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LÁNGI IZABELLA DIÁNA, KATONA KRISZTINA 

FÓKUSZBAN A SOROS ELNÖKSÉG KÉRDÉSKÖRE 

Az alább olvasható dolgozat témája a soros elnökség kérdése, annak köz-
elmúltbéli történései, az elmúlt évek soros elnöki tisztet betöltő államainak 
gyakorlata, tapasztalatai, hibái, vagy épp követendő megoldásai, illetve a 
magyar soros elnökség aktualitása kapcsán, a soros elnökség jövője, egész 
pontosan a magyar soros elnökség kommunikációs kihívásai. 

„Embereket egyesítünk, nem államokat” Jean Monnet 

Még az előző akadémiai félév elején alakult asztaltársaságunk a soros el-
nökség témakörét választotta vizsgálódási, kutatási területének. Számtalan 
magyarázat van arra nézve, hogy tulajdonképpen miért éreztük fontosnak, 
hogy az elnökségi poszt betöltéséről tanulmány szülessen, de a továbbiak-
ban a főbb szempontokat fejteném ki. 

Bevezetőként azt szükséges kiemelni, hogy hazánk 2011. első félév-
ében fogja betölteni az Európai Unió soros elnökségi posztját. Mindenek-
előtt, ehhez szerettünk volna, mint a felkészülést segítendő néhány összeg-
zést és számvetést készíteni a soros elnökséget korábban betöltő országok 
munkájáról, tapasztalatiról, hibáiról, követendő vagy elítélendő politikai 
manővereiről. 

Véleményünk szerint a 27 tagállamra bővült Unió sajnos még mindig 
távol áll az emberek hétköznapi szférájától. Ennek a nyilvánvalóan létező 
és tátongó szakadéknak a betömésére vállalkozva szeretnénk az egyént 
közelebb hozni az EU-hoz. Ezen felül szeretnénk átfogó képet festeni (je-
lenleg legalább) a soros elnökség működéséről, hiszen napjainkban olyan 
világot élünk, ahol szükséges olyan értelmező szótár kiadása, amely kizáró-
lag az EU intézményeinek, programjainak, alegységeinek a rövidítését tar-
talmazza. Az egyszerűsítés szükségeltetik, de az átláthatósághoz szeretnénk 
mi eme kis munkánkkal a nagyítót szolgáltatni. 

Ezek mellett azt a szempontot is figyelembe vettük, hogy a nem kizá-
rólag szakmai körnek számító közeg sincs mindig tisztában azzal, hogy a 
soros elnökség nem intézmény vagy testület, hanem egy a tagállamok kö-
zött rotálódó funkció. Hasonló „tévhitben élők” számára igyekszünk egyér-
telmű választ adni a tanulmány következő fejezeteiben. 
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Végül fontos megemlítenünk, hogy akik ismerik és tisztában is vannak 
a soros elnökség funkciójával, azok is gyakran alábecsülik. Ez a feladatkör 
nem merül ki holmi modernkori „diplomáciai konferencia-szervezésben”. 
Hatalmas befolyásolási és érdek-érvényesítési hatalom rejlik abban is, hogy 
az elnökségi posztot betöltő adott ország milyen prioritásokat jelöl ki. Ezál-
tal meg tudja határozni, hogy az elkövetkezendő (akár 18 hónapban) mi 
kerüljön a gigantikus EU gépezet fókuszába. Persze szintén az adott orszá-
gon múlik, hogy céljait milyen eszközökkel és milyen hatékonyan fogja 
véghezvinni. 

Erő, hatalom, és nem utolsó sorban az EU összlakosságát érintő kérdé-
sek dőlnek el mindössze hat hónap alatt. Ezért is fontos azon tényezőket 
prioritásként kezelni, amelyek aktuálisan problémát jelentenek. Ezért is kell 
majd hazánknak jól megválasztania az elnökségünk alatt megoldandó fel-
adatokat, hiszen sok múlik egy-egy döntésen. 

1. FEJEZET 
MÉRLEGEN A VALÓSÁG 

1.1. A francia soros elnökség értékelése 
Valójában minden Elnökség után számot kell adni. Jelentősen növeli a 
hatékonyságot azonban az, hogy 2007 óta már a gyakorlatban is alkalmaz-
zák a „csoportos elnökség” formációját, amelynek keretében a volt és a 
következő elnökség segíti a jelenlegi munkáját. Ezáltal kapunk egy 18 hó-
napig, ha nem is rendkívül szorosan, de a korábbi működéshez képest ösz-
szehangoltabban együtt dolgozó blokkot, amely kooperáció keretében a 
kitűzött célok, könnyebben és főként a megvalósításhoz elegendő időtarta-
mon belül realizálódhatnak. Az első ilyen jellegű hármas ciklus folyamatát 
a német, a portugál és a szlovén triász kezdte meg. Őket követve a 2008-as 
év II. félévében (júliustól-decemberig terjedően) került sor a francia elnök-
ségre közvetlenül a szlovén elnökség után, de még a cseh szerepvállalás 
előtt. Ha csak a francia elnökség időrendbeli elhelyezkedését vesszük fi-
gyelembe, akkor észrevehetjük, hogy az adott elnökségi triónak szignifi-
kánsan az elején helyezkedik el. Az elnökségi periódusuk politikáját tekint-
ve, azonban azt mondhatjuk, hogy inkább középen foglaltak maguknak 
helyet. A mediátor szerep, amelynek betöltésére végül is vállalkoztak, bé-
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késen megfért a más részről patrónusi szerepkör vállalásával (amelyet a 
szlovén és a cseh elnökség felett igyekezett megtartani).1 

A franciák egy stratégiailag is jelentős kulcsfontosságú pillanatban 
vették át az elnökségi stafétát, hiszen nem sokkal azelőtt az ír népszavazá-
son megbukott a Lisszaboni Szerződés. A franciák tisztában voltak ezzel a 
ténnyel és annak érdekében, hogy elkerüljék az Alkotmányos Szerződés 
2005-ös elutasítását követő intézményes válságot szervezetileg is felkészül-
tek az előre látható és akkor várható következményekre. Pontosan ezért, a 
feladatok jobb ellátása érdekében hozták létre a miniszterelnök irányítása 
alá tartozó Európai Unió Francia elnökségéért felelős főtitkárságot 
(Secrétariat Général de la Présidence française de l'Union européenne). 
Az elnökség betöltése rendkívül nagy terhet ró minden ország számára. A 
feladatok betöltése magas szintű logisztikai és koordinációs képességet 
igényel, ez ugyanakkor kihívást is jelent az adott ország számára.2 Vélemé-
nyem szerint Franciaország a főtitkárság, mint intézmény létrehozásával 
megfelelő „alátámasztást” biztosított az elnökségi teendők számára, mond-
hatni lerakta az érdemi háttérmunka „alapkövét”. 

A franciák részéről a felkészültség jeleként értékelhető, hogy még az 
elnökségi periódusuk megkezdése előtt a külügyminiszter Bernard 
Kouchner és az Európai Ügyekért felelős államtitkár Jean-Pierre Jouyet 
végiglátogatta az összes európai fővárost.3 Hasonlóképpen tett Brice 
Hortefeux francia bevándorlásügyi miniszter, aki az európai bevándorlási 
paktum (European immigration pact) számára igyekezett előkészíteni a 
talajt. Véleményem szerint ez a fajta „legális lobbizás” minden soros elnök-
ség pozícióját betöltő ország számára szükségszerű több szempontból is. 
Egyrészt azért mert az elnökségi prioritásokban megjelöltek tényleges tá-
mogatottságáról meggyőződhet az adott ország, másrészt így lehetőség 
nyílik arra, hogy a célkitűzéseken minden nehézség nélkül módosíthassa-
nak még az elnökség betöltése előtt. Harmadrészt így meggyőzik az EU 
országainak vezetőit a tárgyalási hajlandóságukról 4  

                                                 
1 TÜRKE ANDRÁS ISTVÁN: A francia EU-elnökség mérlege és tapasztalatai, in 
MKI-tanulmányok, Magyar Külügyi Intézet, 2009. 
2 NÁSZ ADRIENN: A francia soros elnökség prioritásai-különös tekintettel a Civi-
lekre, 2008, 1. o., http://eucivil2011.hu/downloads/081216_eucivil2011-francia-
elnokseg. pdf, 2010.04.17. 
3 Uo. 1. o. 
4 http://www.euractiv.com/en/priorities/france-hopeful-eu-immigration-deal/arti 
cle-171541, 2010.04.17. 
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A francia elnökség mottója a következő volt: „A more protective Eu-
rope”, azaz „Egy még védelmezőbb Európa”. Furcsa módon ez a jelmondat 
szó szerint is értelmezhetően megvalósult (de erre azonban csak később 
térnék ki). Valójában mit is szimbolizált ez a mondat? A franciák ezzel 
elsősorban azt szerették volna kifejezni és hangsúlyozni, hogy elnökségük 
ideje alatt gondolkodásmódjukban az európai állampolgárokra fordított 
fokozott figyelem fontos szerepet tölt majd be, éppúgy, mint a közös euró-
pai célok megvalósulásának a segítése. Az elnökségük fél évére, úgy tekin-
tettek „mint az Európába való visszatérésre”.5 

Ahogy a franciák mondják: „Le style c’est l’homme” (vagyis a stílus 
maga az ember). 2008 májusában még azt latolgatták az újságok, hogy 
vajon Sarkozy stílusa által milyen új éra köszönt majd ránk. Joachim Fritz-
Vannahme még egy tanulmányt is írt erről a Bertelsmannstiftungnak „The 
Sarkozy Mystery” címmel (magyarul: A Sarkozy rejtély). Munkájában 
Fritz-Vannahme felteszi a kérdést, mely szerint vajon Franciaország lesz 
európaibb, vagy az EU-s döntéshozatal lesz franciább (az ő szavaival: 
„France become more European, or the EU policymaking will become 
more French”).6 A válaszra a végső számvetés során fogok kitérni. 

A következőkben rátérnék a francia elnökségi prioritásokra és az elért 
eredményekre. Négy fő és tíz kisebb témát ölelt fel a nevezetes kör. Ezek 
közül fontosabbak: a globális klímaváltozás kérdése (energiapolitika), az 
Európai Bevándorlásügyi és Menekültjogi Paktum létrehozása, a KAP-
reform7 előkészítése, és a közös kül- és biztonságpolitika voltak. Kevésbé 
jelentős kérdésnek tartották: a Mediterrán Unió, a kis- és középvállalkozá-
sok támogatása, a szállítás- és közlekedésbiztonság, a regionális és város-
                                                 
5 NÁSZ: i. m. 
6 Nicolas Sarkozy: A new style of EU presidency? 
http://www.euractiv.com/en/priorities/nicolas-sarkozy-new-style-eu-presidency/ 
article-172212, 2010.04.11. 
7 A KAP a közös agrárpolitikát jelenti, amelyet 1960-ban vezettek be. Elsődleges 
célja az volt, hogy Európában folyamatos élelmiszerellátást biztosítson elérhető 
áron. A KAP saját sikere okozta a vesztét: bizonyos termékekből túlkínálat halmo-
zódott fel, az európai gazdálkodóknak juttatott támogatások pedig a világkereske-
delem torzulásához vezettek. Mindezek okán 1999-ben az Európai Bizottság meg-
kezdte a KAP felülvizsgálatát, majd 2003-ban az EU újabb reformokban állapodott 
meg. Ezek nyomán prioritássá vált a környezetvédelem és a vidék értékeinek meg-
őrzése. Napjainkban a gazdálkodóknak juttatott közvetlen támogatások csökkenté-
se, hogy helyrebillenjen az egyensúly az EU és a fejlődő országok mezőgazdaságai 
között. http://www.corvinusembassy.com/ep/index.php?page=8&content=8, 
2010.04.17. 
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politika, a kultúra, a közoktatás, az egészségügy, a foglalkoztatás- és szoci-
álpolitika, az igazságügy és a „Polgárok Európája”. 

Szembetűnő, hogy a legnagyobb hangsúlyt természetesen azok a kér-
dések kapták (kivéve a közös kül- és biztonságpolitikát, valamint a Medi-
terrán Uniót), amelyek a francia belpolitika számára közvetlen hatással 
bírtak. 

A prioritások közül a bevándorlás-politikát emelném, ki elsősorban, 
hiszen ez az a kérdéskör, amely már évek óta problémát okozott Franciaor-
szágnak. Ki ne emlékezne azokra a képsorokra, amikor bevándorló, lázon-
gó fiatalok 2005-ben kocsikat gyújtottak fel Párizs külvárosában. Sarkozy 
bevándorlókat illető hozzáállása senki számára nem titok. A Villepin-
kormány idején, amikor második belügyminiszterségét töltötte nem riadt 
vissza a határozott és egyben kemény rendőri intézkedés bevetésétől, hogy 
Párizs elővárosában Argenteuilben élő általa csőcseléknek nevezett (franci-
ául racaille) tömegnek nyíltan hadat üzent és mindent megtett, hogy újra 
helyreálljon a rend. S bár Sarkozy akkor sikeresen megoldotta a katasztro-
fális helyzetet, tudta, hogy a megoldás nem végleges. Ezek után érthető, 
hogy a javított francia belpolitikai helyzet továbbra is megkívánta a na-
gyobb égisz (jelen esetben az EU) általi rendezést. Ezt a célt szolgálta az 
Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum kidolgozása, amelyet végül 
is a Tanács 2008. október 15-16-ai ülésén el is fogadott. Most pedig nézzük 
meg közelebbről, hogy mi is ennek a Paktumnak a lényege. 

A megállapodás célja kettős: egyrészt igyekszik a legális bevándorlást 
stimulálni, másrészt fokozza a harcot az illegális bevándorlással szemben. 
Ennek gyakorlati megvalósulása 2012-től várható, amikortól is az Unió 
tagállamai csakis biometrikus adatokat is tartalmazó vízumot állíthatnak 
majd ki. Ezen felül létre kell hozniuk a ki- és beutazók elektronikus nyil-
vántartását is. A Paktum a menekültügyre is kitér (mint ahogy az annak 
nevében is benne foglaltatik). A megállapodásnak része azoknak a célok-
nak a megfogalmazása, amelyek a „menedék Európájának” megteremtésére 
irányulnak. Ez némi jogharmonizációt igényel az uniós tagországoktól, 
amelyek menedékügyi eljárásaikat egymáshoz kell, hogy közelítsék- termé-
szetesen mindezt a nemzetközi egyezményekkel összhangban. A tagállam-
ok közötti információcsere biztosítását 2009-től a menekültügyi informáci-
ós iroda szolgálja, 2012-től pedig a közös menekültügyi eljárást kívánják 
majd alkalmazni.8 

Mit is jelent tulajdonképpen ez a bevándorlás-politika? A franciák ez-
zel azt szeretnék elérni, hogy csak a megválogatott gazdasági célú migráció 
                                                 
8 NÁSZ: i. m. 
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juthasson be az EU területére (amelynek természetesen engedélyezik a 
belépést az „Európa-erődbe”).9 Ezzel egyetemben különösen tiltott volna a 
családok „láncreakciószerű” beáramoltatása az EU területére. Ez utóbbi 
rendkívül nagy súlyú, hiszen a nyugat-európai „jóléti” államok számára 
jelentős gondot okoz a valamikor bevándorolt, majd egész családját Euró-
pába hozató, végül munkanélküli segélyből élő nyolc-tagú család fenntartá-
sa. Ilyen és ehhez hasonló esetek tömegével vannak jelen Európa nyugati 
felében.10 

A franciák terveinek megfelelően a jövő úgy nézett volna ki, hogy az 
EU területén csak és kizárólag legális és professzionális emigránsokkal 
találkozhattunk volna. Az ilyen típusú elképzeléseknek a megkönnyítését 
célozta volna, hogy az amerikai zöld kártya rendszerhez hasonló illetve 
annak európai mása a kék kártya rendszer kerüljön bevezetésre. A terv az 
volt, hogy a kártya két évig engedne szabad mozgást az EU területén belül 
és legalább hároméves munkatapasztalattal rendelkező fiatalok kaphatnák 
meg. A cél ezzel a bérverseny megélénkítése és nivellálása lett volna. Vi-
chy −ahol 2008. november 3. és 4. között került sor az EU csúcsra− sze-
rénykedett az eredményekben. Megegyezés csupán az „eszközpark” kérdé-
sében született. Ennek három pólusa van: az egyik a fogadó ország nyelvé-
nek ismerete, a másik az európai társadalom értékeinek ismerete,11 a har-
madik a munkahelyhez-jutás. Ez utóbbi egyet jelent az illegális munka 
betiltásával. Kilátásba helyezték még a „betöltetlen mesterségek katalógu-
sának” létrehozását, amely kvázi helyettesítené az illegális munkát. Un 
passeport pour la nationalité, vagyis az „állampolgársági útlevél” létreho-
zását is elhatározták még akkor ott Vichyben, a részleteket illetően azonban 
nem állapodtak meg. Kérdéses tehát, hogy ez milyen formában fog megva-
                                                 
9 TÜRKE: i. m. 7. o. 
10 A nyugat-európai városok közül például Brüsszel esetében, illetve annak bizo-
nyos kerületeiben például Schaarbeekben vagy Anderlechtben mondhatni 
a”bevándorló-negyedekben” tömegével élnek ilyen családok. Problémát okoz az is, 
hogy ezekben a negyedekben egyre elterjedtebb a bűnözés is, a rendőri jelenlét 
ezzel szemben nem megfelelően biztosított. az más kérdés, hogy műemlék-védelmi 
szempontból viszont „előnyös”, hogy egy-két negyedet elözönlötték a bevándor-
lók. Nekik ugyanis nincs pénzük a ház-felújításra vagy átépíttetésre (a mindennapi 
megélhetéssel küszködnek), ezáltal csodálatos Art Nouveau épületek maradnak 
fenn (persze rossz állapotban) és nem veszik át a helyüket felhőkarcolók vagy 
egyéb modern épületcsodák. 
11 Erről azt gondolom, hogy nehezen definiálható, hiszen az európai kultúrákban 
jelentős eltérések tapasztalhatóak és ha hasonló értékekről van szó a prioritás akkor 
is lehet más és más. 
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lósulni. Köztudott, hogy a kvótarendszer mind az Egyesült Államokban, 
mind Olaszországban megbukott, ugyanis mialatt a kvótákat nem sikerült 
kiosztani, addig megmaradt a képzetlen munkaerő nagyarányú, ellenőrizhe-
tetlen beáramlása.12 

A Mediterrán Unióról (UPM) a bevándorláshoz kapcsolódóan is itt 
kell szót ejteni. Maga az ötlet már 2005-ben felvetődött, de végül 2008. 
július 13-án jött létre francia-egyiptomi szervezés eredményeként 43 ország 
részvételével.13 2007-ben még arról lehetett olvasni az euractiv honlapon, 
hogy nem világos, hogy tulajdonképpen Sarkozy mit szeretne a Mediterrán 
Unióval kapcsoltban elérni. a francia elnökség kezdete után felgyorsultak 
az események.14 Az Unió az EU déli és közel-keleti szomszédjai közötti 
együttműködést hivatott erősíteni. Megállapodtak abban, hogy a Plénum 
kétévenként fog ülésezni és egyben abban is, hogy az első kettő és fél év-
ben Franciaország és Egyiptom közösen fogják elnökölni a Mediterrán 
Unió üléseit. 2010-re (tehát napjainkban) irányozták elő, hogy szabadke-
reskedelmi övezetet alakítanak ki a tagállamok között. Eleinte, úgy tűnt, 
hogy a franciák az Unió központjának Tuniszt15 szeretnék megtenni, de 
végül a négy hónapos diplomáciai küzdelmek eredményeként Spanyolor-
szág (specifikusabban Barcelona) adhat otthont ennek a viszonylag új kele-
tű szervezetnek.16 

Az energiapolitikát (összhangban a globális klímaváltozás kérdésé-
vel) illetően a franciák célja kettős volt. Egyrészt a nukleáris erőművek 
megtartása és terjedése mellett érveltek, mert ezek esetében véleményük 
szerint az előállítás környezetbarát. A megnövekvő fogyasztás igényeit 
pedig szerintük az új energiaforrások (pl. napelem vagy szélerőmű) fedezni 
tudják. Másrészt az EB 2007-es energetikai terveinek a teljes körű támoga-
tását fogalmazták meg: vagyis 2020-ra 20 százalékkal csökkenjen a gázki-
bocsátás (az 1990-es értékhez képest), 20 százalékkal növekedjen az euró-
pai energiafelhasználás hatékonysága, és 20 százalékkal emelkedjen a kör-
nyezetbarát energiaforrások aránya (jelenleg ebből 8,5 százaléknál tartunk). 

                                                 
12 TÜRKE: i. m. 7. o. 
13 Uo. 8. o. 
14 http://www.euractiv.com/en/east-mediterranean/sarkozy-unclear-proposal-medi 
terranean-union/article-164757, 2010.04.17. 
15 Sarkozynek be kellett látnia, hogy Tunézia nem fele meg az EU emberi jogi 
követelményeinek. http://kitekinto.hu/europa/2008/11/07/spanyolorszag_lenyomta 
_maltat&lap=1, 2010.04.17. 
16 Spanyolország ezzel történetesen Máltát (annak fővárosát Valettát) utasította a 
háta mögé. 
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A legutóbbit illetően célként szerepelt a tagállami hozzájárulások megálla-
pítása (figyelembe véve az egyes államok adottságait, lehetőségeit), a szén-
dioxidkibocsátást csökkentő technológiák alkalmazása és 2015-ig szóló 
akcióterv kidolgozása. Ezen felül szorgalmazták még a szén-dioxid kibo-
csátási kvóták jelentős megemelését, és kvótáknak az EU tagállamai közötti 
méltányos újraelosztását.17 

A Klímapaktumból 2008. december 11-12-ei EU csúcson végül is a 
következőek valósultak meg: 3 célkitűzést fogadtak el 2020-ra: az 1990-
hez képest a kibocsátás csökkentését 20 százalékkal, a megújuló energia-
források arányának felemelése 20 százalékra, valamint 20 százalékos ener-
gia-megtakarításban állapodtak meg. Kiszélesítették azonban azon kritéri-
umok körét, amely alapján ingyenes szennyezési kvótához juthat egy-egy 
ipari üzem. Ennek az intézkedésnek állítólag az a célja, hogy az EU-s ipari 
üzemek meg tudják őrizni a versenyképességüket az EU-n kívüli szennyező 
ipari konkurenciával szemben. Ezen tanulmány írója számára azonban nem 
egyértelmű (a gazdasági szempontokat persze egy pillanatra figyelmen 
kívül hagyva), hogy hogyan fordulhat elő a gyárakkal szemben ilyen magas 
fokú tolerancia, amikor ezek környezetünkre káros szennyezési hatása ösz-
sze sem hasonlítható bármilyen más károsító potenciállal. Talán némiképp 
ezen engedmények miatt érezte úgy a Greenpeace, a WWF és a Friends of 
the Earth Europe, hogy kudarc volt a decemberi EU-csúcs és ezért kérték 
az EP-t a szöveg módosítására, annak első olvasatakor.18 

A közös kül- és biztonságpolitika terén tervbe vették a 2003-as EU 
Stratégiai Doktrína aktualizálását, valamint e témakörön belül az EU moz-
gásterének definiálását a Lisszaboni Szerződés adta keretek között. A ko-
rábbi EU-missziók tapasztalatai bebizonyították, hogy még mindig hiány-
zik a „kollektív európai reagálás” megfelelő mechanizmusa.19 Ezért célként 
fogalmazódott meg a hadműveleti tervezési és az irányítási kapacitások 
megerősítése. Mindez azonban az EU saját, önálló struktúráinak javításával 
orvosolható.20 

Katonai javaslatok fogalmazódtak meg arra vonatkozóan is, hogy a 
francia elnökség törekedjen az európai multinacionális haderők racionalizá-

                                                 
17 TÜRKE: i. m. 4. o. 
18 Uo. 4. o. 
19 Gondolok itt az EURFOR RDC és az EURFOR Csád/KAK EU-missziókra. 
20 TÜRKE: i. m. 7. o. 
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lására és egyszerűsítésére. Ezen kívül tervezték még az EUROCORPS ak-
tivitásának növelését és újabb ESDP21 hadműveletekben való alkalmazását  

Mi valósult meg ezekből a kezdeti tervekből? A közös kül- és bizton-
ságpolitika terén a franciák kezdeményezéseit kezdetben teljesen blokkol-
ták. Főképp az angolok heves céljaikkal való szembehelyezkedése lepte 
meg a franciákat (annak ellenére, hogy ismerték az angolok ellenérzését). A 
franciák elsősorban a 2007-ben Brüsszelben létrehozott Hadműveleti Irá-
nyító Központot (Centre d’Opération Militaire) szerették volna megerősí-
teni, s elővették volna a Tervuren-koncepciót (közös belgiumi EU művelet-
irányítási főparancsnokság tervezetét), de az angol kormányzat ezt megvé-
tózta. Javasolták, hogy hozzanak létre a SHAPE-nél egy elkülönített rész-
leget erre a célra. A franciák haderő-fejlesztési terveikre és hadipari beru-
házási elképzeléseikre az ír „nem” ideiglenesen rányomta a bélyegét. Míg 
Nizza kizárta a közös kül- és biztonságpolitika lehetőségét, addig a Lissza-
boni Szerződéssel az állandó strukturált együttműködés és a megerősített 
együttműködés is átalakult, s mindössze kilenc tagállam támogatására van 
szükség, hogy ez a fajta közös hadászati együttműködés megvalósuljon. 
Sajnálatosan azonban a támogató országok száma nem éri el a kilencet.22 

A fő prioritások bemutatása után nincs más hátra, minthogy átfogó 
módon összefoglaljam a francia elnökség tanulságait. 

Sarkozy, az elnökség lejárta után, úgy nyilatkozott, hogy: „I loved the 
job”.23 Az EP-beli képviselők többsége is elismerően nyilatkozott a munká-
járól és biztosították a támogatásukról. Egy biztos Sarkozy Franciaországa 
több szempontból is nehéz helyzetben vette át az elnökségi vezetést. Egy-
részt meg kellett oldaniuk az ír népszavazás okozta feszültséget. Másrészt 
éppen akkor már gyűrűzött az egész világot érintő gazdasági válság. Har-
madrészt pedig nem alábecsülendő az orosz-grúz konfliktus okozta „háború 
a küszöbön” helyzet sem. Ez utóbbi esetében a Sarkozy-féle diplomácia 
úgy akarta feltüntetni Franciaországot, mintha a fegyverszünet elérése ne-
kik lett volna köszönhető, holott még az elnöki beavatkozás előtt leállítot-
ták az orosz offenzívát.24 Ha a valóságban nem is Sakozynak volt köszön-
hető a nemzetközi beavatkozás időleges elkerülése, minden esetre mediátor 

                                                 
21 EDSP (European Security and Defence Policy) rövidítés magyarul KEBVP Kö-
zös Európai Biztonság- és Védelem Politika. http://www.corvinusembassy.com/ep/ 
index.php?page=8&content=8, 2010.04.17. 
22 TÜRKE: i. m. 6. o. 
23 http://www.euractiv.com/en/priorities/praise-sarkozy-eu-presidency-ends/article 
-178125, 2010.04.17. 
24 TÜRKE: i. m. 13. o. 



204 

szerepének maradéktalanul eleget tett és megvalósulhatott a more 
protective Europe elve (már ami a konfliktus-elkerülést illeti). 

A gazdasági világválság kapcsán Franciaország még a krízis kezdetén 
szeretett volna óvintézkedéseket tenni, de akkor Angela Merkel hatására az 
effektív cselekvés elmaradt. A 2008. december 11-12-ei EU csúcson a né-
metek ellenvéleménye25 ellenére meghozták azt a döntést, amely a szerint 
az EU GDP-jének 1,5 százalékát, azaz közel kettőszáz milliárd eurót fordí-
tottak a válság kezelésére.  

Ha csak a fő prioritásokat vesszük figyelembe, akkor meg kell állapí-
tanunk, hogy a franciák egyedül az energiapolitika területén (a 3x20 száza-
lékos szabály elfogadásával) értek el átütő eredményt. A migráció területén 
a Vichy-i nem túl sikeres találkozón csupán egy, nem kötelező hatályú 
megállapodás születet az „eszközparkot” illetően. Így a more protective 
Europe a bevándorlás területén már nem állja meg a helyét. Az Európa-
erőd „megépítése” még várat magára. 

A KAP-reformról úgyszintén alig lehet hallani valamit, a Mediterrán 
Unió finanszírozására fordított összeg pedig esetlegesen a kelet-európai 
térség fejlesztésére is fordítható lehetett volna.26 

Mindezek ellenére én a franciák erényének tartom a nagyfokú felké-
szültséget (amely mint bebizonyult, elengedhetetlen) és a gyors, hatékony 
reagálást. Ez utóbbi valószínűleg Sarkozy államfő temperamentumának is 
köszönhető volt. A felkészültség abban is megnyilvánult, hogy már az el-
nökségi periódusuk előtt végigjárták Európát, s így tisztában voltak a tagál-
lamok egyes kérdéseket érintő álláspontjával. Véleményem szerint Ma-
gyarország soros elnökségének megkezdése előtt példának tekinthetné az 
ez irányú francia mintát. 

A franciák nemcsak magukat hozták vissza Európába, de Európát is a 
nemzetközi köztudatba (ez némiképp karakteres elnöküknek jegyezhető). 
Ezzel egyetemben Sarkozy teljesítette az amerikaiak kívánalmát is, az egy-
séges európai képviselet és egységes érdek megjelenése tekintetében. 

Az USA-beli vélekedéshez hasonlóan szerintem is szüksége van Euró-
pának erős aktorokra. Ehhez kapcsolódóan meg is kérdőjelezem az Európai 
Tanács első elnökének választott Herman Van Rompuy-féle lavírozás-
politika hatékonyságát. Van Rompuy köztudottan bizonyított Belgiumban, 
de úgy vélem, hogy az átláthatatlan nemzeti érdekek tarkította európai 
„harctéren” nem fogja megállni a helyét a belgiumi mikro-klímában letesz-
telt politikája. 
                                                 
25 A németek nemzetállami megoldást preferáltak volna. 
26 TÜRKE: i. m. 16. o. 
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Nehéz eldönteni, hogy Franciaország esetében tulajdonképpen a pozi-
tív vagy a negatív irányba dőlt-e a mérleg nyelve. Némi jóindulattal azt 
mondhatjuk, hogy inkább a pozitív irányba… 

1.2. Vezetés a franciák után: a cseh elnökség 
A stafétát a franciáktól a csehek 2009. január 8-tól vették át. Az elnökségi 
program bemutatásával − mintegy az amúgy sem derűs hangulat fokozása 
végett − a csehek az utolsó pillanatig kivártak. Ennek részben az volt az 
oka, hogy az esetlegesen megoldásra várt feladatok nagy részét a decembe-
ri EU-csúcson a franciáknak még sikerült tető alá hozniuk. Sikerrel végző-
dött ugyanis a kiút-keresés abból a kínos helyzetből, amit a bukott írországi 
referendum okozott, valamint a klímacsomagot illetően is megszületett az 
egységes európai politikai álláspont.27 

A viszonylag nyugodtak mondható cseh „kezdést” megelőzte azonban 
egy rendkívül viharos felkészülési időszak. Mint tudjuk 2007 eleje óta a 
soros hat hónapos elnöksége idejére az egymást követő és az elnökségi 
szerepet betöltő három tagállam közös másfél éves tervet készít.28 A fran-
cia-cseh-svéd elnökségi trió 2008-as egyeztetési tárgyalásai nem zajlottak 
zökkenőmentesen. Ennek oka, hogy a közös programot illető „francia dik-
tátummal” a cseh delegáció nem értett egyet. Az egyik tárgyaláson például 
addig fokozódott a feszültség, mígnem a csehek látványosan ki nem vonul-
tak a teremből.29 

Többek között az előkészületi tényezők is szerepet játszottak abban, 
hogy Brüsszel aggodalommal várta a cseh elnökséget és egyben egész Eu-
rópa árgus szemekkel figyelte a csehek szárnybontogatásait. Probléma volt 
ezen felül a csehek belpolitikai helyzete is. Hiszen a kezdetek kezdetén 
még senki nem tudta, hogy a nemcsak euroszkeptikus, de valósággal 
eurofób30 Václav Klaus cseh államfő hogyan fog viselkedni az elnökség 
ideje alatt. Azzal viszont mindenki tisztában volt, hogy Klaus a Lisszaboni 
Szerződés ellendrukkere, noha pont a cseh elnökség idejére (2009 február-
ja) tervezték annak parlamenti elfogadását. 

                                                 
27 TÁLAS ANDREA – VIDA LÁSZLÓ: Aggályos cseh uniós elnökség: édesített gon-
dok, in HVG, 2009/1. szám, 24. o. 
28 A lebonyolítás felelőssége továbbra is a nemzeti kormányoké. 
29 KOCSIS GYÖRGYI: A Magyar EU-elnökség programja: hármasugrás, in HVG 
2008/22. szám, 18. o 
30 Köztudott volt róla, hogy hivatalára nem volt hajlandó kitűzni az európai zászlót. 
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Összegezve megállapíthatjuk, hogy az előrejelzések miatt aggodalom-
ban nem volt hiány. Most pedig nézzük meg, hogy milyen célkitűzései 
voltak a cseh elnökségnek. 
„Európa korlátok nélkül” 
A fenti jelmondat volt az elnökség mottója. Ezzel egyrészt utalni kívántak 
arra, hogy a 2004-es bővítéssel az egykori keleti blokk országai számára 
szabadabbá vált az út Európába. Másrészt fel szerették volna ezzel hívni a 
figyelmet arra, hogy az EU négy alapszabadságát (ezek a következőek: az 
áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása) korlátozó 
akadályok lebontását célul tűzték ki. El szerették volna érni, hogy az új 
tagállamokkal szemben még fennálló átmeneti munkaerő-piaci gátak meg-
szüntetését és a 2006-ban elfogadott szolgáltatási irányelv átültetését.31 
A három”e” 
Az elnökségi programot három témakör köré szervezték, ezek a gazdaság 
(economy) az energia (energy) és a külkapcsolatok (external relations) 
voltak.32 

A gazdaságot illetően a cseheknek új pénzügyi jogszabályok alkotását 
kellett szorgalmazniuk, valamint ügyelniük kellett arra, hogy a decemberi 
EU-csúcson jóváhagyott gazdaságélénkítési csomagot valóban végrehajt-
sák.33 

2009 első félévében még javában tovább gyűrűzött a gazdasági-
pénzügyi válság. Csehország mérete, illetve (a franciák lehetőségeihez 
mérve) kisebb befolyásolási kapacitásuk, valamint euró zónán kívüliségük 
miatt kevésbé hatékony válság-kezelést jósoltak a szakértők. 

Megfigyelhető volt egyúttal a csehek azon igyekezete, hogy minél in-
kább eltávolodjanak a francia elnökséget jellemző beavatkozás-párti meg-
közelítéstől. Ezt támasztotta alá Mirek Topolánek kormányfő kijelentése, 
mely szerint Prága hatékonyan és ésszerűen fogja kezelni a válságot és nem 
óhajtja feláldozni a keresetösztönzés oltárán sem a versenyszabályozást, 
sem a stabilitási és növekedési paktumot.34 

Az elnökségi program a külkapcsolatok terén a Nyugat-Balkánt kíván-
ta előnyben részesíteni. Tisztában voltak vele a csehek, hogy ezen belül a 
horvát csatlakozási tárgyalások felgyorsítása lesz a legnehezebben kivite-

                                                 
31 TÁLAS – VIDA: i. m. 23. o. 
32 http://www.khem.gov.hu/nemzkozi_kapcs/eu_kapcsolat/archiv/cseh_eu_ert, 
2010. 04.17. 
33 TÁLAS – VIDA: i. m. 23. o. 
34 Uo. 23. o. 
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lezhető feladat, de készek voltak arra, hogy közvetítsenek Szlovénia és 
Horvátország területi vitájában. A külkapcsolati programon belül a csehek-
re várt még az a feladat, hogy elindítsák az EU Keleti partnerség nevű 
kezdeményezését is, amely hat, az unióval határos, illetve kaukázusi poszt-
szovjet államnak kínál a franciák által kezdeményezett Földközi-tengeri 
Unióhoz hasonló együttműködést. Ugyanezen program témakörön belül 
terveztek még egy informális EU-USA csúcsot, amely a transzatlanti vi-
szony megerősítését, az (akkor még újnak számító) amerikai kormányzattal 
való párbeszéd felvételét hivatott volna célozni. Remélték, hogy ezen a 
csúcson grúz-orosz konfliktus utókezelését is be tudják fejezni.35 

A cseh elnökség iránt aggodalmat táplálókat igyekeztek azzal nyugtat-
ni, hogy az elnökség mögött egy rendkívül jól felkészült stáb áll, amelynek 
tagjai mind egytől-egyig több nyelven beszélő, brüsszeli tapasztalatokkal és 
diplomáciai gyakorlattal is bíró fiatalok.36 A háttércsapat kompetenciája, 
mint tudjuk, nem lehet elegendő ahhoz, hogy egy huszonhét tagállamból 
álló óriást összefogjon. Az elnökség folyamatos konzultációt és egyben a 
változó terephez igazított taktikázást is igényel. 

A soros elnökség rendkívül jó lehetőséget kínál országimázs szem-
pontból is. Ritka az olyan alkalom az EU-gépezeten belül, amikor az EU 
minden szegletéből (Nuorgamtól Punta de Tarifaig, illetve Cabo da Rocatól 
Rizukarpasoig)37 mindenki egy tagállamra koncentrál- még akkor is, ha ez 
csupán fél évig tart. Véleményem szerint a magyar EU elnökség számára is 
jó példa lehet majd a csehek azon igyekezete, hogy a tagállamok minél 
jobban megismerjék országukat. Ennek érdekében nem prágai központú 
elnökséget akartak létrehozni, hanem a vidékre helyezték a hangsúlyt. Ezért 
a tervezett tizennégy miniszteri találkozóból ötöt vidékre helyeztek. Így az 
uniós miniszterek megismerkedhettek híres cseh fürdővárosokkal (pl. 
Marienbaddal és Luhačovicével) és megismerkedhettek az egyik legrégibb 
várost, a X. században alapított Litomeěřicét, valamint az ország második 
legnagyobb városát, Brnót. Mindezek által akarva-akaratlan Európa szeme 
megakadt a vidéki cseh városokon is. Véleményem szerint az ország-imázs 
építés kihagyhatatlan ütőkártya az elnökséget betöltő adott állam kezében, 

                                                 
35 TÁLAS – VIDA: i. m. 24. o. 
36 Uo. 23. o. Meg szeretném itt jegyezni, hogy egy ilyen stáb alkalmazása a magyar 
EU elnökséget is könnyűszerrel előre lendítheti majd-függetlenül attól, hogy mint 
látni fogjuk a cseheknél a jól felkészült háttércsapat sem tudta ellensúlyozni a bel-
politikai gondok miatt kialakult helyzetet. 
37 Az EU legészakibb illetve legdélibb, valamint legnyugatibb és legkeletibb pont-
jai. http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3, 2010.03.14 
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amely lehetőséggel majd a 2011-es magyar soros elnökség során is élni 
kell. 38 
Túl a bukáson… 
Bemutatásra került, hogy mit terveztek a csehek elnökségük idejére, most 
pedig a lássuk, hogy a terveikből milyen eredményeket sikerült elérniük. 

Túléltek elsősorban egy kormányválságot. 2009. március 24-én Mirek 
Topolánek kormányfő kormánya elvesztette a maga ellen kért bizalmi sza-
vazást. Így felmerült a kérdés, hogy tulajdonképpen ki fogja vezetni az 
elnökséget. A BBC európai szerkesztője (Mark Mardell) viccesen meg is 
jegyezte, hogyha az Amerikai Egyesült Államok elnöke eljön az EU-USA 
csúcsra, akkor e fordulatos események után kinek kell majd a kezét meg-
ráznia?39 Václav Klaus államfő nem tartotta ezt különösebben katasztrófá-
nak (mint mondta a hat éves köztársasági elnöksége alatt ez már a negyedik 
kormány-válság volt), ellenben a nemzetközi közvélemény tartott az eset-
leges következményektől.40 Sokan tartottak attól, hogy a bizonytalan cseh 
belpolitikai helyzet bizonytalan Európa képét láttatja a külvilág számára. 
Tartottak attól is, hogy a kormányválság meg fogja pecsételni a Lisszaboni 
Szerződés ratifikálásának további sorsát, valamint attól, hogy a bukott 
kormányfő miatt kialakult helyzetnek köszönhetően fennakadások lesznek 
az Unió napi működésében. Többen az EU-USA csúcs megtarthatóságát is 
megkérdőjelezték. 

Érdekes, hogy a közvélemény ilyen kételyekkel volt telve, hiszen tör-
tént már korábban hasonló eset az EU történetében. Sőt ezt megelőzőleg 
nem is egyszer, hanem kétszer. 1993-ban a dán, 1996-ban pedig az olasz 
vezetés dőlt össze kártyavár módjára.41 Felmerül a kérdés, hogy vajon 
mindezen esetek alkalmával a kormányokra a soros elnökséggel járó terhek 
súlya mérte az utolsó csapást, vagy egyébként sem lehetett volna elkerülhe-
tő a kínos vég? 

Az eredményeket illetően a csehek pozitív mérlegére írható, hogy a 
gazdasági válság kezelése érdekében sikerült tető alá hozniuk az Európai 

                                                 
38 TÁLAS – VIDA: i. m. 23. o. 
39 Az EU-nak az EU-n kívüli egységes képviseletének problémáját illetve az egy-
séges képviselet iránti felmerülő igényt már többen tárgyalták (nyilvánvalóan a 
Lisszaboni Szerződés is ezért kínál erre megoldást). Többek között Marján Attila 
Hol a térkép közepe? című művében is kitért erre a kérdéskörre. 
40 http://www.origo.hu/nagyvilag/20090325-soros-elnok-nelkul-maradt-az-eu-a-
cseh-kormanyfo-bukasaval.html, 2010.04.17. 
41 http://www.euractiv.hu/belugyek/hirek/cseh-bukas-robotpilotara-kapcsolt-eur 
opa-001545, 2010.04.11. 
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Gazdaságélénkítési Terv első gyakorlati intézkedését az energia infrastruk-
túra, a szélessávú internet-összeköttetés fejlesztését valamint a Közös Ag-
rárpolitika állapotfelmérése során meghatározott új kihívások megerősíté-
sét.42 

A javukra írható az is, hogy sikerült megszervezniük a tervezett EU-
USA csúcsot, ahol igyekeztek új távlatokat nyitni a jövőbeni közös, sikeres 
együttműködés végett. A találkozón szóba hozott témák tárgyköre elég tág 
volt. Eszmecserét folytattak többek között: a gazdaságról, az éghajlatválto-
zásról, az energiaügyről és a kereskedelemről. Az Unió és az USA közös 
nyilatkozatot adott ki és közösen reagált a találkozót éppen megelőző 
észak-koreai rakétaindítási cselekményeket illetően. A nyilatkozatban a 
felek leszögezték: „a phenjani ballisztikus rakétafejlesztési program célja 
az, hogy Észak-Koreát képessé tegye arra, hogy tömegpusztító fegyvereivel 
fenyegetést jelentsen a közel és távol fekvő országokra”.43 

Mindezek tükrében megállapítható, hogy a csehek rájuk jellemző bo-
hém módon átlavíroztak az elnökségi teendőik tengerén, de az ország-
imázs törekvéseiken kívül viszont − véleményem szerint − semmit sem 
hagytak az őket ezen a poszton követő országok számára. Két dologra vi-
szont mégis megtanítottak minket. Ezek közül az egyik az, hogy a belpoli-
tikai szennyest nem feltétlenül kell kiteregetni a külpolitika magaslati leve-
gőjén. A másik, hogy az EU-szkepticizmus térnyerése akár veszélyes is 
lehet. 

1.3. „Svédország áll a kihívások elébe” 
A fenti jelmondattal nyitotta meg Fredrik Reinfeldt svéd miniszterelnök az 
EU elnökségi ciklusukat, s talán ennél frappánsabban nem is fogalmazha-
tott volna, hiszen-itt előrevetíteném, amit már eddig is tudunk a csehek 
„botladozásainak” köszönhetően kihívásokból hiány nem akadt. 

A továbbiakban nézzük meg, hogy milyen feladatok vártak valójában 
megoldásra a konfliktus-helyzeteket viszonylag jól kezelő svédek által. 

Három területen is válság-kezelésre volt szükség. Először is sürgős lé-
péseket kellett tenniük a nemzetközi pénzügyi-válság káros hatásainak 
mérséklésére és olyan biztonsági mechanizmusokat kellett kialakítaniuk, 
amelyek a jövőben csökkentik a hasonló eredetű krízisek kialakításának 
lehetőségét. Másrészt az akkor közelgő koppenhágai klímacsúcs miatt siet-

                                                 
42 http://www.khem.gov.hu/nemzkozi_kapcs/eu_kapcsolat/archiv/cseh_eu_ert, 
2010.04.11. 
43 http://ec.europa.eu/news/external_relations/090406_1_hu.htm, 2010.04.11. 
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niük kellett egységes álláspont mögé felsorakoztatni az EU tagállamait. 
Harmadrészt pedig hatalmas terhet rótt rájuk az uniós intézményi ügyek 
kérdése.44 

A svédek, akik 2001. első félévében már töltöttek be soros elnökségi 
posztot, ezúttal a korábbi három „e” helyett, három „s”-el (ezek: fenntartha-
tóság – sustainability, biztonság – security és végül szolidaritás – 
solidarity) jellemezték prioritásaikat. A környezet és a klímaváltozás kér-
déskörei azonban mindhárom „s”-be beszivárogtak.45 

Nehézségek és könnyebbségek 
Jelentős súllyal nehezedett a svédek vállára az a tény, hogy az elnökségi 
ciklusuk végéig mindent makulátlan rendben végre kellett hajtaniuk, hiszen 
utánuk egy merőben más konstrukciónak kellett megteremteniük a feltéte-
leket, hogy hivatalba, működésbe léphessenek. Terhet jelenthetett számuk-
ra, hogy mikor hivatalba léptek az Európai Bizottság mandátuma éppen 
lejárt, az EP választások sem azt sokkal megelőzőleg zajlottak le és az 
ügyek-vitelét épp a kormány-válsággal küzdő csehektől kellett átvenniük 
Mindezeken felül ott lebegett mindvégig felettük a Lisszaboni szerződés 
ratifikációjának esetleges bukása. 

Könnyebbséget jelenthetett azonban, hogy az EU döntéshozatali rend-
jéből fakadóan a svéd elnökség alatt hozott (illetve akkor még hozandó) 
döntések jelentős része egy hosszabb folyamat lezárását képezték. Nekik 
sok esetben csupán a pontot kellett az i-re illeszteniük. Bár el kell ismerni, 
hogy a ratifikációs folyamat tekintetében az euró-szkeptikus cseh államfő 
letörése nem a könnyű diplomáciai feladatok közé tartozhatott. A svédek 
briliáns diplomáciai tehetsége itt minden esetre bizonyított. 

Ha mérleget állítunk, akkor megállapíthatjuk, hogy a svéd elnökség 
alapvetően sikeres volt. 2009. december 1-jétől életbe lépett a Lisszaboni 
Szerződés, a pénzügyi-válság hatásainak kezelése is sikeresen alakult,46 s 
bár a 20/20/20 2020-ig tervet a koppenhágai klímacsúcson nem sikerült 
teljes mértékben véghezvinni, mégsem írható ez fel a svéd elnökségnek. 

                                                 
44 MAKKAY LILLA: Az EU-tagság és a nemzeti érdekérvényesítés: a 2009. évi svéd 
EU elnökség példája, in Európai Tükör 2010/2. szám, 68. o. 
45 Uo. 69. o. 
46 Ezt bizonyítja az Európai Rendszerkockázati Testület, Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság stb. intézmények létrehozása. 
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Sőt nemzeti érdekérvényesítés óvatos „átcsúsztatásában” még példát is 
lehet venni róluk, gondolok itt például a balti-tengeri stratégiára.47 

2. FEJEZET 
KOMMUNIKÁCIÓS KIHÍVÁSOK A MAGYAR EU ELNÖKSÉG ELŐTT 

2.1. Problémafelvetés 
A magyar EU-elnökség egyik ambíciója, hogy javítson az elmúlt években 
kialakult negatív Magyarország-képen. 

A magyar közigazgatást, de különösen a magyar diplomáciát nagy 
próbatétel elé állító 2011-es elnökségi munka „eladásáról” kevés szó esett 
eddig. 

Miből áll a magyar elnökség sikere? A szóvivők és a kommunikációs 
team rátermettsége mellett függ az elnökség munkájától is (diplomaták, 
kormánytagok). Ha sikertelen a kommunikáció, azonnal visszaszáll az el-
nökség egészének megítélésére is. 

Ha a kommunikáció hibátlan, sajnos az sem tekinthető egy sikeres el-
nökségnek. Vegyünk egy példát: A 2004-ben csatlakozott országok közül 
elsőként Szlovénia volt a soros az elnökség betöltésében. Szlovéniára sok 
feladat hárult: évek óta húzódott az illegális bevándorlók szabályozatlan 
ügye, továbbá szabályozatlan volt az energiapiaci szolgáltatók és a hálóza-
tokat üzemeltetők kettéválasztását célzó (unbundling) jogszabály megalko-
tása, csakúgy, mint az ideiglenes munkavállalók tagállami feltételeinek 
szabályozása (temporary agents). Mindeközben zajlott Koszovó elismeré-
sének folyamata, ami felvetette a közös EU-külpolitika sérülésének veszé-
lyét is. „Továbbá a kelet-európai országok többsége kétoldalú egyeztetést 
kezdett Washingtonnal a vízummentesség érdemi könnyítéséről...”48 A 
szlovén elnökség mindezen problémával megbirkózott. Mégis a szlovén 
elnökség sikerét megkérdőjelezik: sokak szerint a szlovénok „csak” lead-
minisztrálták az elnökségük alatti történéseket: a korábban előkészített 
jogszabályok megalkotása a szlovénok elnöksége alatt született meg. Pél-
dául az unbundling esetében ez megcáfolandó: a „szlovén félév” közepén 
még azt mondták, hogy valószínűleg évekbe fog tartani, amíg közös meg-

                                                 
47 MAKKAY: i. m. 67. o. Annak ellenére, hogy a soros elnökséget betöltő ország 
nem képviselheti nemzeti érdekeit. http://kitekinto.hu/europa/2010/01/29/mind 
en_elnoksegnek_maga_fele_huz_a_keze, 2010.04.17. 
48 FÓRIS GYÖRGY: Kommunikációs kihívások a magyar EU-elnökség előtt, in Eu-
rópai Tükör, 2010/1. szám, 64-65. o. 
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egyezésre jutnak róla. És tessék: három hónap kellett hozzá. Ha ezt mond-
juk a francia kommunikációval valósult volna meg, Brüsszel és a nemzet-
közi sajtó menet közben „rendkívül sikeres elnökségként” könyvelte volna 
el, és még ma is hivatkoznának rá. A szlovénok esetében többnyire legyin-
tenek és jelentőségét néhány hét alatt el is felejtették. 

Annak ellenére, hogy Brüsszeli sajtókörökben azt tartják, hogy visz-
szamenően a brüsszeli szlovén szóvivők nyújtották a legjobb teljesítményt. 
A hiba az elnökséget végző szlovén hivatalos személyek megszólalásaiban 
keresendő: a nemzetközi sajtószerepléseket csak, mint kötelező tevékeny-
ségnek tudták be, és nem törekedtek azok tökéletesítésére. Így okkal nem 
figyelt rájuk a brüsszeli sajtó. 

Ezért fontos nekünk az ő „hibájukból” tanulni, főként azért mert a ma-
gyar elnökség közismert módon igyekszik az elmúlt években sok szem-
pontból sérült magyar országimázs helyreállítására. Az imázs építéshez 
pedig szükséges az arculat megtervezése: akár egy közös logó alkotásával, 
amelynek üzenete harmonizál a tagállami prioritással. „Márpedig, ha az 
elnökségi erőfeszítéseket és eredményeket a média nem karolja fel, nem 
tudatosítja, nem terjeszti, akkor egy szűk brüsszeli szakmai kört leszámítva 
a hat hónap-meg a mindezt megelőző évek- hatalmas munkája könnyen az 
észrevétlenség, vagy legalábbis a feledés áldozatává válhat.”49 Ezért is kell 
a korábbi EU-elnökségek kommunikációs stratégiáját áttekinteni, elemezni, 
és a megfelelő következtetéseket levonni, hogy mi ne essünk azokba a hi-
bákba, amiket már előttünk egyszer elkövettek. 

A következő rész egy, a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából a Mer-
lin Kft. által megrendelt 2009 tavaszán a BruxInfo Európai Elemző Iroda 
által elkészült az EU-elnökségi kommunikáció főbb brüsszeli tapasztalatai-
ról szóló tanulmány összefoglalása.50 

2.2. Az EU-kommunikáció szerepe 
Ha az elnökség tájékoztatása nem hatékony, nem gyors és nem informatív, 
akkor esély van rá, hogy a brüsszeli média ignorálja az elnökségi informá-
ciót, és máshonnan szerez tudomást az eseményekről. Ha ez történik, akkor 
a soros elnökség elveszíti a „csatornáját” önmaga megmutatására, ami a 
befolyását csökkenti az elnökségi imázs formálására, továbbá elveszíti a 
sajtón keresztüli ráhatást az általa elnökölt EU-folyamatokra. 

                                                 
49 FÓRIS: i. m. 65. o. 
50 Uo. 66. o. 
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Ha ez megtörténik, a soros elnökség utána már nehezen tud bizonyíta-
ni. Mindenekelőtt fontos megemlíteni, hogy az elnökségi pozíció csak rit-
kán jelent információs monopóliumot: az elnökségi munkát megkezdő dip-
lomácia olyan, EU-tudósításokra szakosodott nemzetközi sajtóval rendel-
kezik, akik már sok éves elnökségi tapasztalatokat tudnak a hátuk mögött. 
Következésképpen, a mindenkori elnökségnek megítélése a brüsszeli nem-
zetközi sajtó kezében van. 

Ezért „az elnökségi kommunikációt a tagállamok lehetőség szerint egy 
kézben összpontosítják, külön erre a célra létrehozott szervezeti egység 
keretében, de a többi szereplő bevonásával”.51 

Az érdeklődés felkeltése 
A promóciós anyagok nagyon népszerűek: irodaszerek: füzetek, tollak, 
blokkok, tájékoztató anyagok: plakátok, meghívók, programfüzetek, továb-
bá a magas beosztású vezetőknek jó minőségű és a helyi sajátosságokkal 
rendelkező termékek ajándékozása. 

Kiadványok, információs anyagokkal is népszerűsíteni lehet a társada-
lom számára az elnökséget: pl. elnökségi program 3 nyelven (angol, francia 
és elnökségi tagállami).52 

„A közvéleménynek tisztában kell lennie az elnökség intézményével. 
Tudatosítani kell az elnökség ellátásához kapcsolódó kihívást, valamint azt, 
hogy a sikeres elnökség hozzájárulhat az állampolgárok és az ország jobb 
megítéléséhez.”53 

A célközösség azonosítása 
A magyar EU-elnökség első számú működési helye Brüsszel, Luxembourg, 
Strasbourg lesz majd (a szlovén példánál maradva: a hat hónap során több 
mint 3400 elnökségi eseményre került sor. Ebből 116 zajlott Szlovéniában, 
közülük 13 volt miniszteri−informális−tanácsülés). 

A hazai sajtó számára hírérték lesz, hogy kis hazánkban zajlanak fél 
évig az elnöki ülések. Az érdeklődés középpontjában az lesz, hogy mit 
csinál a magyar diplomácia. 

A Magyarországra akkreditált külföldi sajtó témája is alapvetően ha-
zánk, de a fő érdeklődési területek az alábbiak lesznek: Miként járt el Ma-

                                                 
51 TAMÁSI KRISZTINA: Elnökségi kommunikáció és országpromóció a tagállamok-
ban, in Európai Tükör, 2008/1. szám, 99. o. 
52 IVÁN GÁBOR: Magyar EU-elnökség 2011: a kihívás természete és a felkészülés-
hez kapcsolódó feladatok, 2008, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Embe-
ri Erőforrás Fejlesztési Karának tanulmánykötete, 9. o. 
53 Uo. 10. o. 
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gyarország az elnökségi szerepkörében? Hogyan reagált a magyar belpoli-
tika? Miként éli ezt meg a magyar társadalom? 

A brüsszeli nemzetközi sajtó a „legrendszeresebb nemzetközi sajtó-
visszhang”. A brüsszeli székhelyű, mintegy 1000 fős médiagárda vélemé-
nye fogja pozícionálni a magyar EU-elnökségről alkotott véleményt. 

Még egyszer hangsúlyozandó: ha az elnökségi tájékoztató nem infor-
matív eléggé, a tudósítok más forrásokhoz fognak fordulni. 

A brüsszeli sajtó napi szinten foglalkozik EU-s ügyekkel, így a ver-
senyt nehéz felvennie a magyar médiapiacnak. Manapság minden szakterü-
letnek létezik szaklapja, hírügynöksége, csatornája (pl. Agrofax, 
Bloomberg stb.), amelyeknek témánként akár több tudósítója is lehet, aki a 
legapróbb részletekig ismeri a szakterületet. 

A többi tagállam nemzeti sajtója hirtelen felfigyel Magyarországra, 
érdekelni kezdik az elnökségi félév alatt zajló események, a magyar ügyek 
a középpontba kerülnek. 

A sajtó-főképp a brüsszeli- azon az alapon ítéli meg a soros elnökség 
kommunikációját, hogy információi mennyire frissek, tartalmasak, lényeg-
re törőek. Kudarcra ítélt az a kommunikáció, ha a politikai szinten tájékoz-
tató személy rosszul kommunikál. Okai a következők lehetnek: nyelvtudás 
hiánya, csak tolmács általi tárgyalóképesség; nem világos fogalmazás; saj-
tóanyag felolvasása, érdektelenség, kérdésekre adott válasz alóli kitérés stb. 

Ha az elnökség brüsszeli szóvivői nem elérhetők, nem válaszolnak 
üzenethagyás esetén sem, ugyanúgy a hibás kommunikációnak tudható be. 

Az információ hatalom, tartja a mondás is, és ez ebben az esetben is 
igaz; ha a szóvivők nem megfelelően tájékozottak az adott tárgykörben, az 
is eredményezheti a sajtó elfordulását. 

A sajtó szempontjából a találkozási pontot az elnökségi tájékoztatás-
hoz a szóvivők jelentik. A magyar gyakorlatban kevéssé ismert a „tanács-
ülési-briefelés”, vagyis amikor a szóvivő a miniszteri ülés alatt időről időre 
lemegy a sajtóközpontba, elvegyül az újságírók között, és kérdéseikre fe-
lelve tájékoztat, hogy hol tart a tanácskozás. Az ad hoc tájékoztatásnak két 
formája van: az egyik a közvetlenül tájékoztató, a másik az elsődleges for-
rással összekapcsoló, vagy az információt előbb onnan lekérdező módszer. 
A szóvivőkhöz intézett egyik leggyakoribb kérdés szintén ismeretlen a 
magyar gyakorlatban: Mi az elnökség álláspontja a kérdésben? Válaszolni 
pedig-mint már kiderült-kell! 
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2.3. Időbeliség 
A hivatalos elnökségkezdésre akkor kerül sor, ha az elnökség teljes kormá-
nya, és az Európai Bizottság megtartja együttes ülését. Ez várhatóan 2011. 
január 2. és 8. között várható. 

A hivatalos programismertetés hagyománya az, hogy az előző elnök-
ség félévzáró csúcstalálkozója utáni napokban (esetünkben 2010. december 
20-a körül) az elnökségi ország külügyminisztere (és/vagy európai ügyi 
minisztere/államtitkára) brüsszeli nemzetközi sajtóértekezleten közzéteszi a 
soron következő elnökség programját, ismerteti prioritásait, majd válaszol a 
sajtó kérdéseire. Kirívó példaként említhető a 2001-es belga elnökség, ame-
lyik sok héttel az elnöksége kezdete előtt tartott programbejelentő sajtótá-
jékoztatót. A másik véglet: a 2008-as francia elnökség: elmaradt a június 
végi külügyminiszteri programismertető, helyette Nicolas Sarkozy elnök 
összekötötte a júliusi együttes üléssel, és ennek végén ő maga tartott elő-
ször hivatalos programismertetőt. Mindkettőnek negatív visszhangja volt! 

Van egy nem hivatalos „programérzékeltetés”, amikor a European Po-
licy Center az új elnökség előtt kb. három héttel nyilvános „reggelire” hívja 
a soron következő elnökség állandó EU képviselőjét (nagykövetét). 

A reggelit általában az EU-negyedben lévő négycsillagos Hotel Crown 
Plaza Europe egyik különtermében tartják, mintegy 350-400 további részt-
vevővel. A nagykövet kap 30-40 percet, hogy ismertesse a leendő elnökség 
várható, fontosabb törekvéseit, majd fél órás-órás kérdés-felelet szakasz 
következik erről. 

A brüsszeli sajtókapcsolatok építésének tipikus példája, amikor a le-
endő elnökség-általában 6-8 héttel a kezdés előtt- elkezd meghívni kisszá-
mú újságírócsoportokat háttérbeszélgetésre az ország brüsszeli EU-
képviseletére. 

Ezt követi az elnökség kezdetén a sajtólátogatás: 45-60 brüsszeli tudó-
sító útja Budapestre a félévnyitó, Bizottsággal közös sajtóértekezlettel. 

2.4. Előkészületek a magyar elnökségre-avagy hol is tartunk? 
„Az elnökség sikeres lebonyolításának egyik feltétele és egyben biztosítéka 
az elnökségi feladatokat ellátó tisztviselői kar megfelelően képzettsége.”54 
Az elnökségi felkészülés minden tagállam számra fontos időszak. Ennek 
prioritása az elnökségi feladatot ellátó tisztviselők képzése: a tagállamok 
többsége 2-4 évvel az elnökség kezdete előtt alakítja ki a képzésre vonat-
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kozó stratégiáját. Általában elmondható, hogy amíg a tagállam nem látja 
biztosítottnak az elnökséget ellátó tisztviselők megfelelő nyelvi felkészült-
ségét (ez angol nyelven tárgyalóképességet, francia nyelven legalább érté-
si képességet jelent), addig a szakmai képzéssel egyenrangú prioritásként 
kezeli azt. A 2011-es magyar elnökségre való felkészülést a jogszabályi 
kereteket szem előtt tartva kell megvalósítani. A jogszabályi háttér felállítá-
sa már 2007-ben elkezdődött. Az elnökségi felkészülés képzési stratégiájá-
nak kidolgozása s megvalósítása a Miniszterelnöki Hivatal és a Külügymi-
nisztérium közös feladata. „Az elnökségi képzés finanszírozása az Államre-
form Operatív Program »Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigaz-
gatásban« kiemelt projektből történik, a Miniszterelnöki Hivatal Kormány-
zati Személyügyi és Közszolgálati Szakállamtitkársága (MEH), a külügy-
minisztérium (KÜM), és a Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK) konzorciumi partnerségében.” 55 

Az elnökségi stáb kiválasztása és képzése 
„Az elnökségi stáb kiválasztása a 374/2007. évi (XII. 23.) kormányrende-
letnek megfelelően történt.”56 A kiválasztás három szempont alapján törté-
nik. Az első körbe tartoznak Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 
(EKTB) szakértői csoportjának tagjai, akik a magyar álláspont kialakításá-
val, képviseletével és az uniós kérdésekkel, valamint a tagállami működés-
sel foglalkoznak. A második körbe azon közigazgatási szervnél vagy hát-
térintézménynél dolgozó tisztviselők alkotják, akiket az érintett központi 
közigazgatási szerv vezetője stábtagságra kijelölt. A harmadik kört a nyílt 
pályázat útján, elnökségi feladatokra jelentkezők alkotják. 

Az elnökségi stáb kiválasztása 2008 elején kezdődött. „Az elnökségi 
stáb gerincét a jelenleg is uniós kérdésekkel foglalkozó tisztviselők alkot-
ják, akik ma is képviselik Magyarország álláspontját a tanácsi fórumokon. 
Az elnökségi stáb létszáma az EU elnökség feladataihoz, a Tanács formá-
cióihoz, munkacsoportjaihoz, bizottságaihoz, továbbá a központi és tárca-
koordinációs feladatokhoz igazodik.”57 Előzetesen 700 főre becsülik azt az 
elnöki stábot, amely eltudja látni a rábízott feladatokat. A kiválasztott stáb-
tagok kompetencia-felmérése 2008 decemberében kezdődött meg. Készü-
lődnek Brüsszelben is a magyarok: „Iván Gábor, aki Kiss Tibort váltotta a 
képviselet élén, közölte, hogy e hónaptól tavasz végéig nagyjából negyven 

                                                 
55 TIHANYI-ERDŐDI: i. m. 69. o. 
56 Uo. 70. o. 
57 http://kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/eu/2011_eu_elnokseg/elnokse gi_stab, 

2010.02.21. 



217 

fővel növelik a létszámot, így a magyar elnökség idején mintegy 190-en 
lesznek, többségükben diplomaták, és körülbelül 70 főt tesz majd ki az 
adminisztratív, kisegítő személyzet.”58 A DEVELOR Zrt. által végzett fel-
mérés vizsgálta az elnökségi feladatellátáshoz szükséges kulcskompeten-
ciáit, a stratégiai gondolkodást, a problémamegoldást, kommunikációt az 
együttes döntési képességet, a konfliktuskezelést, a terhelhetőséget, a 
stressztűrést, a rugalmasságot, a tárgyalási technikák ismeretét és a telje-
sítménymotivációt. Az elnökségi stáb nyelvi alapképzése angol és francia 
nyelvből történik. A nyelvi képzés szintfelméréssel indult és továbbképzése 
2009 áprilisában kezdődött meg, és 2010 elején fejeződik be várhatóan. A 
nyelvi képzés angol és francia nyelvű, uniós tematikára épülő oktatást je-
lent, amely elsősorban diplomáciai kapcsolatokban szokásos szituációkra és 
az európai uniós szókincsre épít. „A képzést a közbeszerzési eljárás kereté-
ben kiválasztott nyelviskolák, angol nyelvből az International House 
Language School kulturális Szolgáltató Kft., francia nyelvből pedig a Bu-
dapesti Francia Intézet valósítja meg.”59 

Elnökségi alapismeretek képzés formájában előadás, amely mintegy 
300 fő számára biztosítja a részvételt. Az előadások a Külügyminisztérium 
saját szervezésében valósulnak meg. Az integrált elnökségi képzés célja 
az elnökségi feladatok gyakorlati bemutatása. Ez a képzés idegen nyelven 
folyik, angolul és franciául. Ezen képzés formája gyakorlati, szeminárium-
formájú.  

Összegzésként elmondható, hogy a kommunikációnak nagy szerepe 
van az elnökségek során, a sajtómunka a mindenkori soros elnökség meg-
kerülhetetlen része, ettől is függ az elnökségi teljesítmény megítélése. Te-
hát, ha Magyarország célként tűzte ki maga elé, hogy a soros elnökségét az 
imázs építés központjába állítja, akkor ennek érdekében a kommunikációt 
hibátlanra kell fejlesztenie. Most nem lehet egy szóvivő sem felkészületlen: 
ez az egy év alkalmas arra, hogy a hiányosságainkat megszüntessünk, és 
úgy készüljünk fel az előttünk álló fél évre, hogy abban ne legyen hiba. 

Talán megnyugtató lehet a napokban elhangzott kijelentés a német 
diplomácia vezetőjétől, Guido Westerwelle-től, aki professzionálisnak és 
alaposnak nevezte a magyar EU elnökség előkészítését.60 

                                                 
58 http://hvg.hu/vilag/20100107_magyar_eu_elnokseg_felkeszules, 2010. 02.20. 
59 TIHANYI-ERDŐDI: i. m. 74. o. 
60http://kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Aktualis/Szovivoi_nyilatkozatok/BP_
Westerwelle_100218.htm, 2010.02.21. 



218 

Tehát végkövetkeztetésként levonható: a „…siker fő záloga az ambi-
ciózus, mégis átgondolt, reális, a partnerekkel egyeztetett elnökségi prog-
ram, s az annak végrehajtására történő alapos felkészülés.”61  
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