
2016. tél 3

A mai európai politikában nem 
feltétlenül könnyű eligazod-
ni, ahogy azt Jean-Claude 

Junckernek, az Európai Bizottság (EB) 
elnökének Skócia kapcsán, két év elté-
réssel tett kijelentései is mutatják. Az 
egyik így szólt: „Egy levél elküldésétől 
még nem lesz valaki az EU tagja.”1 A má-
sik szerint viszont „Skócia megérdemli, 
hogy meghallgassák Brüsszelben”.2 Az 
első a 2014. szeptember 18-én tartott skót 

függetlenségi népszavazást megelőzően, 
a második pedig a Brexitről döntő 2016. 
június 23-i, egyesült királyságbeli szava-
zás után hangzott el. 2014-ben az uniós 
kommunikáció fókuszában az volt, hogy 
amennyiben Skócia kiválna az Egyesült 
Királyságból, nem maradhat automati-
kusan az Európai Unió tagja – ezzel a 
függetlenség elleni szavazásra kívánták 
motiválni a skót választókat. Az EB-
elnök 2016-ban kinyilvánított nézete 
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Az Európai Unió elismeri, illetve együttműködésre ösztönzi a tagállamok meglévő közigaz-
gatási egységeit. Elfogadja viszont a fennálló tagállami kereteket, nem törekszik a regionális 
határok átrajzolására. Ez a külhoni magyar közösségek autonómiatörekvései szempontjából 
kedvezőtlen tény, de a megváltoztatása egyelőre nem reális. A Brexit mégis bizonyos mozgást 
indukálhat a régiókkal kapcsolatos hozzáállásban: Skóciának és Gibraltárnak az EU-tagság 
melletti egyértelmű kiállása eredményezhet egy olyan helyzetet, amelyben ezeket a területeket 
tárgyalópartnerként ismerik el nemcsak Londonban, de akár Brüsszelben is. Ez viszont elfo-
gadhatatlannak tűnhet azon tagállamok számára, amelyek nem szeretnének nemzetiségi alapon 
kirajzolódó régiókat a nemzetközi egyeztetések alanyaiként látni.

While the European Union acknowledges the existing territorial units of the Member States, 
helps and fosters their co-operation, it has no intention to force Member States to any 
change regarding to the administrative borders. This could be evaluated as unfavourable for 
Hungarian minority communities living in the neighbouring countries attempting to territorial 
autonomy, but any hope in a sudden change seems to be unreal this moment. However, Brexit 
could trigger some changes in general terms, due to the firm support of Scotland and Gibraltar 
for EU membership. This could lead to a situation in which they will become partners not 
only in London, but in Brussels as well. However, such a turn could be with great chance 
unacceptable for Member States who do not want to see regions with minority majorities as 
partners at international negotiations.

* * *
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pedig már egyfajta visszaigazolása volt 
annak, hogy az európai projekt sikerét 
megkérdőjelező Brexit-szavazás során 
a skót választók 62 százalékos aránnyal 
szavaztak a bent maradás mellett.

Bár folyamatos politikai diskurzus fo-
lyik a föderalizálásról, illetve vannak a 
regionalizmus erősítését kívánó hangok 
is, az EU továbbra is az államokat tekinti 
alapkategóriának: az Európai Unió Taná-
csa (a továbbiakban: Tanács) különböző 
formációiban tagállami kormányképvi-
selők ülnek, az Európai Parlament (EP) 
képviselőit a tagországokból választják, 
az EB tagjait a tagállami kormányok 
jelölik, stb. Ezeknek az országoknak a 
jelentős része azonban nem homogén 
lakosságú, ez pedig a régiók helyzete és 
jövője kapcsán meglévő természetes és 
szükségszerű diskurzusoknak is külön 
vetületet ad – különösen, ha az adott ál-
lamban területileg összefüggő nemzeti-
ségek lakta vidékek vannak.3

Nem véletlen, hogy miközben 2016 jú-
niusában Juncker megengedőbb hangne-
met használt Skócia ügyében, Mariano 
Rajoy spanyol miniszterelnök és François 
Hollande francia államfő azt hangsúlyoz-
ta, hogy Skócia nem „maradhat” az EU 
tagja a Brexit után.4 Ennek természetesen 
belpolitikai okai vannak, de éppen így ér-
keztünk meg ahhoz a kérdéshez, amit eb-
ben a tanulmányban vizsgálni szeretnék: 
az EU-nak a nemzetiségek által lakott ré-
giókhoz való viszonyulásának a múltját, 
jelenét és elképzelhető jövőjét.

A régióktól a nemzetállamokig

Európa államaiban a középkor óta egyre 
erősebb igény mutatkozott a központi ha-
talom erősítésére. Ez a cél elsőként Fran-
ciaországban jelent meg, a 16. században. 
Az 1789-es francia forradalmat követően 
a központi hatalom erősítése mellé oda-
került az egységesítés célkitűzése is, 
amely a következő évszázadok európai 
államtudományi gondolkodását keretbe 
helyező nemzetállam térnyerését eredmé-
nyezte. A nemzetállam célja – tekintsünk 
a fogalomra akár jogi, akár kulturális 
értelemben – az államterület gazdasági-
társadalmi egységesítése a területi kü-
lönállások és előjogok felszámolása, az 
adminisztratív kontrol és a kultúra stan-
dardizálása, vagyis a korábbi esetleges 
sokszínűség felszámolása révén.5

A második világháborút követő évtize-
dek során a nyugat-európai államokban 
lezajlott demokratikus átalakulás a nem-
zetállam megközelítésének új hátteret 
adott. Ez nemcsak az erősödő nemzetkö-
zi gazdasági és politikai együttműködés 
következménye volt, de a korábbi gyar-
mattartó országokban összekapcsoló-
dott a gyarmatbirodalmak összeomlását 
követő legitimációs válsággal is. A szu-
verenitás e két fő okra visszavezethető 
újraértelmezésének korában a „globális 
fogyasztó” és a „helyi polgár” párhuza-
mos megjelenése miatt a nemzetállam 
egyszerre lett túl kicsi és túl nagy. Mind-
emellett a gazdasági növekedés, a jóléti 
társadalmak kibontakozása, de egyúttal 
az államok szabályozó szerepével szem-
ben megfogalmazott kritikák, valamint 
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a kiszélesedő oktatási lehetőségek és tö-
megkommunikációs felületek is aláásták 
a korábbi egységesítő narratívát.6 Külö-
nösen így történt ez egyes nemzetiségek 
lakta régiókban.

A szuverenitás korlátozását több állam 
az említett okok miatt akkoriban nem-
csak „felülről”, a nemzetközi szervezetek 
létrehozása és más együttműködések ré-
vén, hanem „alulról”, a régiók megerősí-
tése kapcsán is elfogadta. A hatáskörök 
lefelé delegálásának a célja az állampol-
gárokhoz közelebbi ügyintézés és dön-
téshozatal elősegítése, a tradíciókhoz és 
a helyi sajátosságokhoz való alkalmaz-
kodás volt – mindezt a demokratikus 
kontrol, az állampolgárok igényeinek fi-
gyelembe vétele indokolta.7 A hatáskörök 
átcsoportosításának a megnevezése ma 
is létező vita tárgyát képezi a szakiroda-
lomban. Van, aki olyan területi újrater-
vezésnek (territorial rescaling)8 nevezi, 
amely a működtetési és szabályozási 
kérdéseket szupra- vagy szubnacionális 
szintekre továbbítja. Van, aki új regiona-
lizmusnak hívja,9 arra mutatva rá, hogy 
(például az EU-n belül) ezek a – helyi 
és állami közösségek között elhelyez-
kedő – mezoszintek nemcsak belső vi-
szonylatban rendelkeznek jogkörökkel, 
hanem nemzetközi együttműködést is 
kialakíthatnak. A legtöbb szerző azon-
ban a többszintű kormányzás (multilevel 
governance) kifejezéssel él.

Miközben egységes Európai Unióról 
és sok tekintetben közös jogrendszer-
ről beszélünk, a régiók elismerésének 
a kérdése megosztja a közösséget. Bár 
Nyugat-Európában is vannak olyan 

államok, amelyek ódzkodnak a pozitív 
állásfoglalástól, a közép-európai orszá-
gokra azonban szinte általánosságban a 
visszautasítás jellemző. Térségünkben 
az 1989-es demokratizálódás után nem 
zajlott le olyan mértékű decentralizáció, 
mint korábban egyes nyugat-európai or-
szágokban. Az egyetlen állam, amelyben 
létrejöttek a valódi hatáskörökkel rendel-
kező régiók (vajdaságok), Lengyelország 
volt. A helyi önkormányzatok mellett 
azok rendelkeznek a legtöbb közigazgatá-
si hatáskörrel, sőt önálló választókerületet 
képeznek például az európai parlamenti 
választások során – amivel hozzájárulnak 
a regionális identitás erősítéséhez.

A „különleges régiók” helyzete 
az EU-ban10

Bár az európai államfejlődést az EU és 
elődje, az Európai Gazdasági Közösség 
(EGK) kialakításának a folyamatában a 
nemzetállamokra épített rendszer jelle-
mezte és jellemzi, az uniós jognak már 
a kezdetektől figyelembe kellett vennie 
azt, hogy a tagállamok egyrészt saját al-
kotmányos berendezkedésük, másrészt 
korábbi gyarmataik egyes részeinek a 
megtartása miatt nem homogén terüle-
tek, hanem többjükben is léteznek eltérő 
jogállású körzetek, régiók. Ezek ma fő-
leg területi autonómiával rendelkező ré-
giók vagy szigetcsoportok, tengeren túli 
területek, illetve (fél)exklávék. A követ-
kezőkben a nemzetiségi sajátosságokkal 
bíró régiókat jellemző különböző jogállá-
sokat kívánom az EU-jog szempontjából 
röviden bemutatni.
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Tengeren túli területek
(Overseas territories)

A tengeren túl fekvő gyarmatokból ala-
kult régiók közös jellemzője, hogy szé-
les körű autonómiával rendelkeznek, az 
anyaállam (többnyire a volt gyarmattar-
tó) kompetenciái leginkább a védelem, 
a kül- és monetáris politika, illetve az 
igazságszolgáltatás területére terjednek 
ki. A lisszaboni szerződés (LSZ) ebbe a 
kategóriába Dánia, Franciaország, Hol-
landia és az Egyesült Királyság speciá-
lis jogállású tengeren túli területeit (ttt) 
sorolja (utalásszerűen a 198. §, tételesen 
pedig a II. melléklet). A rájuk vonatkozó 
különleges szabályozás már az 1957-es 
római szerződésben is megjelent.11 Ma 
a velük kapcsolatos célként a gazdasá-
gi-társadalmi fejlesztésük és az EU-hoz 
fűződő kapcsolataik erősítése jelenik 
meg, ugyanis e területek nem részei az 
Európai Uniónak. A szerződésben foglalt 
célok megvalósulását tanácsi határozatok 
próbálják erősíteni. (A legutóbbi vonat-
kozó dokumentum a 2013 novemberében 
keretként elfogadott 2013/755/EU számú 
határozat).12

A ttt-k közül Grönland helyzetét érde-
mes közelebbről megvizsgálni.13 Dánia 
EGK-csatlakozását követően a túlnyomó-
részt inuit eszkimók lakta sziget is a kö-
zösség részévé vált, de az 1979-ben elért 
különleges státusz, illetve egy 1982-es 
népszavazás után, 1985-ben elhagyta azt. 
A választók 53 százalékát kitevő kilépés-
pártiak többsége a helyi gazdasági tevé-
kenység jelentős részét kitevő halászat 
terén birtokolt jogok esetleges elvesztése 

miatt aggódott. Az EU elhagyását meg-
előző hároméves tárgyalási folyamatban 
nehezen tudtak haladni, amiért az akkori 
grönlandi főtárgyaló az európai partnere-
ket okolta.14 A kilépéssel egyidejűleg meg-
állapodás született a grönlandi kormány-
zat és az EU között arról, hogy a grönlandi 
vizekben folytatott halászat kompenzáció-
jaként évente bizonyos összeget kap Nuuk 
Brüsszeltől.15 A terület legfőbb külkeres-
kedelmi partnere ma is az EU, közel 70 
százalékos részesedéssel.16

Legkülső régiók
(Outermost regions)

A lényegesen kisebb számú, legkülső ré-
giók jogállásának a szabályozása koráb-
ban a francia gyarmatbirodalomból fenn-
maradt tengeren túli megyékre szorítko-
zott, és csak egy, az érintett területeknek 
az egységes piachoz fűződő kapcsolatai-
ról készült 1989-es tanulmányt követően 
terjesztették ki azt a Kanári- és az Azori-
szigetekre, illetve Madeirára. A rájuk vo-
natkozó speciális szabályozás először az 
1997-es amszterdami szerződésbe került 
be; az LSZ szerint ilyen jogállású terü-
letekkel a franciák mellett Spanyolország 
és Portugália rendelkezik.17

A jogállásuk kezdetben nem volt egyér-
telmű. Az 1978-as 148/77. számú Hansen-
ítélet mondta ki először, hogy Franciaor-
szág DROM18 területei az ország és így 
az EU részét képezik, ahol az uniós jogot 
alkalmazni kell.19 A Spanyolországhoz, 
illetve Portugáliához tartozó szigetcso-
portok speciális jogállását az 1985-ös 
csatlakozási szerződésekben rögzítették.
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A legkülső régiók távoli, szigetjelle-
gű elhelyezkedése és egyes kedvezőtlen 
adottságai meghaladása érdekében az 
LSZ 349. §-a a Tanács, az Európai Bi-
zottság és az Európai Parlament közös 
feladatává tette az uniós politikák alkal-
mazási feltételeinek a meghatározását. 
A legutóbbi ilyen dokumentumot 2012-
ben alkotta az EB. E területek jogállása 
eltér a ttt-kétől: bár a szerződések terü-
leti hatálya alá esnek, a speciális helyze-
tük miatt derogációkat élvezhetnek. Így 
például a Kanári-szigetek egy spanyol 
törvény20 által biztosított jogállás miatt 
kivételt jelent a közös hozzáadottérték-
adó rendszerre vonatkozó 2006/112/EK 
irányelv alól.21 Ugyanígy védelmet élvez-
hetnek a legkülső régiók a hagyományos 
mezőgazdaság, halászat és az adózás te-
kintetében; a védelem célja az érintett te-
rületek közösségi arculatának a védelme, 
miközben az uniós források révén folyik 
a gazdasági és társadalmi kapacitásaik, 
infrastruktúrájuk fejlesztése.

Különleges tagállami területek

Ebbe a csoportba olyan területek tar-
toznak, amelyek földrajzi és jogi szem-
pontból „szigetet” képeznek az adott 
tagállamon belül. Ide sorolhatóak töb-
bek között a svájci területtel körbevett 
német Büsingen am Hochrhein, az olasz 
Campione d’Italia és Livigno, továbbá a 
Spanyolországhoz tartozó, de a marokkói 
tengerparton fekvő Ceuta és Melilla, il-
letve a brit korona fennhatóságához tar-
tozó Csatorna-szigetek és Man-sziget is. 
Mi azonban a nemzetiségi szempontból 

kiemelten érdekes Gibraltárt,22 Ålandot 
és Feröert vizsgáljuk részletesebben. 
E területek pozícióját, a legkülső régiók-
hoz hasonlóan, nevesítették az érintett 
tagállam csatlakozási szerződésében. 
Gibraltár és Åland az EU része, Feröer 
viszont nem.

A Feröer szigetek 1948-ban kaptak 
olyan fokú autonómiát Dánián belül, 
amely lehetővé tette, hogy az 1973-as dán 
EGK-csatlakozáskor a közösségen kívül 
maradhassanak.23 Ahogy a grönlandi-
aknál, a feröeriek esetében is a halászati 
politika volt a fő ok, hiszen a kivitelük 
mintegy 90 százalékát a halászat adja. 
Dánia csatlakozásakor egy hároméves át-
meneti periódust határoztak meg, amely 
után a szigetcsoport dönthetett a belépés 
vagy kint maradás kérdésében. Dánia 
megpróbálta elérni, hogy az EGK a ha-
lászattól rendkívüli mértékben függő tér-
ségek esetén tegyen kivételt az általános 
és egyenlő halászati hozzáférés szabályai 
alól, annak elutasítását követően Feröer 
úgy döntött, hogy az EGK-n kívül ma-
rad.24 A halászati különállás később is 
problémák forrása lett: az EU 2013–14-
ben behozatali tilalmat rendelt el a Feröer 
szigeteki halakra,25 miközben azt pedig 
lehetővé tette, hogy az EU-n kívüli, de 
Dániához tartozó szigetcsoport az Orosz-
országgal szemben 2014-ben bevezetett 
szankciók alól kibújjon, és jelentősen 
növelje az Oroszországba irányuló halex-
portját.26

Gibraltár az egyetlen olyan brit ttt, 
amely az EU része. Az 1973-as EGK-
csatlakozást követően a Szikla27 ered-
ményesen profitált a megváltozott 
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körülményekből: gazdasága az állami 
szektor korábbi túlsúlya helyett a privát-
szféra felé fordult, amelyben ma a pénz-
ügyi szolgáltatások, a turizmus és a ha-
józás a legfontosabb iparágak. Jelentős 
mértékben elősegítette a szerkezetvál-
tást, hogy a csatlakozási szerződés értel-
mében Gibraltár nem lett része a közös 
hozzáadottérték-adó térségnek és a közös 
agrárpolitikának sem. A „városállam” 
számára ez a kényelmes helyzet az Egye-
sült Királyság EU-tagsága alatt áll fent. 
A Brexit-szavazás óta bizonytalanság ér-
zékelhető. Ez nem csoda, hiszen bár a te-
rület az Egyesült Királysághoz kíván tar-
tozni – a spanyol vagy akár spanyol–brit 
osztott szuverenitást a lakosság 1967-ben 
és 2002-ben is óriási többséggel utasította 
el –, de gazdasági szempontból az EU-n 
kívüli lét nem tűnik vonzónak.28 Nem vé-
letlen, hogy a Brexitet eredményező nép-
szavazáson a gibraltáriak 96 százalékos 
arányban voksoltak az EU-ban maradás 
mellett. Azt viszont a jövő fogja megmu-
tatni, hogy meg tudják-e tartani az uniós 
piachoz való hozzáférésüket, és ha igen, 
milyen áron.

Az Åland szigetek már az érintett ál-
lam, Finnország „belterületét” képezik 
– a 19 régió egyikét –, de speciális jog-
állást élveznek, amely egy, a Nemzetek 
Szövetségében kialkudott 1921-es komp-
romisszumra épül, de tartalma a finnek 
által az elmúlt évtizedekben végzett jog-
bővítések miatt annál már lényegesen 
szélesebb. A svéd lakosságú szigetcso-
port az első és a második világháború 
után is megpróbált Svédországhoz csatla-
kozni, ám azt nem a finnek nem hagyták, 

inkább egyre szélesedő tartalmú területi 
autonómiával „kompenzálták” őket.

Az autonómia célja a szigetcsoport 
svéd jellegének a megőrzése: ennek ér-
dekében korlátozásokat vezettek be a 
nem állandó lakosok politikai és gaz-
dasági jogai tekintetében. A különleges 
jogállás következménye az lett, hogy 
a finn EU-csatlakozáskor nemcsak be-
emelték ezeket a nemzetközi jogon ala-
puló korlátozásokat a közösségi jogba, 
de bármilyen uniós szerződésmódosítás 
ottani alkalmazásához – amennyiben az 
a szigetek autonómiájába tartozó jogkö-
röket érint – a mariehamni parlament 
hozzájárulása kell.

Åland sem tagja a közös hozzáadott-
érték-adó rendszernek, így az adómen-
tes árusítás lehetősége az EU-n belüli 
1999-es általános eltörlését követően is 
megmaradt.29 Szintén fennmaradhatott 
a helyi állampolgársághoz kötődő gaz-
dasági és politikai jogok gyakorlásának 
korlátozása, így a szigetcsoport bizonyos 
mértékben kivétel a közösség egészére 
vonatkozó négy szabadság alól.30 A kor-
látozások fenntartásának oka és indoka a 
szigetek svéd jellegének a megtartására 
vonatkozó finn nemzetközi kötelezettség, 
valamint a tartományi autonómia tiszte-
letben tartása volt.

Viták persze az elmúlt években is kelet-
keztek: egyrészt Åland szeretné, ha ön-
álló választókerületet alkothatna az EP-
választásokon, másrészt úgy érzik, hogy 
például a hajóipar tekintetében Helsinki 
nem képviseli kellő eréllyel az érdekeiket 
Brüsszelben.
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Az uniós jog tekintetében
különleges jogállással
nem rendelkező régiók

Az előzőekben a tagállamok azokat a 
speciális jogállású területeit tekintettük 
át, amelyek az uniós jog tekintetében is 
megkülönböztetett elbánásban részesül-
nek. Ebben a fejezetben azokra a terü-
letekre fókuszálunk, amelyek az EU-jog 
rendelkezései alól nem élveznek kivételt, 
mégis eltérő tagállami szabályozás vonat-
kozik rájuk a speciális lakossági összeté-
telük miatt. Ahogy arra már utaltam, az 
egyes tagállamok különbözőképpen áll-
nak a regionális politizálás előmozdítá-
sához, a most bemutatandó keret viszont 
egységesen rendelkezésére áll az összes 
tagállam valamennyi közigazgatási egy-
ségének, amennyiben azok képesek az is-
mertetendő intézményekben megjelenni.

Kifejezetten a regionális és a helyi kö-
zösségek képviseletére létrehozott uni-
ós intézmény a Régiók Bizottsága (RB). 
A tagjait a tagállami kormányok jelölik, a 
legtöbb esetben valamilyen politikai alku 
eredményeként. Az RB abban az esetben 
is lehetővé teheti a nemzetiségi vagy re-
gionális identitással bíró lakossági cso-
portok megjelenését, ha az adott államon 
belül nem rendelkeznek speciális státusz-
szal. Így például mind a szlovákiai, mind 
a romániai RB-tagok között vannak ma-
gyar nemzetiségű választott tisztségvise-
lők. Az RB legfontosabb feladata a kon-
zultáció. Egyebek között az egészségügy-
gyel, a szociálpolitikával, a gazdasági és 
társadalmi kohézióval, a közlekedéssel, 

az éghajlatváltozással kapcsolatos jog-
alkotás során az Európai Bizottságot, az 
Európai Parlamentet és az Európai Unió 
Tanácsának a különböző formációit is 
az RB-vel folytatandó konzultáció köte-
lezettsége terheli. A testület ezenfelül a 
saját kezdeményezésre is alkothat véle-
ményt azokról a kérdésekről, amelyeket 
a működéséhez kapcsolódónak tart. Az 
RB a régiókra épülő Európa bemutatását 
is elő kívánja segíteni, ezt hivatott szol-
gálni egyebek mellett a European Week 
of Regions and Cities nevű, éves rendsze-
rességgel megtartott programsorozat.

A regionalitás, illetve a nemzetiségi 
sajátosságok megjelenítése szempontjá-
ból szintén fontos intézmény az Európai 
Parlament, amelynek tagjait 1979 óta 
közvetlenül választják az uniós polgárok. 
A tagállamok jelentős része a teljes ál-
lamterületét egy választókerületként ke-
zeli, de vannak olyanok is – így Belgium, 
Franciaország, Lengyelország és Olasz-
ország, illetve a távozóban lévő Egyesült 
Királyság –, amelyek szubnacionális vá-
lasztókörzeteket alakítottak ki.

Belgiumban a nyelvi határok szerint 
alakulnak a választókerületek, így nem-
csak a flamandok és a vallonok jogosul-
tak a képviselő-választásra, hanem a ke-
let-belgiumi német nyelvterület lakói is, 
akik alanyi jogon küldhetnek egy képvi-
selőt az EP-be.31 Olaszország kedvezmé-
nyes bejutási kvótát alkalmaz a kisebb-
ségi pártok esetén, s így lehetővé teszi, 
hogy a Dél-tiroli Néppárt (Südtiroler 
Volkspartei, SVP) révén az ottani német 
kisebbség is saját képviselővel rendelkez-
zen az Európai Parlamentben.32
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A tagállamok jelentős részében nincs 
kedvezményes kvóta, viszont a kisebb-
ségi pártok – még ha autonóm területek 
lakosságát képviselik is (mint Spanyolor-
szág esetében) –, képesek lehetnek a be-
jutáshoz országos szinten szükséges sza-
vazatok összegyűjtésére. Finnországban, 
ahogy arról már szó volt, Åland szeretne 
önálló választókerületet alkotni, de amíg 
az nem valósul meg, a brüsszeli európai 
parlamenti képviselet biztosítása érdeké-
ben együtt kell működnie a teljesen más 
jogállású finnországi „szárazföldi” svéd 
közösséggel.33 A közép-európai térségen 
belül egyedül Lengyelország alkalmazza 
azt a megoldást, hogy az egyes vajdasá-
gok jelentik a választókerületeket, de ott 
a lakosság összetétele miatt a kisebbségi 
képviselet megjelenése nem jön szóba.

A harmadik fontos megjelenési mód a 
régiók számára a Brüsszelben létesített 
képviseleti és lobbista irodák működ-
tetése. Ez nemcsak az uniós döntésho-
zókkal való kapcsolattartást segíti, de 
a transzeurópai együttműködési me-
chanizmusok kialakulását is. Ez utóbbi 
akár lobbierőként, akár – az alapítók el-
képzeléseinek megfelelően – az európai 
polgárok egymás megismerését elősegítő 
faktorként is megnyilvánulhat. Ennek az 
együttműködésnek a hasznossága nem 
lebecsülendő, hiszen regionális irodák, 
kisebbségi pártok vagy szervezetek pél-
dául tagállamokkal közösen is lobbizhat-
nak a nekik kedvező jogszabályalkotás 
érdekében. A brüsszeli képviseleti irodák 
azt is elősegíthetik, hogy az érintett régiók 
– például olyan esetben, ha közös társa-
dalmi-gazdasági kihívásokkal küzdenek, 

egymással határosak vagy hasonló fej-
lesztési programok megvalósításában ér-
dekeltek – közösen pályázzanak európai 
uniós forrásokért.

Ritka, de nem példa nélküli eset, amikor 
az EU kifejezetten egy régió megsegítése 
érdekében alakít ki egyeztetési formát a 
saját intézményei között. Észak-Írország 
számára egy külön mechanizmust hoztak 
létre 2007-ben, Northern Ireland Task 
Force (NITF) néven, amelynek célja az 
uniós politikák és források koordinált 
felhasználásával elősegíteni a társadalmi 
kohézió erősítését és a gazdasági fejlő-
dést az 1998-as nagypénteki megállapo-
dással megkezdett békefolyamat erősíté-
se érdekében.34 A program a regionális 
politikáért felelős biztos felügyelete alatt 
zajlik egyik oldalról az északír, a másik 
oldalról az érintett bizottsági intézmé-
nyek között. A fókuszában a megbéké-
lés és a társadalmi kohézió erősítése áll, 
egyik szimbolikus eredménye pedig a 
2011-ben Londonderry/Derryben átadott, 
uniós finanszírozással épült Béke híd. 
A kezdeményezést kiegészíti az 1995 óta 
létező, a 2014–2020-as időszakban im-
már PEACE IV. névre hallgató program, 
amely az ír–északír határvidék megyéi 
közötti együttműködés erősítésével kí-
vánja a békét és a megbékélési folyamatot 
támogatni.35 A programok jövője a Brexit 
következtében bizonytalan, kilépés ese-
tén természetesen ez a lehetőség megszű-
nik majd, aminek viszont egyelőre belát-
hatatlan következményei lehetnek – más 
hatásokkal együtt – a törékeny északír 
társadalmi békére.36
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A régiók Európája?

Bár – mint azt már kiemeltem – az EU 
államokra épül, a regionális vagy ahhoz 
kapcsolódó, területi meghatározottsággal 
rendelkező nemzetiségi identitás jelen-
tősége sem elhanyagolható, függetlenül 
attól, hogy az adott tagállam azt intéz-
ményesítette-e vagy sem. A nyugat- és 
közép-európai országoknak a regionális 
lét elismeréséhez való hozzáállásában ta-
pasztalható jelentős különbségek felvetik 
viszont a kérdést, hogy ha Nyugat-Euró-
pában létezhetnek regionális kormány-
zattal és jogalkotással rendelkező, elis-
mert területi egységek, akkor az ilyene-
ket Közép-Európában miért utasítják el, 
mégpedig függetlenül attól, hogy van-e 
az adott területen belül kisebbségi vonat-
kozása egy-egy régió kialakításának.

A kettősség már az 1989-es változáso-
kat követően szembeötlő volt: míg sok 
nyugati országban az 1945 – illetve Spa-
nyolországban az 1975 – utáni demokra-
tizálódás együtt járt az akár etnikai ala-
pon meghatározott régiók létrejöttével is, 
addig Közép-Európában ez az átalakulás 
többnyire elmaradt. Igény egyes esetek-
ben volt rá: például mind a szlovákiai, 
mind a romániai magyarság kérte az álta-
luk többségben lakott területek összefüg-
gő közigazgatási egységbe szervezését. 
Az állami válasz azonban ennek épp az 
ellenkezője lett: egyrészt centralizáció, 
másrészt a magyar közösségek lakta vi-
dékek nagyobb területi egységek közötti 
felosztása (Szlovákia), illetve nagyobb 
statisztikai régiókba olvasztása (Románia). 
Tették mindezt az autonómiatörekvések 

megerősödését lehetővé tevő, magyar 
többségű összefüggő területek kialakítá-
sának a megakadályozása érdekében.

A közép-európai országok EU-csatla-
kozása kapcsán mindenki azt várta, hogy 
majd a közösségen belül megteremtődik 
a régiók megerősödéséhez szükséges 
bázis, hiszen „a közös családban” többé 
nem kell félni a kisebbségek elszakadá-
sától. Ez a remény azonban nem igazoló-
dott. Sőt, nemcsak a korábbi térségi (tag-)
állami meggyőződések maradtak meg, 
hanem még csalódottság is társult hozzá, 
mivel az EU-s intézményektől – alapta-
lanul – várt ilyen irányú segítség elma-
radt. E csalódottság következménye lett 
például a Székely Nemzeti Tanács által 
benyújtott európai polgári kezdeménye-
zés (European Citizens’ Initiative, ECI), 
amely azt kívánta az Európai Bizottság-
gal kimondatni, hogy a tagállamoknak a 
fejlesztési politikájuk megvalósítása so-
rán tekintetbe kell venniük a hagyomá-
nyos nemzeti régiókat. A javaslatot előbb 
az EB, majd 2016 tavaszán első fokon az 
Európai Unió Bírósága (Luxemburg) is 
elutasította. Ez utóbbi az indoklásában 
uniós hatáskörön kívül eső felvetésnek 
minősítette azt.37

A nyugat- és közép-európai valóság 
között e téren égbekiáltónak tűnik a 
különbség, de valójában mégsem érthe-
tetlen, hogy mindez lehetséges ugyan-
annak az Európai Uniónak a keretében. 
Ha megnézzük az e tanulmányban be-
mutatott eseteket – akár a ttt-ket, akár 
a legkülső régiókat vagy a különleges 
tagállami területeket, illetve például az 
ír megoldást –, akkor láthatjuk, hogy az 
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Európai Unió egyetlen esetben sem volt 
a kezdeményezője az adott jogállás el-
érésének vagy bővítésének. Mindig csak 
elfogadta a fennálló, a tagállam által ke-
letkeztetett jogi helyzetet, és ahhoz iga-
zította az uniós jogot, illetve a politikák 
gyakorlatba ültetését. Észak-Írország 
esetében sem teremtett békét, hanem a 
békemegállapodás gyakorlatba ülteté-
sét kívánta elősegíteni a források célzott 
felhasználásra fordítása révén. A régiók 
hatáskörei és lehetőségei tekintetében 
a kulcs tehát jelentős részben a tagálla-
moknál, illetve a regionális önkormány-
zásra törekvő – akár nemzetiségi, akár 
többségi – lakosságnál van. 

Amennyiben egy tagállam nem nyi-
tott a regionális érdekek megjelenítésére, 
akkor sincs veszve minden: a brüsszeli 
együttműködési és lobbizási lehetőségek 
sok haszonnal kecsegtetnek az adott ál-
lam elismert közigazgatási egységek szá-
mára is. Azt viszont hiba lenne az EU-tól 
várni, hogy majd az rákényszeríti a tagál-
lamokat valamely régió elismerésére. Ez 
ugyanis ma csak a tagállamon belül tűnik 
elérhetőnek.

Mi lesz az elszakadni vágyó
régiókkal?

Néhány hónappal ezelőtt ezt a tanul-
mányt itt be lehetett volna fejezni. Annak 
ellenére, hogy Spanyolországban és Bel-
giumban az utóbbi években erősebbnek 
tűnnek az elszakadási törekvések, Skócia 
pedig 2014-ben népszavazást tartott az 
Egyesült Királyságból való kilépésről, és 

a függetlenség igénye Dél-Tirolban is idő-
ről időre felmerül, az elszakadás mindez-
idáig nem tűnt komolyan megfontolandó 
kérdésnek, sokkal inkább a valamikori 
jövőben esetleg lefolytatandó politikai vi-
ták egyik témájának. A 2016. június 23-i 
Brexit-szavazás viszont hirtelen aktuális-
sá tette. Nemcsak Skócia részéről merült 
fel ismét az elszakadás kérdése – ahol a 
szavazók 62 százaléka az EU-ban mara-
dásra voksolt –, hanem Spanyolország és 
Franciaország vezetői is fontosnak érez-
ték, hogy azonnal egyértelművé tegyék: 
a Brexit az Egyesült Királyság egészét 
érinti, Skócia ezért nem dönthet úgy, 
hogy „automatikusan bent marad”.38 Ez 
üzenet az elszakadni vágyó régióknak – 
így például Katalóniának és Flandriának: 
kiválás esetén légüres térbe kerülhetnek, 
az EU-tagsághoz ugyanis továbbra is a 
tagállamok egyhangú állásfoglalására 
van szükség.

A „csavar” jogi szempontból azonban 
elképzelhető, ha a tagállami területek 
jogállásának az e cikkben bemutatott 
lehetséges sokszínűségét tekintetbe vesz-
szük. Láthattuk, hogy egyáltalán nem 
kizárt, hogy valamely terület kilépjen a 
közösségből vagy éppen csatlakozzon 
hozzá, ha közben annak a tagállamnak, 
amelyhez tartozik, az EU-tagsága meg-
marad. Az EGK-ból kilépett Grönlandon 
időről időre felmerül az EU-ba való visz-
szalépés kérdése, akárcsak a Feröer szi-
geteken. Mindez addig nem is ütközik 
különösebb problémába, amíg Dánia az 
EU tagja. A Brexit-szavazás után hallat-
szódtak olyan hangok, miszerint ez akár 
Skócia számára is megoldást jelenthet 
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abban az esetben, ha az Egyesült Király-
ságot teljesen decentralizálnák. Akkor 
esetleg csak a kilépés mellett szavazó 
Anglia és Wales hagyná el – Grönland 
mintájára – a közösséget, Skócia, Észak-
Írország és Gibraltár pedig bent marad-
hatna, hiszen a szavazóik többsége azt 
támogatta. Bár az analógia abból a szem-
pontból sántít, hogy ebben az esetben a 
„fő ország” lépne ki, mégsem kizárt a 
megvalósítása – de ez is csupán egy a 
most mérlegelhető rengeteg lehetőség kö-
zül. Ráadásul megfelelő politikai alkuval 
minden jogi probléma megoldható lehet, 
amint azt Kelet-Németország (a volt Né-
met Demokratikus Köztársaság) EGK-ba 
„lépése” is mutatta.

Skócia és Gibraltár helyzete viszont 
valóban feladta a leckét, amelynek meg-
oldása komoly kihívást jelenthet. Ha a 
skót és a gibraltári választók egyértelmű 
óhaját az Európai Unió vita nélkül utasít-
ja el vagy hagyja figyelmen kívül, annak 
komoly demoralizáló hatása lehet a kö-
zösség egésze szempontjából. Ha viszont 
az EU – ideértve az intézményei közül 
például az Európai Tanácsot is – tiszte-
letben tartja a döntésüket, és partnerként 
legalább meghallgatja őket, akkor azzal 
üzenetet fogalmaz meg azok felé, akik a 
(nemzetiségi) régiókat semmiképpen sem 
szeretnék a nemzetközi politikai egyezte-
tés lehetséges partnereiként látni. Egyelő-
re még nem látható, hogy mi lesz a meg-
oldás, de az biztos, hogy – bár az elvileg 
az államközösség elhagyását is lehetővé 
tevő brit szabályozás sokkal megenge-
dőbb, mint más tagállamok jogrendje – az 
Európa jövőjére vonatkozó vitában egy új, 
érdekes dimenzió jelent meg.
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