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Az Európai Unió eddigi legnagyobb bővítési dilemmája Törökország. Az EU és Törökország kapcso-
latára a feszültség és a bizalmatlanság volt jellemző. Ebben a kapcsolatban a migráció mindig köz-
ponti szerepet játszott. E tanulmány áttekinti a migrációval kapcsolatos fejleményeket, az EU-csat-
lakozás kontextusában. Törökország jelentős reformokat hajtott végre több olyan területen, amely a 
24. (Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése) tárgyalási fejezethez tartozik. Fontos tudni, hogy 
mind az EU, mind Törökország bevándorlási célország, és ennek a migrációs dinamikának az EU 
szempontjából kiemelt jelentősége van. Az EU és Törökország aláírta a visszafogadási megállapodást 
2013. december 16-án, és megindította a vízummentességi párbeszédet, ami új lendületet eredmé-
nyezhet a kapcsolatokban. A visszafogadási megállapodás hozzájárulhat az EU felé irányuló irregu-
láris migráció csökkenéséhez.

Bevezetés

Törökország uniós csatlakozásának kérdése már több mint negyven éve széles körű vita tárgya, 
tudományos és politikai körökben egyaránt. Az ország óriási területe, geostratégiai elhelyez-
kedése, növekvő népessége, élénk gazdasága és egyéni kulturális identitása kihívásokat és 

lehetőségeket is hordoz. Törökország növekvő gazdasága segíthetné az EU bizonytalan gazdaságát, 
illetve a török kapcsolat segítene Európának bekerülni a Közel-Keletre, egy olyan régióba, ahová 
régóta kívánkozik. Másrészről Törökország és Európa eltérő kulturális és vallási identitása fontos 
ellenérv, csakúgy mint a meglévő gazdasági és demokratikus egyenlőtlenség. A török társult tagság 
közel ötvenévi története hozzájárult az uniós csatlakozás kilátásaival kapcsolatban kialakult és erősö-
dő szkepticizmushoz, mind Törökországban, mind az EU-ban.1

Angela Merkel 2014 februárjában kifejtette, hogy Törökország uniós csatlakozási tárgyalása nyílt 
végű folyamat,2 nem eredményezi feltétlenül a tagság megszerzését, és továbbra is kételkedik abban, 
hogy a törökök teljes jogú tagságot szerezhetnek az Európai Unióban. A tárgyalásokat azonban véle-
ménye szerint folytatni kell, és meg kell nyitni az igazságszolgáltatás függetlenségéről és az alapjogok 
védelméről szóló fejezeteket. Angela Merkel és Recep Tayyip Erdoğan közös sajtótájékoztatóján a tö-
rök miniszterelnök elsősorban azt emelte ki, hogy országának több támogatásra van szüksége a szíriai 
menekültek ellátásához. Eddig hétszázezer menekültet fogadtak be, ellátásukra több mint 2 milliárd 
dollárt fordítottak, az ENSZ-től viszont 130 millió dollár hozzájárulást kaptak. A török miniszter-
elnök a kancellárral folytatott megbeszélés előtt előadást tartott a Német Külpolitikai Társaságban 
(DGAP). Az ott elhangzott véleménye szerint az EU-nak is éppen úgy szüksége van Törökországra, 
mint Törökországnak az EU-ra.

Néhány hónappal korábban a török Európa-ügyi miniszter úgy vélekedett, hogy Törökország vég-
érvényesen lemondhat az európai uniós csatlakozásról, mert – úgy érzi – több tagállam hátrányos 
megkülönböztetésben részesíti a törököket. Egemen Bağış írásában3 sérelmezte, hogy sok tagország 
előítéleteket táplál Ankarával szemben, ezért – mint fogalmazott – nem kizárt, hogy Törökország 
soha nem csatlakozik az Unióhoz. A miniszter szerint mind a 2005 óta zajló uniós csatlakozási 

1 Archana Chaturvedi: „Turkish Accession Prospects to the EU in the Current Scenario. A Policy Brief”. Central 
European University, http://www.ceu.hu/sites/default/files/attachment/event/9199/working-paper-archana-
chaturvedi0_0.pdf, 2013. december 23. 1. o.

2 „Merkel: A török csatlakozás nyílt végű folyamat”. Híradó.hu, http://www.hirado.hu/2014/02/04/merkel-a-torok-eu-
csatlakozas-nyilt-vegu-folyamat/, 2014. február 4.

3 Egemen Bagis: „Turkey »will probably never Be EU Member«”. The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/turkey/10325218/Turkey-will-probably-never-be-EU-member.html, 2013. szeptember 21.

http://www.ceu.hu/sites/default/files/attachment/event/9199/working-paper-archana-chaturvedi0_0.pdf
http://www.ceu.hu/sites/default/files/attachment/event/9199/working-paper-archana-chaturvedi0_0.pdf
http://www.hirado.hu/2014/02/04/merkel-a-torok-eu-csatlakozas-nyilt-vegu-folyamat/
http://www.hirado.hu/2014/02/04/merkel-a-torok-eu-csatlakozas-nyilt-vegu-folyamat/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10325218/Turkey-will-probably-never-be-EU-member.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10325218/Turkey-will-probably-never-be-EU-member.html
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tárgyalások, mind pedig Isztambul legutóbbi – a 2022-es nyári olimpiai játékok megrendezésére való – 
sikertelen pályázása azt bizonyítják, hogy negatív elfogultság tapasztalható Törökországgal szemben. 
Bağış – aki az EU-val tárgyaló török delegáció vezetője – azt hangoztatta: az Uniónak tudnia kell, 
hogy a csatlakozás késleltetésével nem Törökországnak, hanem magának okoz károkat.

A politikai szintű ellentétek egyre világosabb kinyilvánítása mellett Törökország jelentős refor-
mokat valósított meg több olyan területen, amely a 24. (Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése) 
tárgyalási fejezethez tartozik – mint a migráció, a határigazgatás, a vízumpolitika, a rendőri együtt-
működés és a szervezett bűnözés elleni küzdelem.

Az EU 2013-as éves értékelése a témában megállapítja, hogy számos megoldatlan kérdés létezik 
még mindig. Például: a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi genfi egyezményhez fűzött földrajzi 
korlátozás fenntartása, Törökország vízumpolitikája az EU tagállamaival szemben, valamint az EU 
pozitív és negatív listájának ellentmondó vízumpolitika, illetve az előrelépés hiánya a határigazga-
tásban.

Törökország földrajzi elhelyezkedéséből adódóan szomszédos EU-tagállamokkal és instabil or-
szágokkal egyaránt. Szükség van az együttműködés fejlesztésére a határigazgatás és az irreguláris 
migráció elleni küzdelem területén, hiszen köztudomású, hogy ezeket a kérdéseket nem oldhatják 
meg egyedül az érintett államok. A 2007 és 2013 közötti időszakban a 24. fejezethez tartozó terület-
re 334 millió eurót irányoztak elő Törökország részére közvetlenül vagy közvetetten. A következő 
időszakra előreláthatólag 435 millió euró érkezhet az IPA-alapok keretében ezekre a területekre, bár 
a török megítélés szerint ez nem elegendő, ha figyelembe veszik a visszafogadási megállapodás és 
a vízumliberalizációs útiterv pénzügyi terheit is; ezért Törökország más uniós pénzügyi eszközök 
kifejlesztését várja, amelyek elősegítik a vele való együttműködést.

A tárgyalási folyamat első részében az átvilágítások (screening) 2006-ban befejeződtek, azonban 
a 24. fejezet átvilágítási jelentését még nem hagyta jóvá az EU Tanácsa, és az alapvető technikai fel-
tételeket (benchmark) sem közölték Törökországgal. A 24. fejezet megnyitását az EU politikai okból 
blokkolja (Ciprus), ennek ellenére Törökország folytatja a fejezethez tartozó területeken az átfogó 
reformokat. A vízumliberalizációs útitervben meghatározott kötelezettségek csaknem mindegyike a 
24. fejezethez tartozik, ezért ennek megnyitása óriási jelentőséggel bír Törökország számára. Az EU 
elismeri, hogy a Törökország és az EU közötti együttműködés fokozása a határigazgatás, a vízumpo-
litika, a terrorizmus és a kábítószer-kereskedelem elleni harc területén mindkét fél számára előnyös. 
A fejezet megnyitásának blokkolása az együttműködés javításának a fő akadálya.

A 24. fejezet prioritásai a következők:
- A nemzeti cselekvési terv a menedékjog és a migráció területén 2005-ben lépett hatályba.
- Az EU és Törökország közötti visszafogadási megállapodást 2013. december 16-án írták alá.
- Az integrált határellenőrzés útitervének kidolgozása az EU-val együttműködve zajlik.
- A „Szervezett bűnözés elleni harcra vonatkozó nemzeti stratégia (2010–2015)” és a „Szervezett 

bűnözés elleni első cselekvési terv (2010–2012)” 2010 júniusában, a második cselekvési terv 
(2013–2015) pedig 2013 szeptemberében lépett hatályba.4

Fontos tudni, hogy mind az EU, mind Törökország bevándorlási célország, és ennek a migrációs 
dinamikának az EU szempontjából kiemelt jelentősége van.

4 „2013 Progress Report Prepared by Turkey”. Republic of Turkey. Ministry for EU Affairs, http://www.abgs.gov.tr/
files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_tr_progress_report.pdf, 2013. december. 169. o.

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_tr_progress_report.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_tr_progress_report.pdf
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törökország menekültügyi helyzete

Törökország továbbra is a „nyitott kapuk” politikáját folytatja az országukból elmenekült szíria-
iakkal szemben, alkalmazza rájuk a non-refoulement (a visszaküldés tilalmának) alapelvét, és 
ideiglenes védelmet nyújt számukra.

Az elmúlt három évben az egyéni menedékjogi kérelmek száma drámaian megnövekedett Török-
országban, miközben a szíriai menekültek tömeges beáramlása tovább folytatódik. Ez utóbbiak szá-
ma megközelítette az egymilliót. Az elmúlt évben a menedékkérők és menekültek száma meghaladta 
az ötvenezer főt. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) képviselete ezeket a védelmet 
keresőket regisztrálja, lefolytatja a menedékjogi eljárást, és tartós megoldást keres számukra, főként 
áttelepítési program keretében. A szíriaiakon kívül afgán, iraki, iráni és szomáliai menedékkérőknek 
nyújt még segítséget a képviselet Törökországban. A szervezet előrejelzése szerint az első három 
nemzetiségű kérelmezők száma tovább fog nőni, és a szíriai menekültek mellett további 73.000 főre 
számítanak 2014 végéig.5

A szíriai menekültválság továbbra is a legfontosabb kihívás Törökország számára. A török kor-
mánynak a válság kezelésében és a nyitott határok politikájának betartásában tett rendkívüli erő-
feszítései egyetemlegesen elismertek. Törökország hozzáállásának fenntarthatóságát viszont már 
megkérdőjelezik az utóbbi időben, főként a következő szempontok következtében. Elsősorban a több 
mint negyven halálos áldozattal járó 2013-as incidens miatt, amikor két pokolgépet robbantottak fel a 
Hatay tartományban levő Reyhanlı nevű városban. A merénylet bevándorlóellenes hangulatot keltett 
a régió lakosai között. Ez a probléma biztonsági és társadalompszichológiai szempontjait tükrözi. Az, 
hogy az EU vonakodott Törökországot támogatni egy ilyen válságban, további frusztrációhoz vezetett 
a tehermegosztási vitával kapcsolatban. Törökország eddig 2,5 milliárd dollárnyi összeget költött a 
szíriai menekültekre. Figyelembe véve azt a tényt, hogy e menekültek száma várhatóan meghaladja 
az egymilliót 2014-ben, Törökországnak olyan stratégiát kell kidolgoznia, amely kiegyenlíti a biz-
tonsági kockázatokat és a humanitárius szükségleteket. A szíriai polgárháború következtében eddig 
közel 2.800.000 menekült érkezett a Szíriával szomszédos országokba és Észak-Afrikába. A mene-
kültek 51 százaléka 18 év alatti. Törökországban hivatalosan 743.008 szíriai menekültet regisztráltak 
− közülük mintegy 224.000 fő tartózkodik a tíz tartományban kiépített, összesen huszonkét táborban −, 
azonban az UNHCR és a török kormány becslései szerint 900.000 menekült is tartózkodhat az ország 
területén.6

Egyre biztosabbá válik, hogy a szíriai menekültek nem térhetnek haza a közeljövőben, ugyanak-
kor a helyzet kezelése érdekében folytatott török politika nem tartható fenn hosszú távon. Figyelembe 
véve, hogy az ENSZ regionális segélyterve 24 százalékos finanszírozottsággal rendelkezik, Kemal 
Kirişci szerint a török kormánynak el kell gondolkodnia azon a lehetőségen, hogy a szíriai menekül-
tek Törökországban maradjanak és integrálódjanak.

5 „2014 UNHCR Country Operations Profile – Turkey”. UNHCR, www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html. Letöltés 
ideje: 2014. május 25.

6 „Inter-Agency Regional Response for Syrian Refugees, Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Turkey 10–16 May 2014”. 
Reliefweb, http://reliefweb.int/report/lebanon/inter-agency-regional-response-syrian-refugees-egypt-iraq-jordan-
lebanon-turkey-10-16, 2014. május 16.; „Syria Regional Refugees Response”. UNHCR, http://data.unhcr.org/
syrianrefugees/country.php?id=224. Letöltés ideje: 2014. május 25.

http://www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html
http://reliefweb.int/report/lebanon/inter-agency-regional-response-syrian-refugees-egypt-iraq-jordan-lebanon-turkey-10-16
http://reliefweb.int/report/lebanon/inter-agency-regional-response-syrian-refugees-egypt-iraq-jordan-lebanon-turkey-10-16
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
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törökország migrációs helyzete

Az Európai Unióba vándorló török állampolgárok száma jelentősen csökkent, összehasonlítva 
a nyolcvanas-kilencvenes évekkel, és ötven-hatvanezer fő között stabilizálódott. Az EU-ból 
Törökországba vándorlók száma 2006-ban haladta meg először ezt az értéket. A menedékjo-

gi kérelmet az EU-ban benyújtó törökök száma is csökkent. Míg 1995-ben 40.000 kérelmet adtak be 
EU-tagállamokban, addig 2012-ben már csak 5.211 kérelmet regisztráltak az UNHCR adatai szerint. 
Mellettük 21.000 szerb és koszovói, több mint 6.800 albán és macedón, valamint 5.333 bosnyák kért 
menedékjogot az EU-ban.7 Törökországban egyre nagyobb csoportot alkotnak azok a migránsok, 
akik célországnak tekintik a törökök államát. Az évente kiadott tartózkodási engedélyek száma meg-
haladja a kétszázezret. Az ország azonban megőrizte tranzit jellegét.

A Török Nemzeti Rendőrség adatai szerint évente több mint 33 millió külföldi érkezik Törökor-
szágba a hivatalos határátkelőhelyeken, és 30.000 és 50.000 közötti irreguláris migránst fognak el az 
országban a rendvédelmi szervek.

A „kelet-mediterrán” útvonAlon

Az eU felé irányUló illegális migrációs nyomás

Az EU Határügyi Hivatala, a Frontex adatai szerint 2008 óta a Törökországon keresztül vezető 
ún. kelet-mediterrán útvonal jelentős szerepet tölt be az EU felé irányuló irreguláris mig-
rációban, főként a Törökországból történő illegális határátlépéssel összefüggésben. A 2012 

augusztusában megkezdett görög intenzív, átfogó megelőző intézkedéseknek8 és a Frontex együttmű-
ködésének köszönhetően az elfogások száma a török–görög szárazföldi határnál jelentősen csökkent. 
Az ottani csökkenéssel egy időben azonban az illegális határátlépések száma a két ország tengeri 
határánál, illetve a bolgár szárazföld felé megnövekedett.

2013-ban 24.800 illegális határátlépést regisztráltak a kelet-mediterrán útvonalon, ami 2009 óta 
a legalacsonyabb érték volt. Ennek ellenére a második leggyakoribb útvonal maradt, ahol az EU felé 
irányuló összes illegális határátlépés közel negyedét regisztrálták. Az elfogások nagyjából azonos 
eloszlásban történtek az Égei-tenger keleti részén és a török szárazföldi határokon.

A Frontex elemzése szerint az év egyik meghatározó jelensége volt a szíriai állampolgárok ille-
gális határátlépése a kelet-mediterrán útvonalon – a közép-mediterrán útvonal mellett −, majd mene-
dékjogi kérelmük benyújtása az EU-ban (50.096 ilyen folyamodványt regisztráltak). Az EU tengeri és 
szárazföldi határainál is őket fogták el a leggyakrabban. Az elmúlt egy évben a török–bolgár határnál 
észlelték a menekültszám legnagyobb mértékű növekedését. Az összes menedékjogi kérelem száma 
ötszörösére emelkedett, és háromnegyedét szíriaiak nyújtották be Bulgáriában – amely egyre inkább 
szintén a szíriai menekültek célországává válik. A szíriaiak, akik leginkább családostul menekülnek, 
megpróbálták elkerülni, hogy Törökországban regisztrálják és menekülttáborba küldjék őket, mert 

7 Kemal Kirişci: „Will the Readmission Agreement Bring the EU and Turkey together or Pull Them apart?”. CEPS, 
http://www.ceps.eu/book/will-readmission-agreement-bring-eu-and-turkey-together-or-pull-them-apart, 2014. feb-
ruár 4.

8 A görög–török határ görög oldalán a határfigyelés megerősítése, 12 kilométeres kerítés megépítése, a járőrszolgálat 
kapacitásfejlesztése az Evrosz határfolyónál, valamint a görög menekültügyi politika szigorítása.

http://www.ceps.eu/book/will-readmission-agreement-bring-eu-and-turkey-together-or-pull-them-apart
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úgy hiszik, akkor egyetlen európai ország sem fogadja be őket menekültként. A Frontex becslései 
szerint nagy valószínűséggel növekedni fog a nemzetközi védelmet igénylők illegális határátlépése a 
kelet-mediterrán útvonalon.9

visszAfogAdás és vízUmmentesség

Az elmúlt év során az egyik pozitív fejlemény az Európai Unió és Törökország kapcsolatában 
kétségtelenül a vízummentességi párbeszéd megkezdése volt, amelynek célja a török állam-
polgárok schengeni vízumkötelezettségének eltörlése. Erre török becslések szerint három-

három és fél éven belül kerülhet sor.10

Az EU és Törökország 2013. december 16-án, a visszafogadási megállapodás aláírásával párhu-
zamosan, elindította a vízummentességi párbeszédet. Ennek keretében az EU értékelni fogja, hogy 
Törökország hogyan teljesíti az „Útiterv a vízummentes rezsim felé” című dokumentumban meghatá-
rozott elvárásokat, amelyek számos területet érintenek, a határoktól a migrációig és a menedékjogig, 
illetve a szervezett bűnözéstől az alapvető jogokig. Az Európai Bizottság több szolgálatától, az EU 
szerveitől és az Unió tagállamaiból számos szakértő törökországi látogatására kerül sor a közeljövő-
ben, az értékelések elkészítése érdekében.

A visszafogadás kérdése az Európai Unió és Törökország kapcsolatában komoly bizalmatlanságot 
okozott. A török fél attól tartott, hogy az EU által nem kívánt migránsok védőzónája (buffer zone) 
lesz belőle, az EU pedig azért neheztelt, mert Törökország nem volt együttműködő egy sok tagállam 
számára kiemelten érzékeny kérdésben.11

A visszafogadási megállapodás aláírása két szempontból különösen jelentős:
- az ankarai megállapodás aláírásának 50. évfordulóján született;
- egybeesett az Unió és Törökország közti kapcsolatok újjáélesztésére irányuló törekvésekkel, 

hiszen háromévnyi szünet után, 2013 októberében az EU megnyitott egy új tárgyalási fejezetet 
(22. fejezet: Regionális politika).

A visszafogadási megállapodás alapján a saját állampolgárok visszavételét a ratifikálást követő 
két hónapon belül kezdi meg Törökország, a harmadik országok állampolgárait pedig három év türel-
mi idő után veszi vissza. Addigra kell megvalósítani az irreguláris migránsok elhelyezését biztosító 
kiutaztatási központok kapacitásfejlesztését, ami jelenleg nemzeti és uniós forrásokból zajlik. Tö-
rökország több kibocsátó országgal kötött már visszafogadási megállapodást, és most is folytat ilyen 
tárgyalásokat, azonban a gyakorlati végrehajtás a legtöbb esetben még nem biztosított.12 Amennyiben 
sikerül végrehajtania ezeket a megállapodásokat, az EU-tól a jövőben visszavett migránsokat ki tud-
ják utaztatni a származási országukba.

A visszafogadási megállapodás alapján Törökország és az EU visszaveszi azokat az irreguláris 
migránsokat, akik nem szabályosan léptek török földre vagy az EU területére. A saját állampolgárok 
mellett mindkét fél visszaveszi a tartózkodási engedély nélküli harmadik országbelieket, illetve a 
hontalanokat, akik az adott fél területén keresztül léptek be a másik területére.

  9 „Frontex Annual Risk Analysis 2014”. Frontex, http://frontex.europa.eu/. Letöltés ideje: 2014. május 22.
10 „2013 Progress Report Prepared by Turkey”. Előszó.
11 Kirişci: i. m. 1. o.
12 Törökország a következő országokkal kötött visszafogadási megállapodást: Görögország (jegyzőkönyv: 2001), Szí-

ria (2001) Kirgizisztán (2003), Románia (2004), Ukrajna (2005), Pakisztán (2010), Nigéria (2011), Oroszország 
(2011), Jemen (2011), Bosznia-Hercegovina (2012) és Moldova (2012).

http://frontex.europa.eu/
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Az EU a határellenőrzést is támogatja. A megállapodás értelmében Törökország uniós pénzügyi 
és technikai támogatást kap a határrendőrség kialakításához, valamint a határellenőrzés eszközrend-
szerének kiépítéséhez. Ez segít Törökországnak biztonságosabbá tenni a határait olyan szomszédos 
országokkal szemben, mint Szíria, Irán és Irak.

A visszafogadási egyezmény jelentősen hozzájárulhat a Törökországon keresztül az EU-ba irá-
nyuló irreguláris migráció visszaszorításához. Továbbá segíthet az olyan, határon átnyúló bűncselek-
mények elleni fellépésben is, mint az emberkereskedelem, így enyhítheti a Görögországra és az EU 
egészére nehezedő nyomást.13

A török migrációs igAzgAtás

új jog- és intézményrendszerének helyzete

A migrációs igazgatást érintően a 2013. április 4-én elfogadott jogszabály, a külföldiekről és a 
nemzetközi védelemről szóló 6458. törvény biztosít keretet a reguláris, az irreguláris mig-
ránsok és a menedékkérők számára, valamint létrehozta a Belügyminisztériumban a Migrá-

ciós Főigazgatóságot. A politikai akaratnak megfelelően, egy emberi jogokra koncentráló szervezeti 
struktúra jött létre. Az új törvény megalkotásakor az Európai Bizottság és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának véleményét is figyelembe vették. A kezdetektől bevonták a folyamatba az ENSZ Mene-
kültügyi Főbiztosságát, a Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM), de tudományos szakértőket és 
a civil szervezeteket is. A törvény létjogosultságát a parlamentben képviselettel rendelkező pártok 
támogatása, a kiemelt figyelem és az előkészítésben tapasztalt aktív részvétel is bizonyítja. Ezzel a 
törvénnyel egy olyan hatékony, kezelhető és emberi jogi alapú migrációs rendszer jött létre, amely 
biztosítja a szabadság és a biztonság közötti finom egyensúlyt, az EU vívmányaival és a nemzetkö-
zi egyezményekkel összhangban, s teljesítve a 24. fejezet legtöbb követelményét. Az Emberi jogok 
európai egyezményének a non-refoulement alapelvével és a külföldiek közigazgatási fogva tartására 
vonatkozó rendelkezéseinek való teljes megfeleléssel kívánják megelőzni az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának Törökország elleni ítéleteit.

Az új törvény 2014. április 11-i teljes hatálybalépése erősíti az irreguláris migráció visszaszorítá-
sát és az ellene történő hatékonyabb fellépést. Ez utóbbi már külföldön megkezdődik, ugyanis a tar-
tózkodási és a munkavállalási engedélyt a konzulátusokon adják ki.14 Az emberkereskedelem áldoza-
tainak védelme és a menedékházak irányítása hatékony lesz az újonnan létrejövő egységek munkába 
állításával. A törvény elfogadásával Törökország demonstrálta az EU felé irányuló tranzitmigráció 
megelőzésében való elkötelezettségét. A törvény hatálybalépése lehetővé teszi, hogy a politikai aka-
dályok elhárítását követően a 24. fejezetet megnyissák.

13 „Parliament Backs EU–Turkey Deal to Return Clandestine Migrants”. European Parliament, http://www.europarl.
europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36642/html/Parliament-backs-EU-Turkey-deal-to-return-
clandestine-migrants, 2014. február 26.

14 A törvény rendelkezéseiről lásd bővebben: Szuhai Ilona: „Az első török lépések a migrációs igazgatás kialakításá-
ban”. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, No. 14. (2013). 309–315. o.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36642/html/Parliament-backs-EU-Turkey-deal-to-return-clandestine-migrants
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36642/html/Parliament-backs-EU-Turkey-deal-to-return-clandestine-migrants
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36642/html/Parliament-backs-EU-Turkey-deal-to-return-clandestine-migrants
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összegzés

Törökország már 1959-ben társult státuszért folyamodott az Európai Közösséghez; a társulási 
megállapodás 1963-ban már meg is köttetett, és a két fél 22 éves időtávlatba helyezte a vám-
unió létrehozását. Ez többszöri halasztást követően, 1996-ban jött létre, de – az eredeti elkép-

zelésekkel szemben – nem került sor a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának le-
hetővé tételére. Törökország 1987-ben nyújtotta be csatlakozási, vagyis tagsági kérelmét, amit Európa 
visszautasított. Eltérően Marokkótól, amelynek a szintén 1987-ben benyújtott csatlakozási kérelmét 
azzal utasították el, hogy az ország nem tartozik Európához, Törökország „európai” jellegét alapve-
tően nyilvánosan sokáig nem vonták kétségbe, de 2005 óta egyre inkább hallani ilyen véleményeket 
is a legfelsőbb politikai szinten.15 Az elutasítás formális magyarázata a tagsághoz szükséges politikai 
kritériumok teljesítésének elmaradása volt. (Az európaiság „megléte” azért is fontos, mert az EU-
szerződés értelmében az Unióba csak európai országok nyerhetnek felvételt.)

Minőségi fordulatot 1999 hozott, amikor Törökországot hivatalos tagjelöltté nyilvánították. Az 
országgal 2005. október 4-én kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások. Ennek többek között az is 
az előfeltétele volt, hogy a törökök a tárgyalások megkezdéséig írják alá az EU és Törökország közti 
vámuniót a tíz új tagországra – köztük Ciprusra – is kiterjesztő jegyzőkönyvet. Ez utóbbit Törökor-
szág gyakorlatilag megtagadta, és kijelentette, hogy nem fog beengedni ciprusi felségjelű hajókat 
a kikötőibe, sem repülőket a reptereire. Rendkívüli helyzetet jelent, hogy Törökország nem ismeri 
el az Unió egyik tagországát, Ciprust, és annak egy részét katonai megszállás alatt tartja. A ciprusi 
problémát tovább bonyolítja, hogy a rendezési erőfeszítések nem az EU, hanem az ENSZ égisze alatt 
zajlanak. A török tagságot ellenzők egyik fő érve, hogy Törökország nem keresztény. A törökök csat-
lakozását támogatók egyik fő érve is éppen ez, mondván: a moszlim, de mérsékelt Törökország hidat 
képezhet a muzulmán és a keresztény világ között, és példaként szolgálhat a többi környező moszlim 
ország számára. Törökország visszautasítása ezért rossz üzenet lenne a muzulmán világ számára: 
Európa egy keresztény erőd, amely nem közösködik a mohamedán világgal.

Törökország stratégiai szempontból azonban mindenképpen fontos tényező, geostratégiai jelentő-
sége tagadhatatlan. A török gazdaság a nyolcvanas években elindult reformok után vált igazán piaci 
jellegűvé, előtte erős állami kézi irányítás jellemezte. Az elmúlt negyed évszázad hatalmas gazdasá-
gi növekedést és gazdasági válságokat hozó időszakokat egyaránt tartalmazott. Az ezredforduló és 
főleg a 2001-es válság óta azonban a gazdaság egészséges pályára állt, a két számjegyű inflációt is 
sikerült megfékezni, de még ma is csak a munkaképes korúak 45 százaléka dolgozik (a nőknél ez az 
arány csupán 25 százalék). Az oktatás színvonala rendkívül rossz, az országban uralkodó regionális 
különbségek elképesztőek: a keleti tartományok népessége gyakorlatilag ma is a feudalizmusban él, 
az országot a nyugati, tengerparti területek húzzák, ahová 2005-ben és 2006-ban kétszer annyi tőke 
érkezett, mint az elmúlt húsz évben összesen. A 73 milliós társadalom Európa legfiatalabbja: minden 
negyedik török 15 évnél fiatalabb.

A nyugati közvélemény elutasítása mellett igen nehéz elképzelni a török EU-tagságot, de az a tö-
rök közvéleménynek sem fontos ma már: a tagság támogatottsága 2004-ben még 67 százalékos volt, 
2006-ban már csak 32 százalék, azóta pedig további radikális elfordulást tapasztalunk. Az EU-tagok 
némelyikében (pl. Ausztriában) a török tagság elutasítottsága 80 százalékos. Törökország esete termé-
szetesen nem sorolható az eddigi bővítések sorába más szempontokból sem. Területének döntő része 

15 Nicolas Sarkozy nyíltan hangot adott annak a véleményének, hogy Törökország nem európai ország.
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Ázsiában fekszik (igaz, az Európa-határ meghúzása meglehetősen önkényesnek tűnhet), a társadalom 
legnagyobb része moszlim vallású, és egy hatalmas méretű, rendkívül szegény, a tradícióit tekintve 
jelentős ázsiai jegyekkel rendelkező országról van szó, ahol a nyugati társadalmakban követett minták 
nem érvényesülnek maradéktalanul. Politikai kultúrája, demokrácia-felfogása és az emberi jogok ke-
zelésével kapcsolatos eredményei eltérnek az európaitól. Törökország csatlakozásával – a mai állapo-
tokból kiindulva – az Unió népessége 15, a területe 17, a GDP-je 5 százalékkal nőne, az egy főre jutó 
átlagos GDP viszont majdnem 10 százalékkal csökkenne, hiszen Törökország fejlettsége a közösségi 
átlagnak még a 30 százalékát sem éri el.

A hatvanas években nyolcvanezer török munkás költözött Nyugat-Európába (főleg Németország-
ba) évente, de éves szinten még ma is mintegy ötvenezren emigrálnak. Jelenleg már több mint 
3 millió török él az EU-ban. A prognózisok szerint 2030-ig akár újabb 4 millió fő is kivándorolhat. 
Ez pedig amellett, hogy segít az öregedő Európa munkaerőgondjain, félelmet is kelthet a nyugati tár-
sadalomban. Ezt részben az iszlámmal szembeni félelem táplálja, amit a terrorizmustól való rettegés 
mellett azok a negatív tapasztalatok is erősítenek, amelyeket a német társadalom a korábbi – főleg az 
elmaradott anatóliai falvakból érkező, rendkívül egyszerű – bevándorlókkal kapcsolatosan szerzett. 
Azok az emberek nemcsak a német társadalomtól, de isztambuli honfitársaiktól is igen messze voltak 
kulturális értelemben. Nyilván más lenne a helyzet, ha a bevándorlók az iskolázottabb rétegekből 
érkeznének.

A migráció mindig is központi szerepet játszott az EU és Törökország kapcsolatában, és az egyik 
legkritikusabb kérdés lesz a tárgyalások során, mind politikai és társadalmi, mind gazdasági hatásai 
miatt. Törökország tranzit- és célország jellege növekszik, az irreguláris migráció kezelése továbbra 
is fontos téma marad, csakúgy mint az EU-val való kapcsolata. Az Európai Unióban a bevándorlás 
miatti félelem a 2014. májusi európai parlamenti választásokon világosan artikulálódott. A szélső-
séges és bevándorlásellenes pártok megerősödése, az európai társadalom politikai prioritásait híven 
tükrözve, világossá tette: az európaiak egyre kevésbé toleránsak e tekintetben.


