási szint 
55%-ának igénybevételére nyílt lehetőség, s ez az összeg évente folyamatosan to-
vább emelkedett. (A „versenyhátrányunkat” gyakran emlegetőknek nem ártana 
figyelembe venniük, hogy Magyarországon a vonatkozó európai átlagnál máig 
jóval alacsonyabb a termőföld ára és az átlagos mezőgazdasági bérszínvonal is!37)
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- Az EU 56 millió euróval megemelte a Magyarország számára nyújtandó kom-
penzációs kifizetéseit, ezzel az EU-költségvetésből történő kompenzációs átuta-
lás összege az első három évre mintegy 211 millió euróra emelkedett.

Íme a csatlakozási tárgyalások teljes pénzügyi eredménye Magyarország számára a 
2004–2006. évi időszakra:

- Magyarország – kötelezettségvállalási szemléletben – 5,1 Mrd euróban részesült. 
A strukturális politikák céljaira fordítandó keret ebből 2,85 Mrd eurót tett ki, 
amelyből a szokásos 18%-os aránynál magasabb, mintegy egyharmados arányt 
(kb. 1 Mrd eurót) képviselnek a kohéziós alap eszközei, figyelemmel ezek gyor-
sabb felhasználási lehetőségére.38 Agrárpolitikai célokra 1,5 Mrd euró, a belső 
politikák céljaira (beleértve a schengeni rendszer kiépítéséhez nyújtott támoga-
tást) mintegy 560 millió euró lett az előirányzat. A költségvetési kompenzáció 
211 millió eurót tett ki. Ezen túlmenően, az előcsatlakozási alapokból még a csat-
lakozás utáni időszakra mintegy 560 millió euró értékű támogatás húzódik át.

- Az EU-költségvetésbe történő magyar befizetések összege az előirányzat szerint 
2,25 Mrd euróra tehető. Így a 2004–2006. évekre a kötelezettségvállalási szemlélet-
ben számolt pozitív nettó egyenleg mintegy 3,4 Mrd eurót, a tényleges éves kifize-
tések alapján számolva pedig 1,4 Mrd euró pozitív nettó egyenleget tesz ki, mivel a 
strukturális alapokból részünkre előirányzott támogatások tényleges lehívásának 
egy része 2006 utánra húzódik át.39

2.2. A tíz tagjelölt ország az Európai Uniótól végül a 2004–2006. évekre összesen 
40,85 Mrd eurót kapott a strukturális politikák, az agrárpolitika, az uniós belső politi-
kák és a költségvetési kompenzáció céljaira. Ennek mintegy 50-55%-át tette ki a felzár-
kóztatást szolgáló, a strukturális politikák céljaira fordítandó összeg.

2.3. A legelső hazai reakciók a koppenhágai csúcsot követően vegyesek voltak a pénz-
ügyi összefüggéseket illetően. Kritikai hangok keveredtek a pozitív értékelésekkel. 
E kritikák jelentős része felületes ismeretekből, tájékozatlanságból fakadt vagy belpoli-
tikai indíttatású volt.

Ezekre a „bezzeg a többiek jobban tárgyaltak” típusú megjegyzésekre is reagáltak a 
beszámolók a 2002. december 18-i konferencián, ezek közül Kovács László ide vonatko-
zó reflexióit idézem, aki elmondta: „azt látjuk …, hogy a legrosszabbul – ezt idézőjelbe 
teszem – vagy a legkevésbé jól Csehország csatlakozott, mert 78 euró/fő három év alatt 
a nettó pozíciója. Hát ez nem sok, kicsit jobban csatlakozott Szlovénia, amely 125 euró/
fő nettó mérleggel zárta a három évet. Őket követi Magyarország 138 euró/fő, majd 
Szlovákia 155 euró/fő mutatóval, és aztán jön a többi ország.”40 (Megjegyzés: nem nehéz 
észrevenni, hogy ez az adatsor fordított arányú összefüggést mutat az országok akkori 
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fejlettségi szintjével. Ilyen típusú viszonylagos különbségi sorrend a tizenöt EU-tagál-
lam között is fennáll, ezért vannak nemcsak nettó haszonélvezők, hanem nettó befize-
tők is. Ezek a különbségek az Unió működésének, közös politikáinak alapszabályaiból 
következnek, és megfelelnek azoknak az értékeknek, amelyeket az Unió – közös meg-
egyezéssel – követendőként jelölt ki a maga számára.)

A tárgyaló küldöttséget egyesek azért is bírálták, mert – mint mondták – Csehország 
és Lengyelország jobb eredményeket ért el a költségvetési kompenzációs kifizetések 
tekintetében. A bírálók azonban nem vettek figyelembe néhány apró, de nem jelen-
téktelen részletet: a kompenzációs kifizetések összegét az EU úgy emelte meg, hogy a 
már korábban odaítélt strukturális alapokból származó támogatásokból csoportosított 
át bizonyos összegeket a folyó költségvetésben történő azonnali felhasználás céljaira. 
Lengyelország és Csehország a költségvetésük helyzete miatt jobban rá volt szorulva 
az uniós forrásokra, hogy meg tudják oldani az EU pénzügyi rendszerére való áttérés 
átmeneti egyensúlyproblémáit, mivel költségvetési egyensúlyi helyzetük a csatlako-
zás utáni első évekre nagyobb problémákat mutatott, mint ami Magyarországon 2002 
végén látható, illetve előrelátott volt. Ezért számukra a költségvetésüket tehermentesítő 
források növelése jelentette a fő célt, még annak árán is, hogy lemondanak a struktu-
rális politika keretében részükre kiutalt pénzügyi eszközök átcsoportosított összegéről. 
Koppenhágában ilyen átcsoportosításban állapodtak meg, ami Lengyelország esetében 
1 Mrd euró, Csehország esetében 100 millió euró összeget tett ki. Magyarország ilyen 
áron nem kívánta növelni az ún. költségvetési kompenzációt: részben erre nem is volt 
rászorulva még 2002-ben, részben a felzárkózási feladatok megoldása szempontjából 
hatékonyabbnak tartotta a rendelkezésre álló uniós fejlesztési források felhasználását 
az eredeti célokra.

Az érdekérvényesítés közösből egyénivé váló módja egészében véve valószínűleg 
csökkentette a tagjelöltek és különösen a visegrádiak fellépésének erejét és hatékony-
ságát. A visegrádiak közös fellépése több témakörben, de legalább a mezőgazdasági 
közvetlen kifizetések ügyében hatékonyan működhetett volna a legutolsó – ma-
ratoni – tárgyalási szakaszban, az ezt indítványozó magyar kezdeményezésre igent 
mondó partnereink azonban egymás után kihátráltak belőle.41 Így, véleményem szerint, 
Koppenhágában csatlakozásunk anyagi feltételeinek a lehetségesnél kisebb mértékű ja-
vítását sikerült csak elérni. Ezt alátámasztják azok – az eltérő sajtónyilatkozatok mellett 
és ellenére – informálisan tudomásunkra jutott hírek, miszerint az EU a szétosztottnál 
valamivel nagyobb összeget szánt a végső alkura, de ennek teljes felhasználását „a tár-
gyalási helyzet nem tette szükségessé”.

2.4. Megítélésem szerint a záró forduló legfőbb eredménye, hogy a többéves tárgyalási 
folyamat a felek megegyezésével és a csatlakozók számára kedvező eredményekkel el-
érkezett a végcéljához. Ezzel az 1990 óta folyó, a magyar társadalom egészét igénybe vevő, 
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megfeszített felkészülési munkaszakasz sikeresen lezárult, és végre megnyílt előttünk 
az út az európai integrációba való teljes jogú bekapcsolódásra, melynek révén az ország 
óriási lehetőségekhez jutott a felzárkózásra, az európai politikai, gazdasági, kulturális 
kapcsolatrendszerbe egyenjogú résztvevőként történő visszailleszkedésre, az európai 
döntéshozatali folyamatban való teljes körű és jogú részvételre, és mindehhez óriá-
si pénzügyi támogatás járult. A csúcstalálkozó önmagában nem ad igazi értékelést a 
zárószakasz teljesítményéről: az október végétől december közepéig tartó munkát kell 
értékelni.

Még néhány szó a dán elnökségről (XLIII. fejezet:428–431. oldal)

1. A dán elnökség nemcsak Brüsszelben, hanem Koppenhágában is feszített munkaütemet diktált42

A dán elnökség idején a koppenhágai magyar nagykövetségen Nagy Erzsébet ideigle-
nes ügyvivő és Szücs R. Gábor külgazdasági tanácsos43 tartotta a kapcsolatot az ottani 
elnökségi apparátussal, a tőlük kapott információkat, javaslatokat és kérdéseket hala-
déktalanul továbbították Budapestre és Brüsszelbe, az innen kapott kérések ügyében 
pedig eljártak a dán hatóságoknál. Elősegítették az uniós ügyekben Dániába érkező 
mintegy hetven hazai, köztük a kormányfő által vezetett három küldöttség munkáját, 
tárgyalásaik előkészítését. Folyamatosan figyelemmel kísérték a dán írott és elektroni-
kus sajtóban megjelent, a soros elnökséggel összefüggő politikai és egyéb ügyeket. Az 
elnökségi félév legfeszültebb óráit számukra is a záró tárgyalások jelentették: a magyar 
delegáció tárgyalásainak szervezése, a dán adminisztrációval való kapcsolattartás és 
a tárgyalási feltételek elősegítése. A csatlakozással kapcsolatos munka mellett részt 
vettek a dánok által szervezett nemzetközi problémákkal foglalkozó konferenciákon.44 
Ekkor javában folyt a vita arról, van-e Szaddamnak tömegpusztító fegyvere Irakban, 
mert ettől függött az EU álláspontja, de sokféle más típusú szervezési teendő is adó-
dott. Ezekkel a problémákkal a dán elnökségnek a bővítés mellett szintén foglalkoznia 
kellett.45

Diplomatáink a dán partnereikkel tartott kapcsolataik során nap mint nap tapasztal-
ták, hogy a dán elnökségi apparátus egészének hozzáállását és tevékenységét áthatotta 
a csatlakozás politikai fontosságának és európai stratégiai jelentőségének felismerésé-
ből kiinduló határozottság és céltudatosság, és ebben a szellemben kezelték a csatlako-
zási tárgyalások eredményes lezárásának ügyét.46 Rasmussen miniszterelnök ember-
feletti munkát végzett: szívügyének, addigi karrierje csúcsának tekintette a bővítést, 
de soha nem magát helyezte előtérbe, hanem az ügyet. Éjt nappallá téve dolgozott, hol 
közbenjárt a legbefolyásosabb tagállamoknál, hol a csatlakozókat szólította fel mérték-
tartásra, állandóan úton volt, szinte a legszükségesebb pihenésre is alig maradt ideje. 
A dán miniszterelnök beváltotta az elnökség elején tett ígéretét, hogy Dánia egésze 
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keményen fog dolgozni az elnökség idején, mert sikeresen végre akarja hajtani a reá 
mért történelmi feladatot. Ez a dánok és miniszterelnökük együttes erőfeszítésével meg 
is valósult.

A dán elnökség kemény harcot vívott a régi tagállamokkal, hogy folyamatosan javít-
hasson a nagyvonalúsággal igazán nem vádolható európai tanácsi induló állásponton, 
és ennek érdekében vállalta egy-egy tagállam éles kritikáját is. Nem kevésbé keményen 
tárgyalt a tagjelöltekkel is, mert határozott szándéka volt, hogy elnökségük alatt be-
fejezzék a tárgyalásokat Koppenhágában. Ez a dán hozzáállás – történelmi távlatból 
szemlélve is – fontos volt, mert a tárgyalások folytatásának kimenetelére az esélyek a 
későbbiekben sem javultak, és a megegyezés elmaradása vagy időbeli eltolódása jelen-
tős anyagi forrásoktól fosztotta volna meg a tagjelölteket.

2. Az Európai Parlament fellázad

A dán elnökségnek, majd az örökségüket átvevő görög elnökségnek egy fontos, meg-
kerülhetetlen szereplővel, az Európai Parlamenttel még meg kellett vívni egy csatát 
a koppenhágai csúcsértekezlet sikerének érvényre juttatásáért. A csatlakozási szerző-
dés létrejöttéhez ugyanis – amint erre már utaltam – szükséges volt az Intézményközi 
Megállapodás módosítása. Ebben érintett volt harmadik szerződő partnerként az Eu-
rópai Parlament is. Az Európai Tanács politikai döntése alapján a Miniszteri Tanács a 
kormányközi konferencia keretében lezárta a tárgyalásokat, azonban nem egyeztette 
az Európai Parlamenttel a pénzügyi összefüggéseket. A nagyobb tekintélyéért és ér-
demibb beleszólási jogaiért folyamatosan harcoló Európai Parlament gyakorlatilag is-
merte a pénzügyi helyzetet, egyetértett a követett iránnyal és a nagyságrendekkel is, 
de nehezen viselte, hogy partnerei nem tartották be pontosan az Unió egyeztetési és 
eljárási rendjét. Az intézmények közötti harc több hónapig tartott, és számos egyeztetés 
után, a csatlakozási szerződés aláírása előtt néhány nappal dőlt csak el.47

Az Európai Parlamenttel való folyamatos egyeztetési eljárás elmaradása nem pusz-
tán az illetékesek feledékenységének következményének tekinthető. Ennek részben 
technikai, sőt objektív fizikai akadályai is voltak: a december 13-án elfogadott pénzügyi 
megállapodást nem lehetett azonnali hatállyal átvezetni az Intézményközi Megállapo-
dásba. A jogi procedúra betartása pedig több hónapos késést okozott volna, veszélyez-
tetve az aláírásra és tagállami ratifikációra tartalékolt időt. Nem derült ki, legalábbis 
számomra, hogy az Európai Parlamenttel való formális egyeztetési eljárás elmulasztása 
a dán elnökség részéről véletlen vagy tudatos döntés következménye volt-e. A dán el-
nökség egész tevékenységét vezérlő céltudatosság alapján inkább az ésszerűség indo-
kolta tudatosságra gondolok. Abból indulhattak ki, hogy „pacta sunt servanda”, azaz 
a megállapodásokat be kell tartani, és ezt az Európai Parlamentnek is figyelembe kell 
vennie. Figyelembe vehették azt is, hogy vannak olyan ritka pillanatok, amelyek 
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elszalasztása történelmi veszteségeket okozhat. E ritka pillanat elszalasztása nemcsak 
a dán elnökség sikerét, hanem a tagjelöltek, sőt az Unió egészének érdekeit is veszé-
lyeztette volna.

3. Nem csak a nagy országok vihetik előre az integráció ügyét az Európai Unióban

A tárgyalások során a napirendi témák konkrét problémáira összpontosítva elkerülte 
a figyelmemet egy fontos tény, ami néhány éves távlatból, a csatlakozás történetének 
megírásakor ötlött a szemembe: Európába való visszatérésünket az út különösen gö-
röngyös szakaszain éppen a kis és közepes nagyságú tagállamok képviselői segítették 
elő, perspektivikus és racionális gondolkodásukkal, kreativitásukkal és kitartásukkal, 
valamint ügyes tárgyalási technikájukkal. Szerepük a számunkra történelmi jelentősé-
gű folyamatban vetekszik a nagy tagállamokéval, az integrációt következetesen fejlesz-
tő „német–francia tandemével”. Íme a „kicsik” tettei:

A dán elnökség 1993 első felében egyeztette a többi tagállammal azokat a kritériumo-
kat, amelyek teljesítése esetén a közép- és kelet-európai országok tagjává válhatnak az 
Európai Közösségeknek. E feltételek elfogadtatásával – a dán elnökségnek köszönhető-
en – a csatlakozni szándékozók végre konkrét jelzést kaptak arról, hogy az EU-tagálla-
mok eldöntötték: van elvi lehetőség, hogy ezek az országok tagként csatlakozzanak az 
Unióhoz. A csatlakozni kívánók számára ez fontos biztatás volt, hogy töretlenül foly-
tassák a nem kis erőfeszítéssel járó felkészülési folyamatot.

A luxemburgi Jacques Santer vezette Európai Bizottság és annak a költségvetésért 
felelős tagja, a finn Erkki Liikanen bebizonyította, hogy a közép- és kelet-európai or-
szágok felvétele nem jelentene elviselhetetlen pénzügyi terheket a régi tagállamok szá-
mára. Tették ezt akkor, amikor a tagfelvétellel járó pénzügyi terhek olyan mértékben 
aggasztották a tagállamok politikusait és állampolgárait, ami a nagy tagállamokat is 
elbizonytalanította és döntésképtelenné tette ebben a kérdésben.

A svéd elnökség érte el racionális, pragmatikus és az Unió perspektivikus érdekeit 
szem előtt tartó hozzáállásával és tárgyalási módjával, a csatlakozási tárgyalások re-
ményt keltő kezdetét követő, több hónapos megtorpanás után a kimozdulást a holtpont-
ról, és azt is, hogy elfogadtassa a célt: 2002 végére legyenek lezárhatók a tárgyalások.

A dán elnökség zárta le a svéd elnökség által megkezdett folyamatot azzal, hogy 
célul tűzte ki a tárgyalások lezárását, és az ügy történelmi jelentőségéből kiindulva, az 
Unió perspektivikus érdekeit szem előtt tartva elérte, hogy a 2002. október elején még 
csaknem elérhetetlennek látszó cél, a tárgyalások lezárása, december közepére megva-
lósuljon. Ezzel – sarkosan fogalmazva – „térdre”, azaz elhatározásra kényszerítette a 
különféle belpolitikai megfontolások miatt bizonytalankodó nagy tagállamokat is.

A kis és közepes méretű országok szerepének kiemelését azért tartom fontosnak, 
mert sokszor hallottam az elmúlt évek folyamán, és hallom napjainkban is egyes 
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politikusoktól a médiában és ismerőseimtől magánbeszélgetésekben, hogy „mit is aka-
runk mi, a kis ország ott az asztal sarkán, a nagyok között? Úgyis mindig a nagyok 
mondják meg, mit is kell csinálni, amikor döntéshozatalra kerül sor”.

Az itt felsorolt néhány példa – amelyekhez még többet is lehetne felsorakoztatni a 
Közösségek és az EU történetéből – jól mutatja, hogy az Unió kis és közepes tagálla-
mainak szerepe és lehetősége nem csupán a nagyokkal való egyetértésre korlátozódik. 
Ezek az országok nemzeti érdekeikből kiindulva és stratégiai szempontok figyelem-
bevételével kidolgozhatnak és érvényre juttathatnak javaslatokat szomszédságuk, ré-
giójuk problémáinak megoldásához, éppen úgy, mint az Unió jövőjével kapcsolatban, 
ha azt kellően megindokolva, a tagállamok vagy legalábbis a többségük érdekeinek 
figyelembevételével terjesztik elő, és készen állnak a kompromisszumos megoldásra; 
de ez alapos felkészültséget, jól megindokolt koncepciót, kemény és kitartó meggyőző 
munkát és nagy kreativitást igényel.

Jegyzetek
  1 Részletek a szerző azonos című könyvéből. (Budapest: Gondolat Kiadó, 2012.)
  2 A jegyzeteket a Külügyi Szemle szabványa szerint közöljük.
  3 A szakértők szinte kizárólag az angol „road map” kifejezést használták.
  4 Rockenbauer Nóra: „EU célkitűzés: 2004-re teljes jogú tagság”. Magyar Hírlap, 2001. június 16.; 

„2004-ben EU-tagként választunk”. Magyar Nemzet, 2001. június 18.; Gordon Tamás: „Az Európai 
Unió megadta a bővítés programját”. Napi Gazdaság, 2001. június 18.; MTI: „2004 – a várva várt 
dátum”. Népszava, 2001. június 18.; „EU: Van már bővítési menetrend”. Népszabadság, 2001. június 
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  5 Úgy vélem, a svéd elnökség határozottságának és tárgyalási technikájának köszönhető az is, 
hogy az Európai Tanács Göteborgban döntést hozott arról is, hogy az Európai Unió aláírja a 
kiotói egyezményt, és nyomást fog gyakorolni más iparilag fejlett országokra is, hogy szintén ezt 
tegyék. A kiotói egyezmény az ENSZ által kezdeményezett klímavédelmi megállapodás. Aláírói 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy a szén-dioxid-kibocsátásuk 1990. évi szintjét átlagosan 5%-kal 
csökkentik 2012-re. Az egyezményt az EU 2002-ben ratifikálta. Az egyezmény – az Oroszország 
részéről történt ratifikációt követően – 2005-ben lépett hatályba. Az Amerikai Egyesült Államok és 
Kína nem ratifikálta az egyezményt.

  6 Forrás: A. Lindh felszólalása, illetve annak fő gondolatait tartalmazó írásos vázlata (speaking points), 
melyet az ülést követően rendelkezésünkre bocsátott.

  7 Uo.
  8 Az EU-alapszerződések hatálybalépéséhez szükséges, hogy valamennyi tagállam parlamentje 

jóváhagyja a dokumentumot. Egyes tagállamokban kötelező a népszavazás és annak eredménye is 
a parlament számára. Más tagállamokban a népszavazás csak tanácsadó jellegű. Az ír népszavazást 
meg kellett ismételni, amire 2002 októberében került sor. Ennek kedvező eredménye tette lehetővé 
a Nizzai Szerződés hatálybalépését, ami a csatlakozásunk elengedhetetlen feltétele volt.

  9 A svéd elnökség féléve kedvező fordulatot hozott az én életemben is. A 2001. március végi első nagy 
tárgyalási fordulót, ami főtárgyalói forduló volt, már meg tudtam tisztelni azzal, hogy sportcipő 
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helyett rendes cipőt vehettem fel. Őszintén bevallom, hogy ez legalább akkora örömmel töltött el, 
mint az, hogy a tárgyalások elmozdultak a holtpontról. Mikor a hosszú várakozás és az ennél 
jóval rövidebb főtárgyalói forduló után a Justus Lipsius épületének ötödik emeletén beszálltunk 
a liftbe, kollégáim derültségére, akik kissé keseregtek, hogy a tárgyaláson az örömbe néhány 
üröm is vegyült, lábamra mutattam: vegyék már észre, hogy ma már mindkét lábamon igazi cipő 
van. Ha sok nehézség leküzdése árán én is eljutottam idáig, a tárgyalásainkon is lesz majd igazi 
kibontakozás. Az „élet élni akar” igazsága itt is meg fogja hozni a várva várt áttörést.

10   A találkozóra Luxembourg városban került sor. Az Európai Gazdasági Közösség létrejöttekor 
történt megállapodás alapján a Miniszteri Tanács üléseit az év bizonyos hónapjaiban (április, 
június és október) nem Brüsszelben, hanem Luxembourg városban tartja.

11   A leltárkészítés során az egyes fejezetek tartalmi nehézségeit nem vették számba. Ezért említem, 
hogy az EU–Ciprus-tárgyalásokon sem az EU munkaerőpiacának megnyitása, sem pedig a 
termőföld külföldiek általi megvásárlása ügyében nem kért egyik fél sem derogációt.

12 Interjú G. Verheugennel, 2. o.
13   Forrás: „Orbán a külpolitika korszerűsítését tervezi” című tudósítás a nagyköveti konferenciáról. 

A tudósításhoz mellékelt fénykép aláírása „A kemény brüsszeli alkudozásokban edzett Juhász 
Endre nagykövet”. Magyar Hírlap, 2001. június 24. 2. o.

14   Lotaringia francia neve.
15   George Parker – Clara McCarthy: „Danes Get Ready for Climax of EU Enlargement” és George 

Parker: „Danes Warn of Threat to EU Expansion”. Financial Times, 2002. június 28.
16   A. F. Rasmussen bővítési feladat végrehajtása iránti elkötelezettségében feltehetően a pártpolitikai 

és a személyes törekvések is közrejátszhattak. Növelni kívánta pártja, a jobbközép liberális „Venstre-
Danmarks Liberale Parti” (Dán Liberális Párt) erejét. A. F. Rasmussen – egy korábbi koalícióban 
vállalt adóügyi minisztersége után – először töltötte be a kormányfői posztot, és bizonyítani kívánta 
alkalmasságát e nagy feladatra. (Szűcs R. Gábor közlése.) A. F. Rasmussen 2009. augusztus 1. óta a 
NATO főtitkára.

17   A regionális politikáról szóló fejezet rövid tartalmát az XLV. fejezet 2. pontja ismerteti. Az 
audiovizuális politikai fejezetről lásd a XXXVIII. fejezet 11. pontját, valamint a XLV. fejezet 1. 
pontját.

18   „EU-bővítési tárgyalások”. MTI, 2002. július 30.
19   „EU-bővítés – Franciaország. Prodi-interjú a Le Monde-ban”. MTI, 2002. október 17.
20 A brit visszatérítés ügye nem került napirendre, és ez a brit kiváltság, a számos előzetes bírálat 

ellenére, a létrejött megállapodás keretében nem sérült. A keserű szájízt feltehetően az okozta, 
hogy fennmaradt az agrárpolitikai támogatások rendszere.

21   Források a zárócsomag létrejöttével kapcsolatos körülményekről: Hargita Árpádné: „A magyar–
EU csatlakozási tárgyalások befejező szakasza: a »zárócsomag« tartalma létrejöttének különleges 
körülményei”. Társadalom és gazdaság, Vol. 25. No. 1. (2003).; „Kezdődhet a felvételi tárgyalások 
végjátéka”. Bruxinfo, 2002. október 24–26.

22 A köznapi szóhasználat tízéves átmenetről beszél, noha ez valójában kilenc évet jelentett a 
javaslatban és a későbbi megállapodásban is, mivel a 10. évben már a teljes agrártámogatási 
összeget a közösségi költségvetésből kapja Magyarország.

23 Az informális találkozók annyiban különböztek a hivatalos találkozóktól, hogy az informális 
üléseken nem vettek részt a tagállamok képviselői.

24 A hibás nizzai megállapodás korrekciója Magyarország és Csehország EP-képviselőinek számát 
20-ról 22-re növelte, hogy elérjék a velünk egy csoportba tartozó Görögország, Portugália és 
Bulgária képviselői létszámát.

25 Saját feljegyzések alapján.
26 A tagjelölt országok az elnökség idejére koppenhágai nagykövetségükre egy vagy két EU-szakértőt 

küldtek, akik rendszeresen tájékoztatták egymást a tárgyalásaik állásáról, ami valamennyi érintett 
számára hasznos volt. (Szűcs R. Gábor közlése.)
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27 Az agrártámogatások szintjét kifogásoló hivatalos és informális felvetésünkre Koppenhágában 
az EU-tagállamok nagykövetségeinek minden szakértője és diplomatája egybehangzóan 
azt ismételgette, hogy a magasabb induló összeg konzerválná az újonnan csatlakozók 
mezőgazdaságának relatív elmaradottságát, mert elkényelmesítené őket, és nem ösztönözne a 
fejlesztésre. (Szűcs R. Gábor közlése.)

28 A pénzügyi források növelése tekintetében eltérő nyilatkozatok láttak napvilágot a koppenhágai 
csúcsot megelőző napokban. Az MTI: „EU-bővítés – Van pénz vagy nincs pénz?” című, 2002. 
december 10-i brüsszeli közleménye így számol be erről:

  „A csatlakozási tárgyalásokat lezárni kívánó koppenhágai EU-csúcsértekezlet előtt a visegrádi 
négyek kormányfői a Financial Times december 10-i számában felhívással fordultak az EU-
tagállamokhoz, hogy teljesen tárják fel a bővítés finanszírozására szánt pénzügyi kereteket. 
Szerintük vannak még felhasználható források a 2004–2006. évi időszakra előirányzott 
berlini kereteken belül is – írták a kormányfők az 1999-es berlini EU-csúcsértekezleten elért 
bővítésfinanszírozási megállapodásra hivatkozva. […]

  Az Európai Bizottság elnöke, Romano Prodi maga is felszólította az EU tagjait, hogy adjanak több 
pénzt a tagjelölt országoknak, megkönnyítendő a csatlakozásukat az Unióhoz. Ugyan miért ne 
adhatnánk egyszerűen egy kicsivel több pénzt a kelet-európai országoknak, ha ez szükséges a 
megállapodáshoz? Én tényleg úgy gondolom, hogy ezt kellene tennünk – mondta Prodi a dán 
Information napilap december 10-i számában megjelent nyilatkozatában. – Van még pénz a bővítésre 
szánt tartalékban, az 1999-es berlini csúcsértekezleten meghatározott plafont még nem értük el. 
[…]

  Nem így vélekedett ugyanezen a napon Anders Fogh Rasmussen, Dánia kormányfője. Felszólította 
a tagjelölteket, ne reménykedjenek, hogy még több pénzt sikerül kipréselniük az EU-ból. »Az EU 
vezetőinek üzenete világos: mindennek van határa. Nincs több pénz« – mondta A. F. Rasmussen 
kedden (december 10-én), az athéni látogatása közben tartott sajtóértekezleten.”

  Megjegyzés: Rasmussen nyilatkozata bizonyára nem volt független attól a nyilatkozattól, amelyet az 
MTI-közlemény Joschka Fischer német külügyminiszter előző napi [december 9-i] nyilatkozatából 
idéz: „Az EU költségvetésének legnagyobb nettó befizetője, Németország kormánya szerint a dán 
elnökség javaslatai már szétfeszítik a berlini keretet… Joschka Fischer német külügyminiszter 
épp hétfőn [december 9-én] ismételte meg, hogy »ami a pénzt illeti, már nincs több játéktér«.” Az 
MTI tudósítója Joschka Fischer véleményének és az általa említett számadatnak a kommentálása 
és korrigálása helyett, szellemesen visszautal a dán napilapban megjelent Prodi-nyilatkozatra, a 
következőképpen: „Amíg a dán lap arra emlékeztetett, hogy az elnökségi javaslatokkal együtt is 
még egy Mrd euróval kevesebb az EU-szándék a bővítésre a 2006-ig félretett keretnél.” (A tényleges 
eltérés – ahogy a korábbiakban levezettem – ennél az összegnél jóval nagyobb volt.)

  A fenti idézetek jól illusztrálják, hogy milyen, időről időre felbukkanó, majd átmenetileg 
lecsendesedő belső, az EU-tagállamok és EU-intézmények közötti pénzügyi viták kísérték végig a 
csatlakozási tárgyalási folyamatot a tárgyalások lezárásának utolsó pillanatáig, majd a viszonylag 
nyugvópontra került vitába az Európai Parlament bekapcsolódásával egészen a csatlakozási 
szerződés aláírásáig.

29 Szűcs Tamást, a csatlakozási tárgyalások egyik titkárát és Egri Magdit, a titkárnőjét.
30 „Magyarország és az Európai Unió – eredmények és feladatok”. Beszámoló az Európai Tanulmányok 

(Európa 2002) Alapítvány 2002. december 18-i éves konferenciájáról. A konferencián elhangzott 
beszámolókat, a hozzászólások, a kérdések és válaszok ismertetését az Európa 2002 folyóirat 2003. 
márciusi különszáma tartalmazza.

31   A konferencia szervezői és felszólalói az esemény jelentőségének megfelelő felelősséggel és 
méltósággal kezelték a témát, és ehhez megfelelő környezet volt a Magyar Tudományos Akadémia 
díszterme.

32 „Magyarország és az Európai Unió…”. Juhász Endre beszéde: Európa 2002, (2003. március).
33 Uo.
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34 „Magyarország és az Európai Unió…”. Lásd a 30. jegyzetet.
35 Az Index internetes hírportál tudósítója szerint a magyar delegáció a „végsőkig tárgyalt” (H. Á.). 

A tárgyalások helyszínén, a Bella Center vásári-kiállítási és konferenciaközpontban, az érintett 
ország delegációi és újságírói hangos hurrázással és tapssal fogadták a tárgyalásuk befejezéséről 
szóló hírt. Az hatalmas teremben pontosan lehetett tudni, mikor fejezte be egy-egy ország a 
tárgyalást. Magyarország utolsóként kötötte meg az alkut: csak az éjjeli záróvacsorán mondott 
igent. (Szűcs R. Gábor közlése.)

36 Az Index hírportál 2002. december 13., péntek, 23 óra 26 perckor leadott tudósítása szerint. 
A dokumentumtáramban gondosan őrzött, a nagy történelmi pillanatot megörökítő tudósítást 
Velancsics Béla állította össze.

37 Az induló EU-álláspont 2004-re 25%-os szintet irányzott elő, nemzeti top-up lehetősége nélkül. 
A nemzeti top-up engedélyezése kivétel volt az EU-szabályok alól, átmeneti megoldás, amellyel a 
dán elnökség érdemben javította a valóban nagy versenyhátrányt jelentő, elfogadhatatlan uniós 
induló álláspontot. Emlékeztetőül: a nemzeti top-up az adott tagállam nemzeti költségvetéséből 
engedélyezett kiegészítése az uniós költségvetésből származó agrártámogatásnak.

38 Ez általános volt: valamennyi csatlakozó ország tekintetében ezt a megoldást követte az EU.
39 Az adatok forrása: KÜM Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság: EU csatlakozás 2004. Budapest: 

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, 2003. február.
40 „Magyarország és az Európai Unió…”. Kovács László előadásának szövege.
41   Medgyessy Péter miniszterelnök megkísérelte a tárgyalások idején tartott különmegbeszélésen – 

az agrárium szempontjából különleges helyzetű lengyeleket kivéve – a közös fellépést fenntartani 
a visegrádiakkal, de sikertelenül. (Szűcs R. Gábor közlése.) Juhász Endre Brüsszelben hosszú 
megbeszélést folytatott a lengyel főtárgyalóval a tárgyalási szövetség fenntartása érdekében, a dán 
elnökséget képviselő nagykövet és a tagjelöltek utolsó, december 10-i ülése előtt.

42 Szűcs R. Gábor közlése alapján.
43 Mindketten többéves tapasztalatokkal rendelkeztek EU-ügyekben: Nagy Erzsébet a 

Külügyminisztérium EU Politikai Főosztályán és egy időben az EU Koordinációs Főosztályon 
dolgozott, Szűcs R. Gábor pedig az Európai Ügyek Hivatalában Juhász Endre személyi titkára volt. 
Emellett több mint nyolcéves dániai nagykövetségi tapasztalatai és kiváló dán nyelvtudása miatt 
küldte ki a Külügyminisztérium az elnökség időtartamára, hat hónapra, amit még két hónappal 
meghosszabbítottak.

44 A konferenciák témái: a közel-keleti probléma, az orosz–csecsen konfliktus, Nyugat-Balkán.
45 Ilyen program volt például az elnökségi rendezvények keretében fellépő erdélyi magyar 

gyermektáncegyüttes kísérése.
46 Szűcs R. Gábor közlése.
47 A részletekről majd később.
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Résumé

The Role of the Small- and Medium Sized EU Member States
in Furthering Hungary’s Accession Process to the EU

The article contains some chapters of the book, entitled Back to Europe – on a Bumpsy 
Road, through the Eyes of a Contributor written by Mrs Hargita. The book contains a com-
plete and detailed history of Hungary’s negotiating process in order to become mem-
ber of the European Union and gives also a short evaluation of the results of the first 
period of the country’s membership, including the first Hungarian EU presidency. The 
book was published on the occasion of the tenth anniversary of the conclusion of the 
accession talks in Copenhagen on 13 December 2002. It was qualified as a basic and 
authentic source by Minister of Foreign Affairs János Martonyi and then Minister of 
Foreign Affairs and Hungarian Commissioner László Kovács for all those who want to 
deal with EU matters. The author was one of the four civil servants who took part in 
these processes from 1989 until the first period of the membership and could have an 
overlook on the main events, actors and factors of the accession process.


