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„A Nyugat-Balkán több történelmet ír, mint amit saját maga el is tud 

fogyasztani” - Winston Churchill
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BEVEZETÉS 

Szakdolgozatom témájául Horvátország Európai Uniós csatlakozását választottam. 

Már a 2007-es Uniós bővítés során is foglalkoztattak azok a kérdések, hogy mik lehettek 

azok a mélyebb indokok, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Románia és Bulgária is 

tagokká válhassanak.  Számomra még vonzóbbá tette a horvát csatlakozás témáját, az, 

ahogy Magyarország kiállt a térség mellett és segítette a nyugat-balkáni országokat. Ezen 

kívül figyelemre méltó az az elkötelezettség is, amely megmutatkozott hazánk Európai 

Uniós elnöksége alatt, miszerint hazánk számára mennyire fontos a régió integrációja. A 

dolgozatban próbáltam választ találni arra, hogy az Európai Uniónak milyen érdeke 

fűződhet a további csatlakozáshoz, ezen kívül arra, hogy Magyarország milyen hasznot 

húzhat a Közösség további növekedéséből.  

A dolgozat első felében történeti szempontból közelítettem Horvátországhoz. 

Kitértem a csatlakozás előtti népszavazásra és azok európai visszhangjaira. Továbbá 

bemutatom azokat a fő területeket, amelyek hátráltatták Zágrábot az integrációban. A 

háborús bűnösökre, a korrupció témájára, amely a nyugat-balkáni régióban még mindig 

hatalmas probléma és Horvátország esetében az ellene folyó harcot különös figyelemmel 

kísérte az Európai Unió, ezen kívül a határ vitákra, amelyek Szlovénia és Horvátország 

között álltak fenn. Elsősorban ezek voltak azok a fő okok, amelyek évekkel kitolták a 

lehetséges csatlakozási dátum időpontját, amely végül 2013. július 1-je lett. 
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ÁLTALÁNOS ADATOK HORVÁTORSZÁGRÓL 

 

 

1. Ábra - Horvátország elhelyezkedése Európában 

countriesfactbook.com 

 

 

2. ábra – A Horvátország köztársaság zászlaja és címere 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_hr.html 
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Az ország hivatalos megnevezése Republica Hrvatska, magyarul Horvát Köztársaság, 

a továbbiakban Horvátország.  

Etnikum: Horvát 89.6%, Szerb 4.5%, egyéb 5.9% /Bosnyák, Magyar, Szlovén, Cseh, 

és Roma /2001-es adatok alapján/
1 

Függetlenség: 1991. június 25.-én Jugoszláviától
2
 

Fizetőeszköz: 1 kuna (100 lipa)
3
 

Népessége: 4,483,804 /2011. júliusi adat/
4
  

Főváros: Zágráb - 779.145 lakos /2011-es adat/
5
 

Alkotmányának elfogadása: 1990. december 22.
6
 

Államforma: parlamentáris demokrácia
7
 

Népszavazás az EU-hoz való csatlakozásról: 2012. január 22.
8
 

Részvétel a népszavazáson: 43,51%
9
 

Csatlakozás dátuma: 2013. július 1.
10

 

 

                                                           
1
 TWF 

2
 Government of the Republik of Croatia: http://www.vlada.hr/en/about_croatia/information/identity_card a 

/továbbiakban: GRC/ 2012.03. 31 13:00 
3
 GRC 

4
 TWF 

5
 GRC  

6
 GRC 

7
 GRC 

8
 MKI-TANULMÁNYOK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Szilágyi Imre Horvátország és az 

Európai Unió 2012, 23. oldal. 
9
 MKI-TANULMÁNYOK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Szilágyi Imre Horvátország és az 

Európai Unió 2012, 23. oldal. 
10

 MKI-TANULMÁNYOK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Szilágyi Imre Horvátország és az 

Európai Unió 2012, 23. oldal. 



7 

 

Horvátország a Balkán északnyugati részén fekszik. Északról Magyarország, keletről 

Szerbia, délről Bosznia-Hercegovina és Montenegró, nyugatról az Adriai tenger több mint 

500km-eres partszakaszon, észak-nyugatról Szlovénia határolja. Az országot geopolitikai 

szempontból két részre oszthatjuk: belső Horvátországra (Panonska Hrvatska) és adriai 

Horvátországra (Jadranska Hrvatska).  
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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

A horvát törzsek a Kr. u. 7. században érkeztek meg a nyugat balkánra Fehér-

Horvátországból (a mai Lengyelország déli területei). A 9. század elején a frankok hatására 

felvették a kereszténységet, és segítségükkel kisebb fejedelemségeket alapítottak. Bő fél 

évszázad alatt megszilárdult a kereszténység. Kr. u. 925 körül Tomislav királlyá 

koronáztatta magát és megalakult a független Horvát Királyság.  A függetlenség azonban 

nem tartott sokáig, mivel a Trpimirovic ház 1091-ben kihalt, s ekkor a horvát főurak 

jelentős része I. Szent László magyar királyt hívta meg a horvát trónra. A magyar király 

unokaöccsét, Álmos herceget horvát királlyá koronáztatta, aki azonban nem tudta 

megszilárdítani hatalmát. Őt követte Könyves Kálmán, aki 1097-ben a gvozd-hegységi 

csatában megverte a horvát seregeket és 1102-ben Biogradon horvát királlyá koronáztatta 

magát. Egyes történészek véleményével ellentétben Horvátországnak a Magyar 

Királysághoz való csatolása hódító háborúnak köszönhető, nem pedig kiegyezésnek vagy 

bármiféle megegyezésnek.  Így került tehát Horvátország a Magyar Szent Korona hatalma 

alá több mint nyolcszáz évre, 1918-ig. A hosszú évszázadok alatt megőrizte területi 

autonómiáját, önálló rendi gyűléssel rendelkezett /a száborral/, amelynek többek között 

törvényalkotási jogköre is volt. Horvátországot, amíg a Szent Korona alá tartozott, bánok 

irányították. A teljesség igénye nélkül néhány ismertebb horvát báni család: Zrínyi, 

Frangepán, Eszterházy, Batthyány, és történelmi szempontból fontos személy, Josip 

Jelačić.
11

  

„1848 tavaszán a sabor állami önállóságot követelt Horvátországnak, amit a magyar 

fél csak augusztusban fogadott el, emiatt a Nemzeti Párt nyíltan, a birodalmi központ pedig 

titokban ösztönözte Josip Jelačić horvát bánt az 1848. szeptemberi Magyarország elleni 

hadjáratra.”12 Jelačić 1848. szeptember 29.-én Pákozdnál vereséget szenvedett.  

 

                                                           
11

 A magyar állam főméltóságai. Magyar Könyvklub, 226. oldal. ISBN 963-14-0582-6 (2000) 
12

 Magyar Nagylexikon Kilencedik Kötet Magyar Nagylexikon Kiadó Budapest 1999 GYER-IG , 644-645. 

oldal 
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Az első világháborút követően, az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásakor, a 

horvát szábor 1918. október 29-én deklarálta a horvát-magyar államközösség felbontását. 

1918. december 1-én Horvátország hivatalosan csatlakozott a Szerb-királysághoz, így 

jött létre a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. Az első világháborút lezáró békeszerződés az 

új délszláv államnak „Horvát-Szlavónia mellett 20 ezer négyzetkilométer és 1,5 millió 

fő”
13

 népességet ítélt meg a Magyar Királyságból. Az államalakulat 1929. október 3-tól 

1941. április 6-ig a Jugoszláv Királyság nevet viselte. A II. világháború alatt a balkáni 

német hadjáratnak köszönhetően Jugoszlávia felbomlott. 1941 és 1945 között a Jugoszláv 

állam de facto módon nem, csak névleg létezett. Az 1941 és 1945 közötti rövid időszakra 

létrejött a Független Horvát Állam Ante Pavelić vezetésével, amely csak a nevében volt 

független, valójában német bábállam volt, és 1941-ben csatlakozott a háromhatalmi 

egyezményhez.  Az usztasa bábállam rövid működését a lakosságcserék és népirtások 

árnyékolták be, faji és felekezeti alapon is üldözték és irtották az embereket. A II. 

világháború befejeztével a Jugoszláv államot szocialista és föderális alapon újjászervezték, 

amelyhez Horvátország csatlakozott. Az új állam vezetője Josip Broz Tito lett. Tito 

alapítója volt az 1961-ben Belgrádban életre hívott el nem kötelezett országok 

mozgalmának, melynek jelenleg is 118 ország a tagja 16 megfigyelő országgal és 9 

megfigyelő szervezettel.
14

 Tito 1963-ban megkapta az örökös államelnöki tisztet és 

ugyanebben az évben, április 7-én Jugoszlávia neve Jugoszláv Szocialista Szövetségi 

köztársaságra változott /SFRJ - Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija/
15

 A 

Horvát- Tavasz hatására 1974-ben új alkotmány fogadtak el, amely szélesebb politikai 

jogokat nyújtott a tagköztársaságoknak. Gyakorlatilag Tito testesítette meg a Jugoszláv 

egységet. 1980-ban bekövetkezett halála után, éves váltásban több elnök is vezette a 

Délszláv államot, ám egyikük sem bizonyult olyan karakteresnek, mint amilyen Tito volt, 

emelet mindegyikőjük inkább saját tagköztársaságának érdekeit tartotta szem előtt.  

                                                           
13

 Magyarország története a XX. században, Romsics Ignác, harmadik, javított és bővített kiadás Osiris Kiadó 

Budapest, 2005 A trianoni békeszerződés 147. oldal 
14

 XV Summit of the Non-Aligned Movement Sharm El Sheikh, 11-16 July 2009  

http://www.namegypt.org/en/AboutName/MembersObserversAndGuests/Pages/default.aspx   2012.03.25 

14:39 
15

 plates.gaja.hu  http://plates.gaja.hu/srb/yu/index.html  2012.03.25 14:25 
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Az integrációt fokozatosan a nacionalizmus váltotta fel. Politikai értelemben 

Jugoszlávia szétesési folyamatának kezdetét 1986-ra tehetjük, amikor is Slobodan 

Miloševićet a Szerb Kommunisták Szövetségének elnökévé választották. Milošević a 

Szerb Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának 1987. szeptember 23-24-én 

tartott plénumán magához ragadta a hatalmat, és a nyílt nacionalizmus felé fordult.
16

 A 

tagországok között tehát egyre nőt a politikai és gazdasági és az etnikai feszültség, a 

tartományok
ii
 autonómiája megszűnt és 1991. június 25.-én Horvátország és Szlovénia ki 

kiáltotta függetlenségét, ez Jugoszlávia felbomlásához vezetett, tagállamai között pedig 

polgárháború robbant ki. Felbomlásában több tényező is közrejátszott, belső okként 

egyértelműen megemlíthető az etnikai sokszínűség és azok létszámában bekövetkezett 

gyors változás, főleg a muszlim vallású kisebbségek javára, illetve a gazdasági 

különbségek fokozatos erősödése. Külső okként pedig a világpolitikában bekövetkezett 

változásokat említeném meg, itt elsősorban a Szovjetunió felbomlására és a Keleti tömb 

eltűnésére gondolok, főleg ezek azok a folyamatok, amelyek jelentősen átértékelte 

Jugoszlávia szerepét.  

A délszláv háború  

A délszláv háború a Titói Jugoszlávia 1991-es felbomlását követő, szlovének, 

horvátok, bosnyákok valamint szerbek közötti fegyveres konfliktus 1991-1995.
17

 

Az alábbiakban csak a dolgozat szempontjából érdekes történelmi eseményeket 

említem meg.  Az 1991 és 1995 között tartó délszláv háború 1991. június 27-én kezdődött 

a tíznapos Szlovén háborúval. Szlovénia megkezdte ellátni külső határainak védelmét, ezt 

a szerbek jogellenesnek titulálták és a Jugoszláv Néphadsereg /JNA/ támadást indított 

Szlovénia ellen. A JNA-nak részben sikerült vissza szerezni, az ellenőrzést a határátkelők 

felet, de főként a logisztikában fellépő gondok miatt és a szlovén hadsereg és a civil 

lakosság fellépésének köszönhetően a JNA végül meghátrálni kényszerült. Főleg az akció 

kudarca miatt – bár természetesen emellett sok más tényező is közre játszott – a közös 

jugoszláv hadsereg bomlásnak indult, soknemzetiségű állományából csak a szerb és 

                                                           
16

 Múlt-Jelen-Jövő http://mjj.hu/Delszlav%20haboru.htm, 2012.03.25 16:09 /a továbbiakban MJJ/ 
17

 Magyar Nagylexikon hatodik kötet Magyar nagylexikon kiadó Budapest 1998 451-452.oldal 
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montenegrói egységek és tisztek maradtak szolgálatban. Ezen kívül az időközben 

függetlenedni kezdő tagköztársaságok nem nyújtottak további hadianyag utánpótlást a 

hadseregnek és az állomány azon része, amelyik „leszerelt/dezertált” a kézi fegyvereiket 

egyszerűen haza vitte magával. Ettől kezdve viszont már nem beszélhetünk Jugoszláv 

Néphadseregről, sokkal inkább szerb hadseregről, szabadcsapatokról és miliciákról a 

híresebb szerb szabadcsapatok közé tartoztak az Arkan Tigrisei vagy a Skorpiók nevű 

kommandós alakulat.  

A szerbek gyorsan belátták, hogy Szlovénia elvesztését nem tudják megakadályozni 

ezt Milošević még el is fogadta volna, 

azt azonban már nem, hogy 

Horvátországot is elveszítsék. 

Horvátország jobban kötődött 

Szerbiához, és jelentős számú szerb 

kisebbség élt az országban. Itt talán 

még lett volna lehetőség valamilyen 

típusú megegyezésre, ha a horvátok 

lemondanak a szerbek által követelt 

területekről. Ám ezeket a feltételeket 

Zágráb teljesíthetetlennek találta, 

ezért visszautasította. Ezután a szerb 

hadsereg támadást indított az ország 

ellen, a Horvátországban élő szerb 

kisebbségből pedig  szabadcsapatokat 

verbuváltak. A harcok korai 

szakaszában a szerb csapatok 

előnyösebb pozícióban voltak, mint a Horvát Nemzeti Gárda /ZNG/ egységei. „A szerb 

hadsereg három helyen próbálta meg átvágni Horvátországot: Nyugat- Szlavóniában, 

Károlyvárosnál /Kartovac/, valamint Dalmáciában, Zadar környékén. Ugyanakkor 

ostromolni kezdte a Kelet- szlavóniai horvát városokat, Vukovárt, Vinkovcit és Eszéket, a 

jugoszláv flotta zár alá vette az adriai kikötőket, a montenegróiak ostromgyűrűbe fogták 

3. ábra - A délszláv háborúban a szerb hadsereg által 

megszállt horvát területek 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Cr

oatia_minefields.png 
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Dubrovnikot.”
18

 A szerbek ezekkel a gyors hadmozdulatokkal elfoglalták Horvátország 

közel egyharmadát. /lásd a térképen/ 1991. november 18-án elesett Vukovár.  

Közben a nemzetközi szintéren is folytak az események. Magyarország és Ausztria 

szinte azonnal elismerte a független Horvátországot és Szlovéniát. Később a németek és 

német diplomáciai nyomásra az EK is hasonlóképpen járt el.  

Az EK igyekezett közvetítőként fellépni a felek között és megpróbálta őket tárgyaló 

asztalhoz ültetni Hágában, 1991. szeptember 7-én. Az EK november 5-ét szabta meg 

határként a feleknek arra, hogy elfogadják az általuk kidolgozott béketervet. Amennyiben 

ez nem történik meg, úgy szankciókat
iii

 fognak életbe léptetni az érintett országok ellen. 

Mint tudjuk, a tárgyalások nem jártak sikerrel, a két fél között az ütközetek tovább 

folytatódtak.  

„Az 1992. március-július között a térségbe telepített 14 ezer fős
iv

 […] kontingens feladata 

a tűzszünet betartása, a védett zónák demilitarizálása és a menekültek hazatérésének 

biztosítása volt. A békefenntartó csapatok bevonulása ellenére a harcok tovább 

folytatódtak, bár kisebb mértékben.”
19

 

A délszláv háborút lezáró daytoni egyezmény 

„Az amerikai külügyi államtitkár-helyettes, Richard Holbrooke javaslatára a felek 

közti béketárgyalások az amerikai Ohio államban lévő Dayton városa melletti Wright-

Patterson légitámaszponton vették kezdetüket 1995. november 1-jén. A béketárgyalásokon 

a felek elfogadták Bosznia-Hercegovina függetlenségét - az ország eredeti határaival. […] 

Ezek mellett a daytoni egyezmény előírta a fegyveres erők kivonását Bosznia-

Hercegovinából 30 napon belül, valamint e fegyverek importálásának 90 napos tilalmát. 

Az egyezmény értelmében Boszniának, Horvátországnak és Szerbiának együtt kell 

működnie a háborús bűnökkel és az emberiségi jogok megsértésével vádlottak ügyében a 

nemzetközi vizsgálattal. Mindezt 1995. november 21-én írta alá Slobodan Milošević szerb, 

Alija Izetbegović bosnyák, Franjo TuĎman horvát államfő, valamint Warren Christopher 

amerikai külügyminiszter. […] 

                                                           
18

 Magyar Nagylexikon Hatodik kötet, Magyar Nagylexikon kiadó Budapest, 1998. 451-452. oldal 
19

 MJJ 2012.03.25 18:36 
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A daytoni egyezményben megfogalmazottakat szintén kimondó békeszerződést 

1995. december 14-én kötötték meg Párizsban, melynek jelentőségét az is jelzi, hogy az 

aláírók között találjuk Bill Clintont, Jacques Chiracot, Helmut Kohlt, John Majort, Viktor 

Csernomirgyint és Felipe Gonzalezt.”20
 

A háborúban odaveszett emberekről nincs pontos statisztika, aminek oka az, hogy a 

hadviselő felek a másikat rosszabb színben feltüntetendő a tárgyaló asztalnál, egyszerűen 

csaltak a statisztikákkal. Ezen kívül több valószínűsíthető tömegsír még nincs feltárva és 

ugyancsak sok dokumentum megsemmisült. De a legoptimistább becslések szerint is, a 

Délszláv háborúban több mint kétszázezren haltak meg és több millió embernek kellett 

elhagynia szülőföldjét.  

Jugoszlávia utódállamai: Szlovénia, Horvátország, Bosznia- Hercegovina, Szerbia, 

Montenegró, Koszovó, Macedónia.  
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A KAPCSOLAT FELVÉTEL A NYUGAT BALKÁN ÉS AZ 

EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTT 

 

4. ábra Horvát - EU zászló 

forrás: hirportal.sikerado.hu 

 

Tulajdonképpen az EK már a kilencvenes évek elején felvette a diplomáciai 

kapcsolatot a térséggel, amikor a délszláv háború kitörése után az Közösség soros elnöke
v
 

tárgyalásokat kezdett /1991. június 28/ a darabjaira hullott jugoszláv tagköztársaságok 

vezetőivel.  Ekkor még azt remélték, hogy lehetséges tárgyalni a harcok beszüntetéséről. 

Miután ezt nem vagy csak részben sikerült elérni, az EK megvonta a térségnek jutatott 

pénzügyi segélyeket, és fegyver-embargót léptetett életbe.  

Kezdetben az Európai Közösség nem tudta, mit tegyen és az USA is azon az 

állásponton volt, hogy Jugoszláviát egyben kell tartani.
vi

 Majd végül Németország 

nyomásásra 1992. január 15-én az Európai Közösség elismerte Szlovéniát és 

Horvátországot, mint független államokat. Még az év folyamán Moszkva és Washington is 

hasonlóképpen járt el.  
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„Az EU következetesen kommunikálta befogadó politikáját a Nyugat-Balkán 

irányába a 90-es évek közepén „regionális megközelítéssel” kezdve, és legfőképpen az 

1999-ben indított stabilizációs és társulási folyamaton keresztül, valamint a 2003. évi 

theszalonikii csúcson, amely megerősítette, hogy a Nyugat-Balkán jövője az EU-ban 

van.”
21

 A kilencvenes évek alatt nem volt számottevő közeledés az EU és Horvátország 

között, melynek a fő oka Tudman elnök politikája volt.  

A kilencvenes évek végén az elnök halálát követően Horvátország és az EU 

kapcsolatában jelentős változás következett be, körvonalazódtak a csatlakozási szándékok, 

melynek eredményeként 2002-től a felek előcsatlakozási tárgyalásokat kezdtek, majd 

2005-től kezdetét vette az Uniós tagságra vonatkozó tárgyalás sorozat.  
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 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Bővítési 

stratégia és a legfontosabb kihívások 2011–2012. Brüsszel, 2011.12.10. COM(2011) 666 végleges 4.oldal  
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MIÉRT ÉS MENNYIRE FONTOS EURÓPÁNAK AZ UNIÓ 

TOVÁBBI BŐVÍTÉSE? 

Miért jó az Európai Uniónak az, hogy a jelenlegi válság közepette nem csak a saját 

problémáinak megoldására koncentrál, hanem tovább folytatja az integráció bővítését?   

Ha belegondolunk, már a jelenlegi egyesült Európa is többsebességes. Vegyük 

például az euró-övezeti országokat és a közös pénzt még nem használó tagállamokat. 

Továbbá az Unióban vannak olyan országok is, amelyek a Schengeni övezethez sem 

csatlakozhattak még. Illetve a kilencvenes évektől ismert mozaikszó a „PIGS” országok 

/Portugália Írország, bár eredetileg az „I” betű Itáliára utal, Görögország és 

Spanyolország/, amely egy újabb kategória lehet; de különbséget tehetünk az 

érdekérvényesítés tekintetében is régi és új, kicsi és nagy ország között.
22

  

Arra, hogy lesz-e további bővítés, már 2011 nyarán megkaptuk a választ. Arra is, hogy 

melyik lesz az az ország, amelyik csatlakozik majd 2013. július 1-jén.  

Számomra a következő kérdés tehát a „miért”? Már a 2007-es román és bolgár 

csatlakozásnál is nagyon foglalkoztatott, hogy vajon mik lehettek azok az okok, amelyek 

miatt ez a két ország is bekerülhetett az integrációba.  

Miért volt fontos az Európai Uniónak Horvátország mielőbbi 

csatlakozása?  

Feltehetjük a kérdést, vajon milyen célja lehet az Európai Uniónak azzal, hogy 

Horvátország tagságot kap 2013-tól? Talán az európai munkanélküliség hiány orvoslása? 

Véleményem szerint nem.  Az OECD /Organisation for Economic Co-operation and 

Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet/
23

 legfrissebb adatai 

                                                           
22

 Double Measure within the European Union (Szemináriumi dolgozat), Csaba Nándor: Zsigmond Király 

Főiskola – politológia BSc nappali tagozat, 2010/2011 tavaszi félév, EU: current issues and debates. 
23

 OECD Library http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-european-

union_20752288-table-eu  2012.03.21 12:29 
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szerint a munkanélküliségi ráta 9,7%-os jelenleg Európában.
vii

 Személy szerint nem látom 

azt, hogy Horvátország a maga 4.4 milliós össznépességével, hogyan tudna segíteni ezen a 

problémán. Ráadásul úgy, hogy a horvát munkaerő nem számít kifejezetten olcsónak, ha a 

volt Jugoszláv köztársaságokat vagy pedig Közép- Kelet Európát tekintjük. A horvát 

statisztikai hivatal 2011-es összesítése szerint Horvátországban a nettó átlagfizetés 5343 

kuna egy hónapban.
24

 Ez a Magyar Nemzeti Bank 2012.03.20-ai árfolyamán számolva 

205705 forintnak felel meg.
viii

 Csak összehasonlításképpen, Magyarországon a KSH adatai 

szerint /2012. januári adat/ a nettó átlag jövedelem 141594 forint volt.
ix

 Számomra a 

fentiekből az olvasható ki, hogy Horvátország nem a munkaerő-problémák megoldása 

miatt csatlakozik az EU-hoz.  „Egy új piac?” Tehetjük fel rögtön a következő kérdést. A 

nyugat-balkáni ország európai mércével mérve is inkább kis országnak számít, és mint már 

utaltam rá a lakossága sem túl nagy.
x
 Ráadásul az EU-val folytatott bilaterális kapcsolatok 

révén az európai cégek már évek óta jelen vannak a horvát piacon. Ha csak a magyar 

vonatkozást tekintem, ott van a MOL vagy az OTP. Persze a csatlakozást követően még 

több cég jelenhet meg az országban, olyan területeken is, amelyek eddig állami 

monopóliumok voltak, vagy az államnak meghatározó szerepe volt azokon. Ilyen lehet, a 

hajóépítő-ipar, a hadiipar, energetika vagy az infrastruktúra fejlesztése.
25

  

Ha jobban belegondolunk, a 2004-es és 2007-es bővítés során csatlakozott 

országnak sem feltétlen érdeke –bár ennek ellenére kiálltak Horvátország csatlakozása 

mellett–, hogy tovább bővüljön az Európai Unió, mivel így a Kohéziós Alap
xi

 és a 

különböző felzárkóztatási pénzek még több felé osztódnak. Ne felejtsük el, hogy azok az 

országok jogosultak ezekre a pénzekre, amelyek GNI-ja nem éri el az Uniós átlag 90%-át.  

Emellett a nettó befizetők és a nettó haszonélvezők aránya is tovább tolódik az előző 

csoport kárára. Azt gondolom, beszédes az a 2009-es adat, amely az európai országok 

GDP-jét hasonlítja az EU27-éhez, mely szerint Magyarország és Horvátország GDP-je az 

EU27-ekhez mérten azonos százalékon /65% ponton/ állt.
xii

 

                                                           
24

 Državni Zavod Za Statistiku Republike Hrvatske - Croatian Bureau Of Statistics CODEN SIDHEO ISSN 

1330-335X Statističke informacije 2011 Statistical information Zagreb, 2011. 9. oldal  
25

 http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=RLLWZG 2012.03.24 10:52 Szilágyi Imre Angela Merkel 

Horvátországban és Szerbiában Gyorselemzés, 2011/17 
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Itt megállnék egy pillanatra, hogy felhívjam a figyelmet egy, a lengyel fejlesztési 

minisztérium által készített tanulmányra, amely a Közép- kelet Európába áramló kohéziós 

pénzek felhasználásáról készült. A tanulmányból kiderül, hogy a beruházásokból a nyugat 

európai cégek is elég szépen profitálnak, egész pontosan főleg a német és francia 

vállalatok.  „Nincsenek statisztikák arról, hogy milyen nemzetiségű cégek használják fel a 

támogatásokat, azonban sok mindent elárul, hogy becslések szerint Franciaországban, 90 

százalékban hazai cégek nyernek a közbeszerzéseken, miközben Magyarországon csupán 

felerészben igaz ez” – nyilatkozta Lóránt Károly közgazdász.
26

 Ez persze nemcsak 

Magyarországra érvényes, hanem a Közép-Európai régió összes országára. A lengyel 

szaktárca minisztere szerint a tanulmányt azért készítették el, hogy az Unió ne csökkentse 

az új hétéves költségvetésben a frissen csatlakozott tagországok felzárkóztatását célzó 

forrásokat.  

Ezek mind újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, főleg a pénzügyek terén. De akkor mégis 

mi lehet az indok? A következőkben erre próbálom megtalálni a választ.  

Miért érdeke az Európai Uniónak a további bővítés? 

Az európai államok a XX. század folyamán fokozatosan vesztettek a világra 

gyakorolt befolyásukból. Ebben közre játszott a két világháború, amelyekből egyes 

nemzetek bár győztesként, de meggyengülve, míg mások eleve vesztesként kerültek ki, 

valamint a befolyásuk csökkenésében jelentős szerepet játszott gyarmataik fokozatos 

elvesztése is. Ha a jelenlegi világpolitikai játszmákat tekintjük, az európai nemzetek külön-

külön nem --vagy csak kivételes estben-- hallatják a hangjukat. Felismerték, hogy 

egységben sokkal nagyobb a szavuk és a gazdasági erejük.  

Néhány sorban szemléltetem ennek az egységnek az erejét:  

Az EU területi rangsor tekintetében a világ hetedik helyezettje és a világ harmadik 

legsűrűbben lakott régiója. Az általa létrehozott fizetőeszköz, az euró, a világ második 

                                                           
26

Hiába jön Közép-Európába a pénz, a hasznot a Nyugat fölözi le WL 2012. március 20.  

http://mno.hu/gazdasag/hiaba-jon-kozep-europaba-a-penz-a-hasznot-a-nyugat-folozi-le-1061427  2012.03.24 

13:24 
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legnagyobb valuta tartaléka.
xiii

 A GDP-vásárlóerő paritását tekintve pedig az Unió az első a 

világon
27

 Tagországai számának folyamatos bővítésével még eredményesebben tud hatást 

gyakorolni a globális folyamatokra. 

A bővítés nemcsak politikai, de gazdasági szempontból egyaránt a versenyképesség 

fokozását jelenti, a belső határok és ezzel a vámok lebontásával is. A tagországok termékei 

a belső piacon bizonyos védettséget élveznek a világpiac szereplőinek termékeivel 

szemben, vagy éppen különböző EU-s támogatásokhoz juthatnak /lásd KAP/CAP
xiv

/. Ezzel 

nő a költséghatékonyság és a már említett versenyképesség. Ezen kívül, ne feledkezzünk 

meg a munkaerő és az anyagi javak szabad áramlásáról sem.  

Ha tekintetünket a pénz és a befolyás világából egy kicsit más irányba fordítjuk, 

akkor olyan közös európai értékekkel találkozunk, mint az egységesített felsőoktatás, a 

tagországok egymás diplomáinak kölcsönös elismerése, továbbá közös természetvédelmi 

programok megvalósítása. Ezek is mind a versenyképesebb és élhetőbb közösség 

kialakulását segítik. Mint tudjuk, a természeti határok sokszor nem azonosak az 

államhatárokkal, és az EU segítségével a regionális környezetszennyezési problémák is 

könnyebben kezelhetőek. A közös halászati politika szabályozása megóvja a tengerek 

kimerülését a túlzott lehalászástól és így megőrzi azokat az utódoknak is. A már tag és 

csatlakozni kívánó államoknak szigorú előírások segítségével javítani kell országaikban az 

életkörülményeken. A „jóléti elv” érvényesülését biztosítani kell, mely szerint kötelesek 

vagyunk megvédeni a természetet az utánunk következő generációk számára is. Valamint a 

jobb minőségű természetes közeg jobb életkörülményeket is teremt, amely hozzájárul az 

emberi egészség védelméhez.
28

 

Végül, de nem utolsó sorban következzen a negyedik szempont, amely a közös kül- 

és biztonságpolitika szempontjából fontos, emellett összehangolja a bel- és 

igazságügyeket, továbbá az összes tagország jogrendjét az uniós joghoz igazítja /acquis 

communautaire/. A Schengeni övezet vívmánya a közös határőrizet és az európai 

állampolgárokat megillető egységes európai útlevél. Az integráció által kiharcolt szintén 

                                                           
27

 TWF 2012.03.21 14:08 
28

 Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzők: ŐRI ISTVÁN (I–IV.), BARTHA PÉTER 

(V–VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS Felelős kiadó: A Magyar Köztársaság 

Külügyminisztériuma Tipográfia, 6. oldal  
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fontos eredmény, hogy az Unió pozitív bánásmódban részesül egyes országoknál a 

beutazás tekintetében és nem vízum köteles, sajnos ez a gyakorlatban, mint tudjuk, 

egyelőre nincs így és pl. az USA különbséget tesz uniós állampolgár és uniós állampolgár 

között. Ezen kívül az egységes Európa hatékonyabb választ tud adni a migráció, az energia 

biztonság és a terrorizmus kihívásaira. Hogy egy kicsit a „hard power”-ről is szót ejtsek, 

megtörtént a közös európai hadsereg felállítása, amelynek inkább az újjáépítésben és a 

békefenntartásban jut szerep, mint sem a hagyományos értelemben vett katonai akciókban. 

/ERRF – European Rapid Reaction Forces/ Az európai szintű együttműködés az 

űrkutatásban is jelen van. Úgy gondolom, hogy az általam eddig felsorolt indokok mind-

mind válaszok arra, hogy miért akar és miért jó a bővítés az Uniónak.  

Az EU már a bővítés előtt is a nemzetközi stabilitás fontos tényezője volt, a 

bővítéssel szélesebb stabilitási övezetként e szerepe erősödik.
29

 

A folyamatos bővítésnek köszönhetően csillapodtak az országok közötti régi sérelmek, a 

határok átjárhatóvá váltak, az Uniónak köszönhetően a kisebbségek helyzete is sokat 

javult.  

Horvátország csatlakozása pozitív képet fest a nyugat-balkáni régió többi országa 

számára, amelynek az az egyik üzenete, hogy az európai értékek mellett elkötelezett, 

kemény munkával és reformokkal elérhető az Európai Unióhoz való csatlakozás. 

Ugyanakkor az is kiolvasható, hogy az EU megbízható partner és tartja a szavát, amint 

megvalósulnak a feltételi.  

Ne feledkezzünk meg azonban még egy nagyon fontos és jelen esetben speciális 

tényezőről sem. Európában az elmúlt hatvan évben a délszláv háború volt az egyetlen 

katonai konfliktus. A Balkán sokszínű etnikai és vallási összetétele miatt a történelem 

során mindig is puskaporos hordónak számított. Mi az, amivel konszolidálni lehet a 

nyugat- balkáni térséget? A fokozatos Európai Uniós csatlakozással.  

„Úgy gondolom, hogy a balkáni térség sikeres integrációja növelhetné az Európai 

Unió világpolitikai tekintélyét, példát mutatva arra, hogy a hasonló válságok megoldását 

nem elég (esetleg nem is lehetséges) erőből – katonai úton (pl. USA) – rendezni, hosszú 
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 EU vonal http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=38   

2012.03.21  18:30 
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távon stabilitást elérni politikai és gazdasági eszközökkel lehet és kell.”
30

 A további 

bővítésnek köszönhetően az Európai Unió földrajzi szempontból is szélesítheti a jólét, az 

ezzel járó stabilitás, de legfőképp a béke térségét. Véleményem szerint az Unió 

sikerességét és átalakító erejét jelzi, hogy a már jelenleg is tagsággal rendelkező és a még 

csatlakozni kívánó államok komoly átalakuláson mentek keresztül a csatlakozás és tagság 

feltételéül szabott gazdasági, politikai és demokratikus változások következtében.  

Fontosnak tartom hangsúlyozni: abban feltétlen egyetértés van a tagállamok között, hogy 

az Európai Uniónak hosszú távon és stratégiai szempontból mindenképpen érdeke a 

bővítés, hiszen az uniós csatlakozás stabilitást és prosperitást hoz a térségben.
31

  

Ha felidézzük az eddigi bővítések menetrendjét, akkor csak egy olyannal 

találkozhatunk, amikor egy ország egyedül csatlakozott a közösséghez ez pedig 

Görögország volt 1981-ben. Ugyan úgy, mint ahogy akkor Görögország esetében, most 

Horvátországnál is betudhatjuk ezt egy térség csatlakozásának előfutáraként. Akkor a 

mediterrán országokon volt, most a nyugat-balkáni államokon lesz a sor. Zágráb tehát nem 

csak példát mutat a kívül maradt nemzeteknek, hanem tapasztalatával segítséget is tud 

nyújtani nekik. A Nyugat-Balkán és a bővítés további sorsa a maga módján tükrözi majd 

az EU további sorsát is.
32
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 Horvátország csatlakozása az Európai Unióhoz Csige Veronika Lili Budapesti Gazdasági Főiskola 
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Mely országok voltak azok, amelyek támogatták Zágrábot a 

csatlakozásban, vagy éppen ellenezték az integrációját? 

Mint, ahogy már utaltam rá főleg a közép-kelet-európai országok álltak ki 

határozottan amellett, hogy Horvátország minél előbb tag lehessen.
xv

 

Orbán Viktor a “Nyugat-Balkán – az integráltabb Európa felé” címmel megrendezett 

találkozón”
33

 elhangzott szavai szerint: A volt Jugoszláv tagköztársaság bejárt útja példa 

értékű lehet a térség többi országa számára, egy valós minta, amely azt mutatja, hogy a 

közös Európához való csatlakozás kemény munkával elérhető közelségbe kerülhet, és 

Horvátországon keresztül az Európai Unió segítségével az egész térség stabilizálható.  

Ugyanakkor voltak bizonytalan hangok is az Unión belül. Elsősorban az alapítók 

vagy a mag-európához tartozó országok
xvi

 lakosságának közvéleménye szkeptikus a 

további bővítés kérdésében. – Arról se feledkezzünk meg, hogy főleg ezek az országok a 

nettó befizetői a közösségnek.– Ebben nagy szerepe van a világban jelenleg zajló 

gazdasági folyamatoknak, aminek következtében az Európai államok gazdaságai nincsenek 

éppen jó formában. Sőt az EU-ban van olyan ország, amely csőd szélén táncol, illetve több 

országot csak a súlyos kölcsönök mentettek meg. Az Unióban jelenlévő bővítési fáradtság 

ellenére a Nyugat-Balkánon élő emberek pozitívan állnak a csatlakozáshoz és az Uniót jó 

dolognak tartják, egy olyan közösségnek melyben jobb élni.  

Horvátország csatlakozásának mindenképpen fontos hozadéka, hogy ezzel példát 

állít a többi, eddig EU-n kívül rekedt volt jugoszláv tagköztársaságnak, mely szerint kitartó 

és kemény munkával nekik is elérhető közelségbe kerülhet az integráció. Bár azt 

gondolom, hogy a többi országnak sokkal hosszabb és rögösebb az útja az unióig, és 

csatlakozásuk nem feltétlenül a saját hibájukból csúszhat még tovább, hanem az uniós 

bővítési szándékok üteme miatt is. Ezt befolyásolhatja a már uniós tagországok 

lakosságának hangulata és az is, hogy az Európai Unió, hogyan és milyen válaszokat tud 

adni saját belső problémáira.  
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 Fogjanak össze a bővítés barátai 2011. április 14 http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=6975  
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AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT 

ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK HORVÁTORSZÁG 

RÉSZÉRE 

Az alábbiakban a csatlakozás során Horvátországnak jutatott előcsatlakozási 

pénzügyi támogatásokat és elérhető programokat fogom bemutatni.  Először minden 

programról ejtek néhány szót, hogy mikor hozták létre és miért. Aztán áttérek a dolgozat 

szempontjából érdekesebb, Horvátországra vonatkozó részletekre.  

Az elmúlt években az EU támogatást nyújtott Horvátországnak különféle pénzügyi 

eszközök felhasználásával, beleértve a CARDS /2001-2004/, a PHARE-t, az ISPA-t /2005-

2006/, és a SAPARD-ot /2006/. 

A CARDS
34

 egy Közösségi támogatás újjáépítési fejlesztéshez és stabilizációhoz 

program / Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation/. A 

CARDS, 2000 decemberében a Bizottság által életre hívott program, melyet a 2666/2000 

ET rendelet szabályoz. Az Unió az alapból a nyugat-balkáni országokat finanszírozza.  

“Az EU a CARDS program végrehajtására a 2000 és 2006 közötti időszakra vonatkozóan 

4650 millió eurót irányzott elő.”
35

 

A program azért jött létre, hogy a délszláv háború során elpusztult területeken 

megindulhasson az újjá építés, az EU támogatni kívánja a demokratikus intézmények és a 

piacgazdaság fejlődését, a nyugat-balkáni országok egymás közötti bilaterális 

kapcsolatainak helyreállítását, regionális együttműködés ösztönzését és a közös, határokon 

átnyúló infrastrukturális beruházásokat.  

A CARDS pénzek az Unió által egy vissza nem térítendő felajánlás. „A Bizottságnak 

minden évben a CARDS- támogatásokkal elért eredményekről jelentést kell beterjesztenie 

a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek.”
36
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 Az Európai Unió CARDS programja http://www.kulugyminiszterium.hu/NR/rdonlyres/45E16BB4-2D2E-

475E-B72B-E6D198852983/0/CARDS.pdf  
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  Az Európai Unió CARDS programja  http://www.kulugyminiszterium.hu/NR/rdonlyres/45E16BB4-

2D2E-475E-B72B-E6D198852983/0/CARDS.pdf  3.oldal 
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A CARDS programból Horvátország a következő pénzekkel részesült: 2000-ben 16.8 

millió euró, 2001 és 2003 között évente mintegy 60 millió euró és az utolsó évben, amikor 

még részesültetett a támogatásból, 81 millió eurót kapott.
37

 

A Phare
38

 /Pologne, Hongrie Aide a la Reconstruction économique/ Lengyelország 

és Magyarország gazdasági szerkezetátalakításának támogatására jött létre. A programot az 

EK Tanácsa még 1989-ben hozta létre. A célja az volt, hogy a szocializmus bukása után 

Lengyelországot és Magyarországot segítse gazdasága átalakításában és hozzájáruljon a 

politikai demokrácia megszilárdulásához. A program kezdetén csak ez a két ország kapott 

segélyt az EK-tól, de végül ezt kiterjesztették azon volt szocialista országokra, amelyeknek 

elérhető közelségbe került az Uniós tagság, beleértve Jugoszláviát. 98-tól kezdve a Phare 

részben átalakult és fő prioritásává az vált, hogy a programban résztvevő országokat 

megfelelő szakembergárdával és intézményrendszerrel felkészítse a csatlakozásra. „A 

PHARE CBC /Cross Border Cooperation/ a határon átnyúló együttműködést támogatja.”
39

  

Az Agenda 2000 ajánlásaival a PHARE fokozatosan átalakult egy strukturális alappá, 

amelyet arra terveztek, hogy bátorítsa és elősegítse a gazdasági fejlődést. Az érintett 

befektetések nagy része olyan egyéb szervezetek által kerül társ-finanszírozásra, mint a 

Világbank, az Európai Helyreállítási és Fejlesztési Bank, valamint az Európai Befektetési 

Bank (EIB).
40

 A Twinning /iker intézmény/ programot 1998-ban azért hozták létre, hogy 

segítségével a csatlakozásra váró országok, államigazgatásban dolgozó szakemberei egy 

EU-s tagállamba /fogadó állam/ utazhassanak, és ott jobban megismerjék az Uniós 

intézményrendszerek működését és munkagyakorlatait. A PHARE program keretében a 
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 Az Európai Unió CARDS programja  http://www.kulugyminiszterium.hu/NR/rdonlyres/45E16BB4-2D2E-
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 European Commission Enlargment http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-
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 Előcsatlakozási Alapok http://www.nfu.hu/elocsatlakozasi_alapok  2012.03.27  17:50 
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Horvátországnak szétosztott pénz összesen 167 millió euró, 2005-ben 87 millió euró volt, 

2006-ban 80 millió euró összeget tett ki.
41

 

A SAPARD
42

 egy Speciális /elő/Csatlakozási Vidékfejlesztési és Földművelésügyi 

Program /Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development/ 1999-ben 

a Berlini csúcson az EU kormányfői megegyeztek a PHARE programon túl nyújtandó 

segélyekről és azok fajtáiról, volumenéről, ezek közé tartozott a SAPARD is, amely az 

agrárium terén kívánt támogatást nyújtani a csatlakozó országok számára. A program célja, 

hogy versenyképessé tegye a mezőgazdasági ágazatot, és felkészítse a tagokat a 

csatlakozás utáni európai mezőgazdasági struktúrák igénybevételére. Az EU a SAPARD 

programot 520 millió eurós éves kerettel indította útjára. Horvátország 2010-ben 150 

millió eurót kapott a programból.
43

 

Az ISPA
44

 egy Strukturális Felzárkózást Segítő Eszköz /Instrument for Structural 

Programmes for pre-Accession/, amelyet a Tanács 1267/1999-es számú határozata hozta létre 

1999 júniusában, amely környezetvédelemhez és a transzeurópai hálózatok fejlesztéséhez 

ad pénzügyi hozzájárulást. Az ISPA 2000-től működik. Az alapból is csak az olyan EU-s 

tagállamok részesedhetnek, melyek GNP-je nem éri el az Uniós átlag 90 százalékát.  

„Miután a Horvát Köztársaság megkapta a tagjelölti státuszt, lehetővé vált számára az 

előcsatlakozási alaphoz való hozzáférés. A 2257/2000-es számú határozat a 3906/89, 

1267/1999, 1268/1999 és 2666/2000-es számú határozatok kiegészítéséről kimondja, hogy 

az ISPA által finanszírozott alapok elérhetőek a Horvát Köztársaság számára 60 millió 

euro teljes összegben (25 millió euro 2005-ben és 35 millió euro 2006-ban). Ez egyenlő 

mértékben kell, hogy elosztásra kerüljön a környezeti és a szállít(mányoz)ási szektorok 
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 Delegation of the European Union to the Republic of Croatia Phare  

http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en&content=1285  2012.03.27 23:21 /a szerző fordítása/ 
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között a 2005 és 2006 közötti időszakban. A Horvát Köztársaság 140 millió eurót kapott az 

előcsatlakozási alapokból 2006-ban.”
45

 

Az IPA
46

-t, vagyis Előcsatlakozási segédeszközt /Instrument for Pre-Accession 

Assistance /az Európai Tanács 2006. július 17.-én a 1085/2006/ EK rendelete hozta létre, 

mint egy előcsatlakozási támogatási eszközt. Célja, hogy támogassa 2007 és 2013 között 

azokat az országokat, amelyek csatlakozni szeretnének az Európai Unióhoz.
47

 

„Az előcsatlakozási támogatási eszköz /IPA/ segítséget nyújt az Európai Unióhoz /EU/ 

csatlakozó országoknak a 2007 és 2013 közötti időszakban. Az IPA célja a támogatások 

hatékonyságának és koherenciájának javítása azáltal, hogy egységes keretet biztosít az 

intézményi kapacitás, a határokon átnyúló együttműködés, a gazdasági és társadalmi 

fejlődés és a vidékfejlesztés megerősítésére. Az előcsatlakozási támogatások elősegítik a 

tagjelölt és potenciális tagjelölt országok stabilizációs és társulási folyamatát, sajátosságaik 

és az általuk követendő folyamatok tiszteletben tartásával.”
48

 

Ne felejtsük el, hogy Horvátország hatalmas változáson ment át, abban a bő 5-6 

évben, amely alatt a kétoldalú tárgyalások zajlottak –ebben persze hatalmas szerepe volt a 

fentebb bemutatott pénzügyi támogatásoknak– nem csak politikai, hanem infrastrukturális 

és gazdasági téren is. A válság kitöréséig évi majdnem 4% GDP bővülést tudott 

produkálni. A recesszió éveiben az előbbi adat valószínű, hogy nem lesz ilyen kedvező a 

világválság és az EU gazdasága növekedésének hatására. Államadósága 2011-ben a GDP-

hez képest 44,2%-ra 
49

 várható. Ez messze alatta marad az összeurópai átlagnak. Vagy az 

Európai Unió által a maastrichti kritériumokban megszabott bruttó 60% határ. Az ország 

lassan ráébredt, hogy gazdaságának egyik húzó ágazata lehet a turizmus. Ennek érdekében 
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autópályákat korszerűsítettek vagy építettek és a tengerparti területek rohamos fejlődésnek 

indultak.  

Az alábbi táblázatból is látszik, hogy a Bizottság az IPA keretében mekkora 

támogatási összegeket /millió euró/ különít el az egyes csatlakozásra váró országok 

számára. Az előirányzott keret három éves ciklusokra szól, amelyet évente felülvizsgálnak 

az előző évek teljesítménye alapján. 

 

1. táblázat – Az IPA által nyújtott támogatások tervezése / adatok millió euróban/ 

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_hu.htm 
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Komponens 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Átmeneti Támogatás és 

Intézményfejlesztés 
49,611,775 45,374,274 45,601,430 39,483,458 39,959,128 39,969,161 17,437,969 

Határon túli Együttműködés 9,688,225 14,725,726 15,898,570 15,601,136 15,869,158 16,442,542 9,749,192 

Regionális Fejlesztés 45,050,000 47,600,000 49,700,000 56,800,000 58,200,000 57,578,127 31,000,000 

 Emberi Erőforrás Fejlesztés 11,377,000 12,700,000 14,200,000 15,700,000 16,000,000 16,040,000 9,000,000 

Ipari fejlesztés 25,500,000 25,600,000 25,800,000 26,000,000 26,500,000 26,151,182 27,700,000 

Összesen 141,227,000 146,000,000 151,200,000 153,584,594 156,528,286 156,181,012 94,887,161 

2. táblázat -        Horvátország által kapott, az előcsatlakozást támogató EU-s pénzek az IPA keretében 2007 és 2013 között euróban kifejezve fejlesztések alapján       

http://ec.europa.eu/enlargement/acceeding-country/croatia/financial- 

 

ISPA:  Instrument for Structural Programmes for pre-Accession - Strukturális Felzárkózást 

Segítő Eszköz 

5. ábra -  Horvátország által kapott, az 

előcsatlakozást támogató EU-s pénzek 

aránya az IPA keretében 2007 és 2013 között 

euróban kifejezve  

(a színek a a fenti táblázat alapján jelölik a 

fejlesztési területeket)  

http://ec.europa.eu/enlargement/acceeding-

country/croatia/financial- 
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A NÉPSZAVAZÁS 

Minden új és leendő Európai Uniós tagállamnak, miután lezárta a csatlakozási 

tárgyalásokat, népszavazásra kell bocsájtania a kérdést, hogy valóban csatlakozni kíván-e a 

közös Európához. Nem volt ez másképp Horvátország esetében sem. Az Unió történetében 

volt már rá példa, hogy az egyébként a csatlakozás összes kritériumát teljesítő ország a 

népszavazáson leszavazta a belépést, például Norvégia 1972-ben, 1994-ben, vagy Svájc 

1992-ben. 

A horvátországi népszavazást nagy figyelem kísérte Európában, mivel az előzőleg 

mért közvélemény kutatások alapján –több évre visszamenőleges felmérések szerint magas 

volt és egyre nőtt az euroszkeptikusok száma– Horvátországban csak egy kis csoport 

támogatta az EU tagságot. A számok nem változtak 2010 tavasza óta; a horvátoknak csak 

27 százaléka gondolta azt, hogy az uniós tagság előnyökkel járna országukra nézve /+1 

pont/, míg 29 százalék /-2 pont/ azon a véleményen volt, hogy rossz ötlet csatlakozni, és 41 

százalék /+3 pont/ úgy tartotta, hogy sem jót, sem rosszat nem hozna a taggá válás. A 

horvát válaszadók 46 százaléka /+1 pont/ úgy vélte, hogy országuknak semmilyen hasznot 

nem jelentene az uniós csatlakozás, míg 39 százalék /+1 pont/ fogalmazta meg, hogy 

hasznos lehet az integráció.
 50

 /A szerző fordítása./
  

Ha csak kis mértékben is, de fennállt annak a veszélye, hogy túl kevesen fognak 

elmenni, hogy leadják szavazatukat, ám fontos megjegyezni, hogy nem volt érvényességi 

küszöb. Ennek érdekében a horvát kormány szinte minden megengedhető eszközt bevetett, 

hogy még az utolsó pillanatban is hatással legyen az emberekre és a lehető legtöbb igen 

szavazatot szerezze meg. A népszavazás előtt közvetlenül egy utolsó rövid, de annál 

nagyobb intenzitású kampányba kezdtek annak érdekében, hogy a horvát emberek igent 

mondjanak Európára, és ezzel az ország végleg elszakadjon a balkántól, ahova szerintük ők 
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amúgy sem tartoznak. Sokkal inkább érzik úgy, hogy a közép-európai vagy a mediterrán 

régióba tartoznak. 

Az alábbiakban a 2012. január 22-én megtartott népszavazás eredményei láthatók 

táblázatba szedve: 

 Részvétel a 

szavazásra jogosultak 

arányában 

Az igent mondók 

aránya 

A nemet mondók 

aránya 

Horvát 

Köztársaság 

 

43,51% 

 

66,27% 

 

33,13% 

A diaszpóra 

szavazatai 

 

3,51% 

 

81,18% 

 

16,46% 

 

3. táblázat – A 2012. január 22.-én megtartott népszavazás eredménye 

MKI-TANULMÁNYOK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Szilágyi Imre Horvátország és 

az Európai Unió 2012, 23. oldal 

  

A részvételi adatok talán csalódást keltőek lehetnek. Ahogy az a számokból is látszik, az 

urnákhoz járulók aránya meglehetősen alacsony volt. Ám az is szembetűnő, hogy az igen 

szavazatok aránya viszont kétharmados, ez pedig több mint meggyőző. Ezen felül minden 

nagyobb horvát politikai párt, és az ország különböző kissebségei is elkötelezettek voltak a 

csatlakozás mellett, annak ellenére, hogy az Európai Unió jelenleg gazdaságilag talán nem 

a legvonzóbb képet festi magáról. Ugyanakkor, ha vetünk egy pillantást azokra a 

népszavazási adatokra, amelyek a már tagországok csatlakozási népszavazásain születtek, 

akkor az igent mondók aránya nem is olyan kevés.  

Bár más okok miatt, de a csatlakozás előtt szintén magas volt az EU csatlakozást 

ellenzők aránya Finnországban, és a népszavazáson is csak 57%-uk szavazott igennel, 

valamint például Svédországban a szavazóknak csak 52,2%-a voksolt igennel, továbbá a 

horvát adat éppen csak elmarad Ausztriáétól, amely 66,4% lett. Horvátországhoz 

hasonlóan Magyarországon is alacsony volt a megjelentek száma: mindössze 45,62%.
51
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A népszavazással kapcsolatos visszhangok 

Az alábbiakban pedig nézzük néhány nemzetközi és horvát politikai szereplőnek a 

népszavazás eredményével kapcsolatos nyilatkozatát.  

Az adatok összesítése után és az eredmények fényében José Manuel Durao Barroso, az 

Európai Bizottság, és Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke ezekkel a szavakkal 

köszöntötték az új leendő tagállamot: „Üdvözöljük Horvátországot és népét ezért a 

választásért: az EU-csatlakozás új lehetőséget kínál számukra, erősíti a stabilitást és 

nemzetük jólétét."
52

  

 

Martonyi János Magyarország Külügyminisztere ekképpen fogalmazott: „A 

szerződés a horvát–magyar kétoldalú kapcsolatoknak is új lendületet ad minden területen, 

jelentette ki Martonyi, aki szerint a csatlakozás a magyar nemzetpolitika szolgálatában is 

áll. A külügyminiszter egyúttal reményét fejezte ki, hogy Szerbia is rövid időn belül 

elnyeri a tagjelölti státuszt.”
53

  

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében Schöpflin György Európa Parlamenti 

képviselő /Fidesz/ a következőképpen fejezte ki gondolatait: “Örömmel üdvözlöm 

Horvátország, valamint a horvát társadalom tegnapi döntését az európai uniós tagság 

mellett. A történelmi jelentőségű népszavazás egyértelmű jelzés: az EU továbbra is vonzó 

közösség. A magyar soros elnökség mindent megtett, hogy a csatlakozási tárgyalások 

sikerrel befejeződhessenek. Remélem, hogy a ratifikációs folyamat is ilyen rövid idő alatt 

lezárul, és Horvátországot 2013. július 1-jén az EU 28. tagállamaként köszönthetjük. 

Horvátország uniós csatlakozásával az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően 

94 év után ismét egy parlamentben ülhetnek horvát és magyar képviselők.”
54

  

Zoran Milanović Horvátország miniszterelnöke történelmi döntésnek nevezte a 

népszavazás eredményét, amely megerősítette a csatlakozási szándékot.  
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„Nagy nap ez Horvátország számára. Horvátország Európát választotta, a csatlakozást az 

európai demokratikus országokhoz." – mondta az elnök. Zoran Milanović kormányfő 

örömét fejezte ki és történelmi döntésnek nevezte a referendum kimenetelét. Boris Sprem 

házelnök úgy fogalmazott, hogy a népszavazás eredménye „új fejezetet nyit, egy jobb és 

boldogabb élethez vezet.”
55

  

Ivo Josipovic Horvátország elnöke: „Európa nem fogja megoldani az összes 

problémánkat, de ez egy nagyszerű lehetőség.”
56

 /A szerző fordítása/ 

Talán kissé meglepő lehet Ante Gotovina felhívása, melyet a horvátokhoz intézett, hogy 

menjenek el és szavazzanak igennel a referendumon.
57

  

Ugyanakkor vannak olyan hangok is, amik ellene vannak a csatlakozásnak. Ezek 

leginkább a délszláv háború veteránjai illetve főleg parlamenten kívüli nacionalista 

pártszerveződések. Ők azzal érvelnek, hogy Horvátország elvesztette szuverenitását, amit 

éppen csak két évtizede vívtak ki maguknak. Az ő álláspontjuk tehát az, hogy az alacsony 

részvétel hátat fordítás az EU-nak.  
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AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS MENETRENDJE 

Jelenleg is több tagjelölt ország várakozik a csatlakozási folyamat lezárására 

Horvátország mellett. Ilyen például Izland, vagy az a Törökország, amely már 1963-ban 

társulási szerződést kötött az EGK-val de még a mai napig nem tagja a közösségnek. 

Továbbá Montenegró és Macedónia, akiken kívül több ország is potenciális tagjelölt 

státuszban van: Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Koszovó.
xvii

 

Több éves folyamat vezet el odáig, hogy egy ország eljusson a tagjelölt státuszba. 

Többek között elkötelezettnek kell lennie a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság elve 

mellett, valamint az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat tiszteletben kell 

tartania. Az Európai közösséghez való csatlakozás kritériumait az Európai Unióról szóló 

szerződés rögzíti.
58

  

Az EU a bővítésekkel nem csak világpolitikai súlyát és földrajzi terjedelmét növeli, 

hanem ezzel párhuzamosan megpróbálja egyre több helyen szorosabbra fűzni az 

integrációt és ez által minél több területre kiterjeszteni azt.   

Az Unió eddigi története folyamán a csatlakozási szerződés sok változáson ment át, 

valamint folyamatosan formálódik, bővül és minden alkalommal szigorúbbá válik. Például 

a 2004 után taggá vált országok már nem élhetnek az opt-out /kimaradás/ lehetőségével. –

Ez főleg a monetáris Unió miatt fontos.– Ezen kívül nem elég az, hogy átveszik az acquis-t 

és bele építik saját jogrendjükbe, hanem egy intézményi infrastruktúrát felépítve 

alkalmazniuk is kell azt. „A keleti csatlakozást megelőzően kb. 80 000 oldalnyi joganyag 

mára 100 000 oldalnyira növekedett, hiszen már magában foglalja a Maastrichtban 

létrehozott második és harmadik pillért, valamint a politikai, gazdasági és monetáris unió 

célkitűzéseinek elfogadását és teljesítését, Schengent, a Monetáris Uniót, az Amszterdami 

és Nizzai Szerződéseket, az Unió által létrehozott új politikákat, rendeleteket és 
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határozatokat. A jelölteknek át kell venniük az EU nem kodifikált joganyagát, sőt a nem 

kötelező jellegű ajánlásokat és véleményeket is.”
59

 

 Miután egy ország felvételt nyert az EU-ba természetesen nem módosíthatja a már 

életbe lépett jogi szabályokat. Arra a kérdésre, hogy miért szigorodtak a csatlakozás 

feltételei, több válasz is adható, de talán a legerősebb magyarázat az, hogy az Európai Unió 

mindenképpen szeretett volna valamilyen biztosítékot kapni arra, hogy a frissen csatlakozó 

országok /főleg a volt szocialista országok/ ne veszélyeztessék az Unió stabilitását. Azt se 

felejtsük el, hogy az Európai Unió történetében korábban sohasem volt ilyen mértékű 

bővítés. A 2004-es csatlakozás ebből a szempontból is kockázatokat hordozott magában. 

Egy következő magyarázat lehet, hogy így Brüsszel szabályozni tudja a további integráció 

folyamatát. Lehetőség van a lassításra vagy éppen arra, hogy nemet mondjon rá. Szintén 

egy nagy fegyver az EU kezében, hogy pontosan sehol sincs az megfogalmazva, hogy az 

Unió olvasatában mit is jelent a demokrácia, a piacgazdaság vagy, hogy mit takar az, hogy 

a tagjelölt országnak képesnek kell lennie arra, hogy megbirkózzon az Unióban 

tapasztalható versenyhelyzettel.
60

 

A bővítésnek vannak írott és íratlan szabályai is. Az egyik íratlan kritérium –bár 

még egyszer hangsúlyozom, hogy ez sehol sincs rögzítve– az, hogy a tagjelölt ország tagja 

legyen az Európa Tanácsnak. Horvátország 1996-óta jelen van a tagok között. A 

csatlakozási tárgyalások csak azután indulhatnak el, miután a szerződő fél elfogadta a 

szerződéseket és azok politikai céljait. 

A horvát Európai Uniós delegáció   

A horvát csatlakozási tárgyalások 2005 késő őszén kezdődtek meg, de annak 

biztosítására, hogy a tárgyalásokat zökkenőmentesen tudják lefolytatni, Zágráb 2005. 

április 7-én létre hozott hat szervezetet. A horvát államot képviselő küldöttséget a Sanader 

kormány külügyminisztere Gordan Jandroković vezette, helyettese Vladimir Drobnjak 

volt. A kormány azzal a feladattal bízta meg a tárgyalócsoportot, hogy az összes fejezetet 

magában foglaló tanácskozás befejezéséig informális megbeszéléseket, technikai és 
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szakmai típusú kommunikációt folytassanak az EU szervezeteivel és a tagállamokkal. Ez a 

csoport csak a horvát kormánynak tett részletes jelentést a munkájáról. A mögöttük lévő 

szervezet az államigazgatás közreműködésével segített koordinálni az összes 

munkacsoport tevékenységét, továbbá a tárgyalás során képviselt közös álláspont 

kialakításában segédkezett. A kormány munkacsoportja mellett a horvát parlamentnek is 

volt egy Nemzeti Bizottság néven működő munkacsoportja, amely viszont csak a 

szábornak tett jelentést. A Nemzeti Bizottság delegációjába tartozott „a szábor, a 

köztársasági elnök hivatala, az akadémia, valamint a munkaadók és a szakszervezetek 

képviselői. A bizottság élén egy ellenzéki képviselő, Vesna Pusić állt.”61  

 

A 4. - Az unióhoz való csatlakozás feltétele, hogy Horvátország befejezze a 

tárgyalásokat az Európai Bizottsággal az acquis communautaire mind a 35 fejezetével 

kapcsolatban – táblázatból
xviii

 /és a Mellékletek 2. pontja/ részletes információkat 

olvashatunk le, arra vonatkozóan, hogy a mikor kezdődött el a tárgyalás az egyes 

fejezetekről, mikor zárták le a azokat illetve, hogy mikor volt felfüggesztve – ha volt -  az 

acquis communautaire-vel.  

 

Horvátország a csatlakozást illető összes fejezetet összehangolta az acquis 

communautaire-vel, és 2011. június 30-án, a magyar elnökség utolsó napján lezárta. 

 

A csatlakozás menete a következő módon alakul 

Mielőtt egy európai állam beadná a csatlakozási kérelmét, egy több éves bilaterális 

kapcsolattal kell rendelkeznie az Európai Unió irányában. Ezt követően az ország eljuttatja 

kérelmét a Tanácshoz, erről az Európai Bizottság kialakítja álláspontját, és e vélemény 

alapján el kell döntenie a Tanácsnak, hogy elfogadja-e a kérelmet vagy sem. Ha a kérelmet 

jóváhagyják, akkor az egy egyhangú tanácsi határozat alapján felhatalmazást ad a 

tárgyalások megkezdésére a csatlakozni kívánó ország és a jelenlegi tagok között. A 

folyamat hosszú, az egyes lépcsőfokok nem automatikusan követik egymást, minden 
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tárgyalást csak akkor zárnak le és lépnek tovább a következő szintre, ha a csatlakozni 

kívánó ország minden kritériumnak megfelel. A tárgyalások menetét lényegesen 

meggyorsíthatja, ha a tagjelölt állam rövid időn belül a közösség által megfogalmazott 

célkitűzések megvalósításának közelébe kerül. 

„A csatlakozási kritériumok és feltételek szigorúak, végrehajtásukat pedig egyre 

nagyobb figyelemmel követik nyomon. Ez azonban nem akadályt jelent, hanem azt 

eredményezi, hogy a tagjelölt állam magasabb fokú felkészültséget ér el, ami saját maga és 

az EU számára egyaránt előnyös lesz a csatlakozás időpontjában.”
62

 

„A koppenhágai kritériumok 

1. A demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, valamint a kisebbségek 

tiszteletét és védelmét garantáló intézmények szilárdsága. 

2. Működő piacgazdaság megléte, illetve a kihívások felvállalása, amelyeket az 

unió egységes piacán belüli versengés és a piaci erők jelentenek. 

3. A közösségi jogszabályokból fakadó jogok és kötelezettségek vállalásának 

képessége. 

4. A politikai, gazdasági és monetáris egységre való törekvéssel történő 

azonosulás. 

5. Az Unió képessége új tagállamok befogadására az európai integráció 

lendületének fenntartása mellett. 

 

A madridi kritérium 

6. A csatlakozó országoknak meg kell erősíteniük adminisztratív kapacitásukat.”
63

 

/A koppenhágai kritériumokat 1995-ben Madridban kiegészítették a fent található 6. 

ponttal./ 
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Ezt egy érvényes jelentkezésnek kell követnie, amelyet egy hosszadalmas, 

kifejezetten ebből a célból lefolytatott eljárás keretében értékel az Unió, amelynek sikeres 

lezárása végül eredményezheti a kérelmező ország meghívását a tagok közé.  

Alapító Szerződés 49. cikkely: „Bármely európai ország, amely tiszteletben tartja a 6. 

cikkely 1. bekezdésben rögzített elveket, kérheti felvételét az Unióba.” 
64
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MAGYAR ÉRDEMEK HORVÁTORSZÁG EURÓPAI UNIÓS 

CSATLAKOZÁSÁBAN 

2011. január 1-től Magyarország először töltötte be az Európai Unió Tanácsának 

soros elnöki tisztét, amelyet Belgiumtól vettünk át. Az olyan központi feladatok ellátása 

mellett, mint a napirend meghatározása vagy az EU-s csúcstalálkozók megszervezése és 

lebonyolítása -- amelyekből a hat hónap alatt Magyarország csaknem 250 magas rangú 

eseményt koordinált le, ebből 17 informális miniszteri találkozót és 217 miniszteri szintnél 

alacsonyabbat--, a következő kötelezettségeknek tett eleget:  

 „Az elnökség feladata, hogy összehívja az Európai Unió Tanácsa, az Európai 

Tanács és ezek előkészítő bizottságainak üléseit, elkészítse a napirendeket, és 

betöltse a levezető elnök szerepét. Ezen kívül az elnökség hívja össze az Állandó 

Képviselők Bizottságának (Coreper I. és Coreper II. szinten), és a mintegy 200 

egyéb bizottságnak és munkacsoportnak rendszeres üléseit.  

 Feladata továbbá, hogy képviselje a Tanácsot az Unió más intézményeiben, mint a 

Bizottság és az Európai Parlament.  

 Végül feladata, hogy ellássa az Unió képviseletét harmadik országokkal és 

nemzetközi szervezetekkel szemben, vagyis, hogy képviselje az Uniót annak 

nemzetközi kapcsolataiban, de csak az újonnan létrehozott Európai Uniós 

főképviselői posztnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak alárendelten. Ez utóbbi 

éppen a magyar elnökséget megelőző hónapban kezdte meg működését.”
65

 

A Lisszaboni szerződés életbe lépése óta 3 tagállam alkot egy elnökségi triót. A 

„trojkának” van egy kialakult stratégiája, amelyben az előzetes egyeztető tárgyalások során 

megállapodtak, s ennek alapján felvázolták, hogy melyek azok a főbb irányvonalak, 

amelyeket képviselnek a 18 hónap alatt, amíg az elnökségük tart.  Persze minden 
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országnak van egy kis mozgástere a tekintetben, hogy valamelyest formálja, a maga arcára 

alakítsa az elnökséget, és a számára valamely oknál fogva fontosabb dolgokat, egy picit 

előtérbe helyezze.  

A magyar elnökségnek több kiemelt programja is volt, mint például a Keleti 

Partnerség előmozdítása, Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, a roma stratégia, a 

munkahely teremtés kérdése vagy az EU felelősségteljes bővítése. Magyarország mindig is 

elkötelezett volt az Európai Unió további bővítése mellett. Kezdve a Románia 

csatlakozásától a Horvátországéin át, gyakorlatilag az összes maradék nyugat-balkáni 

országot is ide értve. Utalhatnak erre Orbán Viktor miniszterelnök 2011 nyarán Tiranában 

elmondott szavai is, melyekben azt hangsúlyozta, hogy „nemcsak az uniós csatlakozásra 

törekvő Albániának van szüksége az unióra, hanem az uniónak is Albániára.”
66

 

A dolgozat szempontjából az egyik kiemelt vállalással, a Horvátországgal való 

csatlakozási tárgyalások lezárásával folytatom. Bár az elnökség ideje alatt többször is úgy 

látszott, hogy a tárgyalások lezárásának dátuma át fog tolódni Lengyelország elnökségének 

idejére, végül 2011. június 30-án, a magyar elnökség utolsó napján, az addig nyitva maradt 

3 fejezetet is sikerült lezárni. Horvátország csatlakozási tárgyalásai ezzel befejeződtek, s 

ettől fogva már csak az Európai Unió zöld jelzésére vártak. 2011. november 17-én ezt meg 

is kapták az Európai parlament külügyi bizottságától, amely 65-1 arányban jóváhagyta a 

csatlakozást, majd 2011. december elsején az Európai parlament is rábólintott és 560 igen 

32 nem mellett megszavazta a csatlakozást. A szavazás után kiadott uniós közlemény is 

egyértelműen a magyar erőfeszítések sikerének nevezte a tagság létrejöttét. Horvátország 

tárgyalásai 2005-ben kezdődtek és a 2011. december 9-ei brüsszeli aláírással zárultak. 

2013. július 1-től pedig hivatalosan is az Európai Unió 28. tagállamává válik a volt 

Jugoszláv köztársaság. „A szerződés szövegezése a román és a bolgár csatlakozási 

szerződésre épül, azonban a Lisszaboni Szerződés következtében bizonyos újdonságokat, 

illetve módosításokat be kell vezetni.”
67
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A szerződés szövegezésével foglalkozó munkacsoport hatékonyságát nagyban 

befolyásolja a Bizottság munkája, hiszen tőlük kapják meg a megfelelő dokumentumokat, 

amely gyorsítja, vagy éppen lassítja munkájukat. Miután a munkacsoport befejezte a 

munkáját, a szöveg a Coreper-ülés elé kerül, immár angol nyelven. Ezt követően 

nyelvészek és jogászok még egyszer átfésülik azt, majd a már véglegesnek tekinthető 

dokumentumot elküldik az Európai parlamentnek, a tagországoknak, a Bizottságnak, és 

Horvátországnak is.  

Az EP és az Európai Tanács döntése után decemberben aláírták a szerződést. Utolsó 

lépésként pedig minden tagország parlamentjének ratifikálnia kell majd azt.  

 

Azt gondolom, hogy a horvát csatlakozás ügyében világosan mutatja Magyarország 

határozott kitartását az, hogy ha másban nem is, de Horvátország kérdésében mindvégig 

egységes álláspontot tudott képviselni Hazánk. Erre utaltak Göncz Kinga /MSZP/ volt 

külügyminiszter szavai is, amikor azt mondta, hogy: „A magyar elnökség alatt sikerült 

lezárni a horvát tárgyalásokat. Ezt azért említem, mert Magyarország mindig elkötelezett 

volt egységesen arra, hogy segítse Horvátországot és a horvát csatlakozási folyamatot.”
68

 

Vajon milyen érdeke fűződik Magyarországnak az Európai Unió nyugat-

balkáni bővítéséhez, és ezen belül is a horvát csatlakozáshoz? 

Magyarország számára energiabiztonsági szempontból sem elhanyagolható 

Horvátország mielőbbi taggá válása, mert így akár az Olaszországot ellátó líbiai földgáz 

rövidebb úton juthat el Közép-Kelet-Európába, akár egy lehetséges vezetéken keresztül, 

akár a horvát kikötőket használva. Hazánk számára különösen fontos a nyugat-balkáni 

térség a földrajzi közelsége miatt, és történelmi okokból kifolyólag is, ezen túl még 

stratégiai és geopolitikai érdekek fűződnek a térséghez. A Nyugat-Balkán már hosszú ideje 

Magyarország hagyományos érdekszférája. Emelet a legközelebbi tengeri kijárat az Adrián 

van. A két nemzetgazdaság sok szállal kötődik egymáshoz, –amelyet az integráció 

kétségtelenül még tovább mélyít majd– Horvátország fontos felvevő piacot jelent 

hazánknak főleg az agrártermékek szempontjából. A 2011-es év folyamán a 
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Magyarországról Horvátországba történő export 323 989,4 millió forint
69

 értékben történt. 

/Ez a szám egy évvel korábban még csak 237 513,5 millió forint volt./  

Egy 2003 márciusában, Magyarország és Horvátország között életbe lépett CEFTA 

/Central European Free Trade Agreement -  Közép európai Szabadkereskedelmi 

Megállapodás/ jegyzőkönyvéiből kiderül, hogy a horvát állam a Magyarországról 

származó ipari termékekre teljes körű vámmentességet biztosított. Az agrár- és 

élelmiszeripari árucikkekre vonatkozóan a vámok a készítmények egy szűkebb részére 

megszűntek, míg egyes produktumokra maximalizálódtak, valamint egy részükre éves 

kvóták vonatkoztak.
70

 Végül a turisztikai szempontot se hanyagoljuk el azt, hogy hány 

tízezer magyar turista utazik minden évben Horvátországba nyaralni.  

Ausztria és Németország mellett hazánkból érkezik a harmadik legnagyobb tőke 

bevitel Horvátországba és olyan meghatározó vállalatok vannak jelen az országban, mint 

az OTP a MOL, Trigánit, Magyar Telecom vagy az Adriatiq Islands Group, amely első 

hallásra talán ismeretlen lehet a magyar fülnek, de az ország egyik legnagyobb 

ingatlanportfoliójával foglalkozik.  

Magyarország elkötelezettségét a térséggel szemben az is bizonyítja, hogy a vezető 

politikai hatalomtól függetlenül, már évek óta kiemelten foglalkozik a régió országaival, 

azok közül is még nagyobb hangsúlyt fektetve Horvátországra és Szerbiára. Ennek főleg 

történelmi okai vannak valamint a határon túli magyarság érdekképviselete.  „Azonban ez 

nem újdonság akkor, amikor az Európai Unióban Magyarország eddig is számos 

tekintetben a nyugat- balkáni térség, valamint Horvátország egyik „ügyvédjeként” lépett 

fel: csak a legutóbbi példát említve, a harmadik országok számára kiállított uniós vízumok 

díjának 35 euróról 60 euróra való emelése
xix

 ügyében Magyarország szembement szinte az 

összes tagállam akaratával, annak érdekében, hogy ezek az országok kivételt képezzenek a 

megdrágult beutazás alól.”
71

 Magyarországnak azon a téren is kiemelt szerepe van, hogy 
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már végig járt egy hasonló utat, mint ami a csatlakozó országokra vár. Ráadásul ez egy 

friss élmény így nagy segítségére lehetünk a csatlakozni kívánó országoknak abból a 

szempontból, hogy átadjuk a tapasztalatainkat. Ezen túl az anyaország segítsége fontos 

szerepet játszik abban, hogy a még nem csatlakozott országok területén élő magyarság 

érdekképviselete javuljon és magyar identitásuk se kopjon tovább. Az a tény, hogy 

Magyarország a tárgyalások alatt mindvégig segítette ezt a régiót, elősegíti azt, hogy 

hazánk diplomáciai pozíciói erősödjenek a térség országaiban. Végül felhívnám az olvasó 

figyelmét arra a hazánk által jól felismert és végrehajtott lépésre, melynek meglátásom 

szerint komoly diplomáciai értéke van és lesz a jövőben is, hogy a 2011-es magyar EU 

elnökség alatt Orbán Viktor magyar kormányfő látogatást tett a Nyugat-Balkán összes 

országában. 2011. február 8-án Horvátországban, Május 12-én Macedóniában, június 3-án 

Albániában, június 14-én Szerbiában, június 15-én Bosznia-Hercegovinában, június 17-én 

Montenegróban.
72

 A tagjelölteket (Horvátország, Macedónia, Montenegró) meghívtuk az 

uniós miniszteri találkozókra, továbbá szorgalmaztuk az EU–Nyugat-Balkán fórum 

megtartását.
73
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MILYEN KORÁBBI AKADÁLYOK MERÜLTEK FEL, 

AMELYEK MEGNEHEZÍTETTÉK HORVÁTORSZÁG 

CSATLAKOZÁSÁT AZ EURÓPAI UNIÓHOZ? 

Az integrációt hátráltató tényezők közül egy párat részletesebben elemzek a 

következőkben: a horvát háborús bűnösök kérdését, a közigazgatás és igazságszolgáltatás 

megreformálásából fakadó problémát, a korrupció témáját, ezen belül is Ivo Sanader volt 

kormányfő ügyeit, a horvát-szlovén határvitát valamint a halászattal /ZERP zóna/ 

kapcsolatos nézeteltéréseket.  

Háborús bűnösök 

Elsőként a talán legnagyobb horderejű üggyel foglalkozom, amely hatalmas sajtó 

visszhangot kapott mind a horvátországi mind az uniós sajtóban, a délszláv háborús 

bűnösök ügyével.  

Több horvát háborús bűnös ellen is indult eljárás a Hágai nemzetközi bíróság előtt. 

Egyikük Ivan Čermak, volt védelmi miniszter, akit végül felmentettek, vagy Mladen 

Markač, volt speciális rendőr parancsnok, akit 18 évi börtönbüntetésre ítéltek; Ante 

Gotovina altábornagy, akit 24 év börtönbüntetést kapott. „2001 júliusában Rahim Ademi, 

2004 júliusában Mirko Norac horvát tábornokok elleni per vette kezdetét Hágában.”
74

 

Mirko Noracot 12 évre ítélték, Rahim Ademi-t pedig feltételesen szabadlábra helyezték. 

„De több felmentő ítélet is született pl.: Zoran Kupreškić, Mirjan Kupreškić, Vlatko 

Kupreškić és Dragan Papić Horvát Védelmi Tanács tagjainak esete.”
75

 A háborús bűnösök 

elleni eljárások jelentősen hátráltatták Horvátországot. Fontos tény, hogy Hágában a 

háborús bűnösöket ítélik el és nem a nemzeteket, így Horvátországgal és Szerbiával sem 

tették. Sőt, „Serge Brammertz, az egykori Jugoszlávia területén elkövetett 

bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék főügyésze világosan 

megfogalmazta: legitim volt az 1995-ös Vihar fedőnevű katonai művelet, mert a szerbek 

által törvénytelenül megszállt terület, a Krajina visszafoglalásáról volt szó.”
xx

 Ez azonban 
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sem akkor, sem utólag nem legitimálhatja az ott élő civilek ellen elkövetett pogromokat. A 

bűnösöknek felelniük kell. A Nemzetközi Bíróság nem tartozik az EU bírósága alá, de a 

tárgyalások érdekében az európai közösség kinyilvánította azon szándékát Horvátországgal 

szemben, hogy a legmagasabb szintű együttműködést várja el és a volt vezetők kiadatására 

számít. Az ország közvéleménye érthető okokból nem vette jó néven, hogy a szemükben 

nemzeti hősöknek számító katonákat kiadja Zágráb. Valamint azt is sokan a Nyugat 

szemére vetik, hogy miképpen fordulhat elő az, amire talán a világtörténelemben még 

sosem volt példa, hogy egy honvédő háborút vívó nép, amely fellép területe és civil 

lakossága védelme érdekében valamint az agresszor által megszállt területeinek 

visszaszerzésére törekszik, civil vagy katonai vezetői a vádlottak padjára kerülhetnek? 

„Sokan hangsúlyozzák azt, hogy a második világháború győztes hadvezérei és politikusai 

sem lettek elítélve, holott emberek millióit telepítették át/ki Közép-Európából.”
76

 Erről 

azonnal ez az idézet jut eszembe:  

„A történelmet mindig a győztesek írják.” (Bonaparte Napóleon) 

 

Az Uniós csatlakozás kapujában akár rossz hatása is lehet a történteknek. 

Semmiképpen sem kedvez a negatív hangulat a népszavazás előtt, amely kimondja, hogy a 

tárgyalások lezártával Horvátország csatlakozzon az Unióhoz. Ez a probléma persze 

tovább mutat Horvátországon, mert az Unión belül is felerősödhetnek azoknak a 

csoportoknak a hangjai, amelyek a bővítés ütemének lassítását szeretnék elérni. /Ma már 

tudjuk, hogy az effajta találgatásoknak semmi alapja nem volt./ Egy horvát „NEM” esetleg 

az egész Nyugat-Balkán sorsát megpecsételhette volna, egy időre. 
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A Gotovina ügy 

 

 
6. ábra - Ante Gotovina altábornagy,  

http://euroheritage.net/ante_gotovina.jpg 

 

 

 Ki Ante Gotovina? Hős vagy háborús bűnös?  

1955-ben született Tkonban, Pasman szigetén a volt Jugoszláviában, amely a mai 

Horvátország területén található. 15 évesen megszökött otthonról majd egy évvel később 

hamis papírokkal Ivan Grabovac állnéven csatlakozott a francia idegenlégióhoz. 1973-tól 

1978-ig szolgált, először a 2nd Foreign Parachute Regiment-hez /2e-REP/ került, ahol 

átesett a kiképzésen, majd a Commandos de recherche et d'action en profondeur /CRAP/ 

ezt mára át nevezték a Parachute Commando Group /GCP/-re "Deep Action and Recon 

Commando". A szűk öt év alatt, ameddig szolgált ejtőernyős, kommandós és búvár 

kiképzést kapott, és több harci bevetésben részt vett, többek között Dzsibutiban, Zairében 

és Elefántcsontparton is, majd 1978-ban törzsőrmesterként szerelt le, 1979-ben pedig 

megkapta a francia állampolgárságot. A francia rendőrség szerint a nyolcvanas években 

Dominique Erulinnel, aki egy szintén leszerelt társa volt, együtt kisebb bűnügyekbe 

keveredett, majd biztonsági vállalkozásba kezdtek, és elhelyezkedtek a Comex biztonsági 

cégnél. Nem sokkal később a KB Internation-hoz került ahol, olyan személyek 

biztonságáért felelt, mint Jean-Marie Le Pen. Így talán érthető is, hogy miért, és hogyan 
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került közelebbi kapcsolatba a francia szélső jobboldallal. Homályos titkosszolgálati 

kapcsolatai révén latin amerikai és görög félkatonai szervezetek kiképzésében segédkezett. 

Dél amerikai tartózkodása alatt kapcsolatba került a szélsőjobboldali horvát emigrációval, 

amelynek a hatására a kilencvenes évek elején visszatért Horvátországba és csatlakozott a 

szintén szélsőjobboldali Gojko Susakhoz. A nyolcvanas években feltétezhetően több 

bűncselekményben is rész vett, zsarolás, emberrablás, lopás volt a vád. A hágai 

Nemzetközi Bíróság előtt ezekben a bűncselekményekben való részvételét mindvégig 

tagadta. A bűntető eljárások jegyzőkönyveiben is elvétve szerepelt csak a neve. Erre 

magyarázatott adhatnak titkosszolgálati kapcsolatai. Ügyvédei mindvégig arra hivatkoztak, 

hogy ha valaha is elítélték volna, nem tudta volna megújítani francia útlevelét, ráadásul 

kétszer 1995-ben és 2001-ben. 1991-ben visszatér Horvátországba és csatlakozott a Horvát 

Nemzeti Gárdához /ZNG/. Először közlegénykét szolgált, majd mivel volt harci 

tapasztalata elindult a ranglétrán felfelé. 1992-ben már ezredes volt. A horvát-szerb háború 

mindkét fontos hadműveletében szerepet vállalt. Ekkor hivatalosan már a hadműveletekért 

is felelős volt, de több horvát tábornok elmondása szerint, ahhoz nem volt elegendő 

stratégiai ismerete, hogy hadosztályokat vezényeljen, ezért csak kisebb, maximum 

zászlóalj szintű csapatokat irányíthatott. Gotovinát többek között százötvenezer szerb civil 

elüldözésével vádolták.  

2001-ben eljárást indítottak ellene, de ő az együttműködést megtagadta és 

elmenekült. Útlevele szerint Kínában, Oroszországban és Latin-Amerikában is bujkált, de 

végül a Kanári szigeteken 2005-ben fogták el, amikor egy a titkos szolgálatok előtt már 

ismert álnévvel próbált meg szobát foglalni egy hotelben.  

Gotovinát 24 évre ítélte a Hágai nemzetközi bíróság, mivel „bűnösnek találták a 

következő vádpontokban: üldöztetés, deportálás, köz- és magántulajdon kifosztása, 

indokolatlan város-, falupusztítás, gyilkosság, emberiség elleni bűnök valamint kegyetlen 

bánásmód.”
77
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Humánus lépés vagy tisztogatás?  

A csatlakozás egyik alapfeltétele volt, hogy Horvátország szorosan együtt 

működjön az ICTY-vel.
78

  

Az EU az előtárgyalások feltételéül szabta, hogy Horvátország köteles kiadni a 

horvát háborús bűnösöket a Nemzetközi Bíróságnak. Így a Gotovina ügy nagyban 

hátráltatta, illetve eltolta a horvát csatlakozás végső időpontját, mivel a Nemzetközi 

Bíróság úgy ítélte meg, hogy a horvát fél nem tesz meg mindent azért, hogy felkutassa és 

kiadja a háborús bűnösöket. Erről a szervezet főügyésze Carla Del Ponte nyilatkozott 2004 

novemberében.
79

 Azért volt fontos a háborús bűnösök kiadása, mert így Horvátország 

nemzetközi megítélése jelentősen javult, másrészt tovább folytatódhattak a tárgyalások. A 

horvátok először nem igazán akartak közreműködni a nemzetközi szervekkel, vonakodtak 

kiadni a Nemzetközi Bíróság által kért személyeket. Ante Gotovina is a kiadásra kötelezett 

személyek egyike volt.  

Közigazgatás és Igazságszolgáltatás 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A 

TANÁCSNAK 

 

 

Különösen a nyugat-balkáni térség csatlakozásra váró országainak kell sokkal 

nagyobb hangsúlyt fektetniük a szervezett bűnözés elleni harcra --amely szoros 

összefüggésben van a korrupcióval--, és a jogállamiság megerősítésére, valamint a 

közigazgatás megújítására. Ezek a lépések jótékony hatással lennének a térségbe áramló 

külföldi tőke nagyságára és a beruházási kedvre. „A jogállamiságra helyezett hangsúlyt az 

is tükrözte, hogy ezeket a kérdéseket átfogó vizsgálatnak vetették alá a Horvátországgal 

folytatott csatlakozási tárgyalások során, különösen az igazságszolgáltatásról és alapvető 

jogokról, valamint a jogérvényesülésről, szabadságról és biztonságról szóló fejezetek 

tárgyalásakor.”
80

 A csatlakozási tárgyalások során a Bizottság hangot adott annak a 

véleményének, hogy a csatlakozni kívánó országoknak felül kellene vizsgálniuk az 
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igazságszolgáltatásban dolgozók kinevezését, átvilágítását, és a hozzájuk kapcsolódó 

jogszabályi környezetett. És törekedjenek egy független és eredményesebb 

igazságszolgáltatás kialakítására. A nyugat-balkáni országokat tekintve a fentebb felsorolt 

területeken Horvátország több fontos intézkedést is hozott, főleg a szakszerű és független 

igazságszolgáltatás tekintetében, melynek pártatlanságához már nem férnek olyan 

kétségek, mint akár csak néhány évvel ezelőtt is. Ehhez főként az járult hozzá, hogy egy 

teljesen új rendszer alapján nevezik ki az igazságszolgáltatásban dolgozókat. Ugyanakkor 

haladás történt a délszláv háború alatt elkövetett atrocitások bűnvádi eljárásainak pártatlan 

lefolytatása terén, főleg ha a feltételezett elkövetők a horvát biztonsági erőkhöz tartoztak, 

és az áldozatok a szerb kisebbség tagjai voltak. Az egyetlen terület, ahol eddig csak igen 

csekély mértékben történt előrelépés, az a folyamatban lévő ügyek számának csökkenése. 

Ezeknek mennyisége 2009 és 2010 között csak 1,3 %-kal lett kevesebb.
xxi

 Ugyanakkor a 

legalább három éve tartó civil ügyek száma 3,8%-kal nőtt.
81

 

Korrupció 

A Transparency International minden évben összeállít egy korrupciós listát. 2011-

ben Horvátország korrupciós indexe 4.0 pontos volt azon a skálán, ahol a tízes a legjobb 

érték és az egyes a legrosszabb. A nyugat-balkáni ország a 2010-es adathoz képest 0.1 

pontos romlást, a 2009-es adathoz mérten viszont 0.4 pontos gyengülést mutat. Fontos 

megjegyezni, hogy a tágabban vett térségben, kezdve Ausztriával Olaszországon át Közép-

Európát és a Balkán egészét is figyelembe véve szinte kivétel nélkül az összes ország adata 

romlott.82A térképen is jól látszik, hogy a volt szocialista országok a korrupciós index 

tekintetében egymáshoz viszonyítva közel azonos helyen állnak, pozitív irányban ez alól 

kivételt jelent Észtország 6,4 ponttal. A volt Jugoszláv köztársaságokat figyelve pedig 

Szlovénia /5.9 pont/ állt a legjobban 2011-ben. A többi, csatlakozási tárgyalást folytató 

ország közül Izland /8.3 pont/ és Törökország /4.2 pont/ előzi meg Horvátországot. A 
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jelenlegi tagországok közül pedig Olaszországnak /3.9 pont/, Görögországnak /3.4 pont/, 

Romániának /3.6 pont/, Bulgáriának /3.3 pont/ és Szlovákiának /4 pont/ rosszabbak az 

értékei, mint a horvát adatok, vagy azzal azonosak. 

 

7. ábra – A Transparency International korrupciós index térképe 

 http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/   2012.03.14 16:37 

 

A korrupció jelenléte kényes, de annál fontosabb téma az Európai Unióban, és az 

EU nagy erőfeszítéseket tesz annak megfékezésére és visszaszorítására. Mi sem bizonyítja 

ezt jobban, mint az, hogy nem is olyan régen /2011 márciusában/ Románia és Bulgária 

schengeni övezethez való csatlakozását előbb Franciaország és Németország, majd 2011 

szeptemberében Hollandia egy hasonlóxxii indokkal vétózta meg, továbbá az Európai 

Tanács 2012 szeptemberéig halasztotta el a döntést az ügyben.  

De nem csak a már közös Európához tartozó országokban fontos a korrupció elleni 

harc. Az EU elvárja a leendő tagországoktól is, hogy kiemelten foglakozzanak a kérdéssel 

és minden eszközzel harcoljanak ellene. Az Európai Unió a bővítés során nyert 

korrupcióval kapcsolatos tapasztalatokat felhasználhatja a saját korrupció ellenes harcában 

is.   
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„Az Európai Parlament állásfoglalása a Horvátország által elért eredményekről 

szóló 2010. évi jelentésében”83 is a 7-es és 8-as pontjában kifejezi aggodalmait, miszerint a 

korrupció elterjedt formában van jelen Horvátországban. Többek között az állami vállalati 

szektor, a köz- és államigazgatás és a privatizációk a legfertőzöttebb területek.  

„Brüsszel nyomására Horvátország, amely […] 2013-ban csatlakozik az Európai 

Unióhoz, megkettőzte erőfeszítéseit a korrupció elleni küzdelemben.”84 

Azonban nem feledkezik meg említést tenni arról a pozitív hozzáállásról sem, 

amellyel Zágráb határozottan fellép a korrupció minden formája ellen, és részt vesz a 

nemzetközi együttműködésekben.   

Figyelmeztet arra is, hogy a korrupciós vizsgálatokra és a már büntető eljárási vagy 

vizsgálati szakaszban lévő ügyekre ne nehezedjen politikai nyomás.  

Végül pedig felkéri az OLAF-ot, /Office Européen de Lutte Anti-Fraude - Európai 

Csalás Elleni Hivatal/85„hogy működjön együtt szorosan a horvát hatóságokkal, hogy fényt 

derítsen az esetlegesen az uniós intézmények berkeiből eredő másodlagos korrupcióra.”86 

Horvátországban az elmúlt bő 4-5 évben az állami vállalatokat irányító több 

tucatnyi vezető ellen folyik korrupciós ügyben eljárás, vagy valamilyenfajta vizsgálat. 

Több esetben már a vádemelés szakaszában jár az ügy. A következőkben szeretném 

néhány példán át szemléltetni a Horvátországban jelen lévő korrupciós ügyek fajtáját és 

nagyságát.  

2009. november közepén a horvát kormány három tagot menesztett a HAC 

/Hrvatske autoceste - Horvát Állami Autópálya- Kezelő vállalat87/ menedzsmentjéből 

korrupció gyanújával. 2009. november 26-án, csütörtökön a horvát főügyész előterjesztése 

alapján öt embert vettek őrizetbe – közülük két ember a HAC alkalmazottja volt –

korrupció gyanújával. Minimum 3 millió euró közpénzt sikkasztottak el amikor „a vád 
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szerint a szükségesnél hatszor/!/ többet fizettek egy magáncégnek a Zágráb-Split autópálya 

két alagútjának festéséért.”88 

A kormány, hogy elejét vegye a további állami korrupciónak, az összes állami céget 

kötelezi arra, hogy a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos minden adatot tegyenek 

nyilvánossá a honlapjaikon.  

A HAC-cal összefüggésben a horvát ügyészség a rendőrséggel karöltve több gyanús ügyet 

is vizsgál. 

2012. február 6.-án a horvát ügyészség indítványára vádat emeltek Ivan Mravak 

ellen, aki a HEP /Hrvatska Elektroprivreda - Horvát Elektromos Művek/89
 vezérigazgatója 

volt. Az ellene felhozott vádak szerint 2007 és 2010 között az államra nézve olyan 

hátrányos szerződéseket kötött, amelyekkel csaknem 86 millió eurós kár érte a horvát 

államot. A vádirat ismertetésénél kiderült, hogy a megtermelt áramot a piacinál 

alacsonyabb áron értékesítették tovább egy helyi üzemnek /DIOKI Group/, amely 

mellesleg Horvátország egyik legnagyobb exportőre,
90

 amely aztán továbbadta azt egy 

boszniai alumíniumgyárnak.  

2009-ben a kormány felmentette az egész HEP igazgatóságát.  

Van más, több olyan eset is, amely nem teljesen köthető az állami szektorhoz. Ilyen 

a Podrovka élelmiszer vállalat ügye --amely csak részben a horvát állam tulajdona--, ahol a 

cégvezetői hatalmukkal visszaélve körülbelül 35 millió euró pénzösszeggel károsították 

meg a vállalatot, s ezzel közvetve az államot magát.91 Hatalmas sajtó nyilvánosságot kapott 

az az ügy, amikor 2008 szeptemberében a zágrábi egyetemen több száz rendőr jelent meg 

és tartott házkutatást egyetemi tanárok és tisztviselők irodáiban és lakásaiban. Ez az akció 

volt a horvát rendőrség és ügyészség első nagyszabású akciója a korrupció ellen amióta 

                                                           
88

 Botrány Horvátországban: Korrupció vádjával vették őrizetbe a horvát autópálya-kezelő vezetőit 2009. 

november. 26.  http://www.zalaihirlap.hu/kulfoldi/20091126_autopalya?s=rel  2012.03.19 12:50 
89

 http://www.hep.hr/hep/novosti/default.aspx    2012.03.19 16:53 
90

 http://www.dioki.hr/eng/onama/default.asp   2012.03.20  9:43 
91

 HORVÁTORSZÁG EU CSATLAKOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI  ENDRŐDI-KOVÁCS VIKTÓRIA  

DÉLKELET EURÓPA – SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 1.(Spring 

2011/1 Tavasz) http://www.southeast-europe.org/pdf/5/DKE_05_M_EU_EKV.pdf   2012.03.19 20:13  

4.oldal  



52 

 

„elküldte Brüsszelbe a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó új tervét.”92 Az ügyben több 

mint 70 ember érintett, köztük 21 professzor. Ellenük Mladen Bajic horvát főügyész szavai 

szerint megdönthetetlen bizonyítékok vannak a tekintetben, hogy ezek a személyek súlyos 

kenőpénzeket fogadtak el azért, hogy a vizsgákon pozitívan befolyásolják az 

eredményeket, illetve megkönnyítsék a felvételi eljárást némely hallgatók számára. „Egy 

vizsga "ára" 400 és 2000 euró között mozgott, az egyetemre való felvételért pedig akár 

kilencezer eurót is elkértek a korrupt egyetemi tanárok, tisztviselők.”93 

A horvát kormány valóban komolyan vette Brüsszel a korrupció visszaszorítására 

vonatkozó intéseit és tényleg igyekezett minél jobban teljesíteni. Ezt az bizonyította a 

legjobban, hogy egy olyan terv került kidolgozásra 2009 második félévében, az immár 

Jadranka Kosor vezette parlamenti többség által, mely szerint már az iskolában el kell 

indítani egy olyan kampányt, amely felhívja a gyerekek figyelmét a létező problémára. Az 

első ilyen „órát” Eszéken tartották 2009. november 25-én. Az volt a cél, hogy az 

igazságügyi minisztérium bevonásával minden középiskolába eljusson a korrupció elleni 

harc, és hasonló órák keretében vitát generálva és minél több fiatalt állítson maga mellé.  

Végül pedig nézzük a szerintem legnagyobb korrupciós ügyeket is magáénak tudó 

Ivo Sanader volt horvát kormányfő eseteit. Mind pénzügyileg mind politikailag az ő 

ügyeiben futnak a legmagasabbra a szálak. A következőkben-időrendben haladva 

bemutatom milyen ügyek miatt indult ellene eljárás.  
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A Sanader ügy 

 

 

8. ábra - Ivo Sanader,  

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01783/ivo_1783246c.jpg  2012.03.20 15:09 

 

Ivo Sanader a független Horvátország nyolcadik miniszterelnöke volt, hivatali 

idejét tekintve eddig a leghosszabb időt töltötte a kormányfői székben. Ellene a „horvát 

államügyészség (Državno odvjetništvo Republike Hrvatske)”
94

 indított eljárást, mivel a volt 

miniszterelnök neve több korrupciós üggyel is összefüggésbe hozható. Ezek közül vannak 

olyanok, amelyekről már fentebb említést tettem. Ilyen például a HAC de nem tisztázott 

még, hogy milyen szerepe volt a Podravka vagy a HEP ügyében sem. Ezen kívül persze 

vannak olyan korrupciós ügyek, amelyek több határon is átívelnek, ilyen a Hypo Alpe 

Adria Bank ügy, vagy a MOL-INA ügy. Ezen ügyek felgöngyölítésében a magyar és az 

osztrák hatóságok is közreműködnek. Sanader ellen Ausztriában is nyomozás folyik.  

Időrendben haladva, menjünk vissza egészen 1995-ig amikor Ivo Sanader 

külügyminiszter helyettesi beosztásban volt, mai árfolyamra átszámítva közel fél millió
95

 

eurónak megfelelő kunát tett zsebre, azért mert befolyását felhasználva elérte, hogy a 

horvát állam hitelt vegyen fel a Hypo Alpe Adria Banktól. A felvett hitelből „nyitottak 

meg horvát diplomáciai képviseleteket New Yorkban, Rómában, Prágában, Madridban, 
                                                           
94

 http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=UYWRUJ Magyar Külügyi Intézet Hungarian Institute of 

International Affairs Gyorselemzések 2010/23 Szilágyi Imre: A Sanader-ügy és lehetséges következményei 

2012.03.19 19:54 
95

 Szerencselovagok kínjai Horvátországban 2011. november 10 

 http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=489470   2012.03.20   15:45 



54 

 

Athénban.”
96

  2011 őszéig az ügyben 19 „tanút hallgatnak meg, köztük a Hypo-Alpe-Adria 

Bank egykori vezetőit is. Sanader ezúttal minden vádat tagad, állítása szerint politikai 

indíttatású eljárás zajlik vele szemben.”
97

 

A következő ügynek, amelyben Sanader szintén érintett, magyar vonatkozása is 

van. Ez a MOL
98

-INA
99

 ügy. A zágrábi ügyészség és a horvát pénzügyi felügyelet szerint 

/HANFA/
100

amikor a MOL felvásárolta az INA 47,47% akkor a Hernádi Zsolt vezette 

magyar olajtársaság két ciprusi cégen keresztül 10 millió eurós kenőpénzt fizetett Ivo 

Sanadernek. A csúszópénzt állítólag azért fizették a volt kormányfőnek, hogy segítsen a 

Mol-nak minél nagyobb befolyást szerezni a horvát olajipari vállalatban. A horvát 

ügyészség kérte a magyar államot, hogy adják ki Hernádi Zsoltot, mert gyanúsítottként 

akarják kihallgatni az ügyben. A magyar ügyészség ennek a kérésnek nem tett eleget, 

mivel szerintük az a Magyar Köztársaság biztonságát veszélyeztette volna.
101

 2011. július 

14-én a magyar ügyészség is nyomozást rendelt el, amelyet 2012. január 30-án 

bűncselekmény hiányában lezárt. Az ügy jelenlegi szakaszában tehát kijelenthetjük, hogy 

nincs magyar vonatkozása az INA-val kapcsolatos pernek. A horvát nyomozati szervek 

viszont tovább vizsgálják az ügyet.  

A volt kormányfő ügyei azonban túlmutatnak a személyén, ugyanis az elsikkasztott pénzek 

egy jelentős részét a pártba /HDZ/ és annak kampány tevékenységeire visszaforgatta, egy 

másik részét pedig a párt befolyásos emberei magánvagyonuk részeként kezelte.  

Szerintem jól mutatja a horvát hatóságok felkészültségét és haladni akarását az 

irányba, hogy visszaszorítsák a korrupciót az országban, hogy külföldi kollégáikkal együtt 
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dolgoznak több ügyön is. Sanader kézre kerítésében közre működött a német az osztrák 

rendőrség és az FBI is.
102

  

Az EU-tagállamok december 15-én – a Sanader-ügy említése nélkül – üdvözölték azt a 

haladást, amit Horvátország a korrupció elleni harc területén elért. Ez különösen azért figyelemre 

méltó, mert a dokumentum azon változatában, amit a Sanader elleni eljárás előtt készítettek, 

állítólag még nem szóltak a „magas szinten elkövetett korrupció elleni harcban elért 

haladásról”. Az sem valószínű, hogy a Horvátország uniós tagságát erőteljesen támogató 

Ausztriának bármi érdeke fűződne ahhoz, hogy nehezítse a horvát hatóságok dolgát. Az 

EU kifejezte elégedettségét az ügyben, hogy az eddig érinthetetlen emberek és körök ellen 

is megindultak az eljárások.  

Horvát- Szlovén határvita 

Nagy-Jugoszlávia felbomlásával több vitás kérdés is maradt a két ország között. 

Most a teljesség igénye nélkül, következzen néhány csak említés szintjén, a későbbiekben 

pedig bővebben érintem a szlovén tengeri folyosó kérdését.  

Szlovénia tengeri kijáratra tartott igénye mellett több más határvitája is van a két 

államnak egymással, főként a Mura-folyó mentén vannak rendezetlen ügyek, de akad még 

egyéb vitás terület is. A sok megoldatlan probléma közül az egyik a krškói atomerőmű 

kérdése, amely mindössze 15 kilométerre fekszik a határtól és egy Szlovén- Horvát közös 

beruházás eredményeként épült meg 1985-ben a mai Szlovénia területén, azért ott, mert ott 

nem okozott gondot a nukleáris hulladék tárolása.  Amikor a két ország, még volt 

Jugoszláv tagköztársaságnak számított, nem volt probléma abból, hogy hogyan 

osztozzanak a közös erőműben megtermelt villamos energián.  

Vagy egy másik emlékezetes eset a két ország között a Ljubljanska Bank esete, 

amikor a bank csődbement, a horvát betéteseket jelentős anyagi kár érte, /egyes források 

szerint 3 milliárd euró/ kárpótlást viszont nem kaptak, ezért magánszemélyek az Emberi 
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Jogok Európai Bírósága elé vitték az ügyet. A bíróság úgy ítélkezett, hogy a kifizetéseket a 

jogutód államok egy egymás közötti megállapodás keretein belül kell, hogy rendezzék. 

Ezért a strasbourgi székhelyű bíróság az ügyet levette a napirendjéről.  

Végül pedig rátérnék a legnagyobb nyilvánosságot kapott és a leghangsúlyosabb 

témára a Szlovén tengeri korridor ügyére.  

Szlovéniának, komoly gazdasági érdekekei fűződnek ahhoz, hogy tengeri kijárattal 

rendelkezzen a nemzetközi vizekre és azért, hogy e célját elérje, többször is megtorpedózta 

a horvát csatlakozási tárgyalásokat és 11 tárgyalási fejezett blokkolt. Az Európai Unió 

többször is kísérletet tett a közvetítésre a két fél összetűzésében, és végül az erőfeszítéseket 

siker koronázta. A két ország között csaknem 18 évig húzódott a határ vita, amelyet végül 

2009. november 4-én Stockholmban sikerült lezárni és egy olyan dokumentumot írt alá 

Jadranka Kosor horvát és Borut Pahor szlovén kormányfő, amely egy nemzetközi szakértői 

bizottság kezébe adja a döntés jogát, amelyet pedig mindkét fél tudomásul veszi, és annak 

betartására kötelezi magát. De nézzük meg, hogy miről szólt és honnan indult a vita. 

Ameddig a két ország Jugoszlávia tagköztársasága volt addig nem volt szükséges a tengeri 

határvonalak pontos meghúzása, hiszen a tengeri területek közös felségvíznek számítottak. 

A vita akkor kezdődött, amikor a délszláv államalakulat 1991-ben felbomlott és a Pirani-

öbölt mindkét fél sajátjának tekintette.  
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9. ábra – Horvát-Szlovén határvita, Szlovén tengeri korridor 

http://kitekinto.hu/kep.php?id=25222%22%22 

 

„A horvát értelmezés szerint a tengeri határ a Pirani-öböl közepén húzódik és 

Szlovénia csak a horvát vizeken keresztül juthat ki a nemzetközi tengerre. A kérdés Ivica 

Račan horvát miniszterelnök és szlovén kollégája, Janez Drnovšek 2001-ben aláírt 

megállapodásával megoldódni látszott. A szlovének a Pirani-öböl 80%-áért és a horvát 

vizekből kialakított, a nemzetközi vizekkel összeköttetést biztosító, 3.600 méter széles 

„tengeri folyosóért“ cserébe csekély mértékű területi kompenzációt vállaltak Isztria 

területén és a Mura mentén. A megállapodás azonban nem lépett életbe, mert a horvát 
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szábor nem ratifikálta azt. A két ország között folyamatosan téma volt az ügy nemzetközi 

egyeztető fórum elé vitele, amit Szlovénia különféle ürügyekkel többször elhárított.”
103

 

Az ügy akkor kapott ismét nagy nyilvánosságot, amikor Horvátország benyújtotta a 

csatlakozási dokumentumokat és azok olyan horvát-szlovén határt ábrázoltak, amelyben 

nem volt konszenzus a vitapartnerek között. Szlovénia ügyesen ismerte fel azt, hogy már 

EU tagként, vétóval élhet Horvátországgal szemben. Érveik között szerepelt az, hogy 

“Szlovéniának erkölcsi alapja van arra, hogy jogot formáljon a szuverén tengeri folyosóra, 

mivel az I. és a II. világháború után nagyhatalmi manőverek következtében vesztette el a 

Trieszt fölötti partszakaszt, amely csaknem teljes egészében szlovén tulajdonban volt.”
104

 

Ljubljana többször is hangsúlyozta, hogy Ő is tett engedményeket Olaszországnak mielőtt 

csatlakozhatott volna az Unióhoz. Valamint próbálta a helyzetet úgy beállítani, hogy ez 

nem csak kettejük vitája, hanem az Európai Unióé is, mivel ez nem szimplán csak két 

ország határa, hanem az Európai Unióé is, amely majd később a schengeni bővítéssel még 

fontosabbá válik. Végül Horvátország belátta, hogy csak akkor lehet az Európai Unió 

tagja, ha bizonyos engedményeket tesz a határvita kérdésében. Persze Ljubljanában is 

tudták, hogy nem blokkolhatják a tárgyalásokat a végtelenségig. Főleg, hogy az EU nem 

akarta szükségtelenül tovább húzni a horvát csatlakozását. Ugyanakkor a szlovének 

tartottak tőle, hogy ha a Nemzetközi Bíróság elé kerül az ügy, akkor abból majd Ők jönnek 

ki rosszul, főleg, hogy a Bíróság néhány hónappal az előtt Románia és Ukrajna között a 

Fekete-tengeren húzódó határ egy vitatott szakasza /a Kígyó-sziget/ ügyében kimondott 

döntés is megerősítette, mivel a középvonalat jelölte meg határként. Vagyis Romániának 

ítélte a szigetet.  

A két ország közötti parázs vitának köszönhetően Horvátország csatlakozása súlyos 

késedelmeket szenvedett. Valamint mind két államban felerősödtek az egymás iránti 

ellenszenvek.  

Ivo Sanader horvát kormányfő 2009. júniusi távozása óta az események 

felgyorsultak és szeptemberre gyakorlatilag megegyezés született.  
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A horvát fél értelmezése szerint a Trieszti-öbölre az ENSZ égisze alatt 1982-ben 

keletkezett nemzetközi tengerjogi konvenció 14. cikke az irányadó. Ennek megfelelően az 

Öböl közepén húzódó jelképes középvonalig terjedő területet tekinti saját ellenőrzése alá 

tartozó területnek.
105

 

Amikor már majdnem megegyezés született az új szlovén kormány visszatért 

eredeti álláspontjához, Szlovénia próbálja belekeverni az EU-t, ugyanakkor az EU nem 

utasíthatja Horvátországot, hogy adjon át területeket. 

Az aláírt dokumentumot mindkét ország ellenzéke kritikával fogadta.  

A ZERP Zóna 

A ZERP mozaikszó feloldása: zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa, azaz védett 

ökológiai és halászati zóna.106 

A ZERP zóna egy 57 ezer négyzetkilométeres ökológiai és természetvédelmi terület 

az Adriai-tengeren, amelyen tilos a halászat. A zóna kijelölését a horvát szabor /horvát 

parlament/ döntése alapján történt, és amelyről a határozat 2008. január 1-én lépett életbe. 

A zóna létrehozásának okaként Horvátország azt közölte, hogy azért volt rá szükség, mert 

óvni akarják a tengervíz minőségét és halállományukat a további apadástól, amelyet 

szerintük főként az olasz, de a szlovén halászflotta is túlhalászott, és ezzel nem csak a 

halállományt veszélyeztették, hanem a horvát halászok megélhetését is. Hiszen sokkal 

kisebb és korszerűtlenebb flottával rendelkeznek, mint például olasz társaik. Zágrábi 

becslések szerint az olasz halászflotta tízszer annyi /kétszáz ezer tonna/ halat halászik le 

évente, ezzel szemben a horvát húsz ezret. Ugyancsak horvát becslések alapján komoly, 

több százmilliós /300 millió eurós/ kárt okoznak Horvátországnak.107  
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Az Unió ismételten megpróbálta betölteni a közvetítő szerepét a felek között, 

ugyanakkor nyomás alá is helyezte Zágrábot azon kijelentéseivel, melyek azt sugallják, 

hogy a zóna fenntartása tovább hátráltathatja a horvát csatlakozást.  

Oli Rehn egykori bővítésekért felelős biztos kifejtette: „elengedhetetlen, hogy az új 

horvát kormány megalakulását követően mielőbb rendezze a problémát, hogy elkerülje, 

hogy a döntés negatív következményekkel járjon a horvát csatlakozási folyamatra nézve. 

2008 a horvát csatlakozási tárgyalások döntő éve lehet feltéve, ha ezt a problémát sikerül 

megoldani, és lendületesen folytatódnak az unióhoz fűzőző reformok.”108 

Eközben Hannes Swoboda európai parlamenti képviselő és a Nyugat-Balkáni 

parlamenti munkabizottság elnöke is arra “figyelmeztetett, hogy amennyiben Horvátország 

fenntartja és bevezeti a halászati zónát, úgy ismét drága időt pazarol, nem beszélve arról, 

hogy a jelenleg EU elnök Szlovénia ez esetben megtagadhatja a csatlakozási tárgyalások 

halászatra vonatkozó fejezetének megnyitását. A hét elején ugyanerre hívta fel az ország 

figyelmét […] Dimitrij Rupel szlovén külügyminiszter is.”109  

Swoboda ugyanakkor azt is biztosra vette, hogy nem fogják javasolni Zágráb 

Európai Uniós tagságának elhalasztását, de egy “figyelmeztető jelzést” szükségesnek tart 

küldeni Horvátországnak. 
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10. ábra - ZERP zóna,  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:ZERP.jpg    2012.03.12 11:53 

 

A kékkel jelölt zóna már nem tartozik a horvát felségvizek alá, viszont a 

nemzetközi jog értelmében a terület „kizárólagos gazdasági terület,” amely felett 

Horvátország gazdasági jogokkal rendelkezik. Ezekre a vizekre bárki szabadon behajózhat, 

de ott halászati tevékenységet nem folytathat.  
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ÖSSZEGZÉS 

A dolgozat témája Horvátország Európai Uniós csatlakozása. A dolgozatban 

próbáltam bemutatni azokat a témákat, melyek hátráltatták a nyugat-balkáni országot az 

integráció kapcsán. Azt gondolom, hogy sikerült jól bemutatnom az írásomban.   

Igyekeztem megtalálni a választ arra, hogy Magyarország mit profitálhat 

Horvátország csatlakozásából. Az alapvető okokon túl, számomra a dolgozat megírása 

előtt nem volt igazán egyértelmű, hogy Hazánk miért is áll ki teljes mellszélességgel a 

további bővítés mellett. A kutatás közben viszont világossá vált, hogy a nyugat-balkáni 

térségből csak előnyeink származhatnak, mind diplomáciai szinten, mind pedig gazdasági 

szempontból. Országunk közelsége és a régió országaihoz mérten gazdasági ereje segíthet 

abban, hogy az európai integráció segítségével átformáljuk, megzabolázzuk, és --mondjuk 

ki-- hasznot is húzzunk a régióból. 

Azt gondolom, hogy jelenleg még talán jók a pozícióink a Nyugat-Balkánon a már 

említett földrajzi közelség és a történelmi egybefonódások miatt, helyzeti előnyben 

vagyunk sok országgal szemben. Úgy látom, hogy nem kellene elszalasztani a történelmi 

lehetőséget arra, hogy Magyarország még jobban kiterjessze befolyását és gazdasági erejét 

a térségben. Más országok is egyre jobban kezdik felismerni Horvátország jelentőségét és 

szerepét. Egyedüli csatlakozó országként Zágráb a közvetítő és a kapu szerepét is játssza a 

közeljövőben. Az Európai Unió rájött arra, hogy a Nyugat-Balkán fokozatos integrációja 

az egyetlen lehetséges válasz arra, hogy a régió színes etnikumú országait megbékéltesse 

és felzárkóztassa Európához.  
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ABSZTRAKT 

A szagdolgozat bevezetése után egy történelmi áttekintés következik, amelyből 

alapvető információkat tudunk meg Horvátországról. A fejezetet a délszláv háború és 

annak befejezése zárja.   

Ezután az Európai Unió és Horvátország rövid kapcsolata következik, amelyet egy 

kisebb rész követ, melyben arra keresem a választ, hogy miért fontos az Európai Uniónak a 

további integráció.  

Ezt követően kerülnek bemutatásra az Európai Unió által Horvátországnak nyújtott 

támogatások és előcsatlakozási alapok. Ebben a részben táblázatok mutatják, hogy az 

egyes kifizetésekből Horvátország mekkora összegekhez jutott.  

Ezután a népszavazásról és annak nemzetközi illetve horvát visszhangjaiból 

találhatók részletek.  

A továbbiakban egy rövid fejezetben igyekeztem bemutatni az Európai Uniós 

csatlakozás menetrendjét és feltételeit, majd pedig egy kicsit a magyar vonatkozás felé 

kanyarodik a dolgozat, hiszen Magyarország Európai Uniós elnöksége alatt zárták le a 

horvát csatlakozás kérdését, így bár ez a fejezet nem kapcsolódik szorosan a témához, de 

nagyobb hangsúlyt fektettem rá.  

Végül pedig az utolsó fejezet következik, amelyben azt mutatom be, hogy mely 

ügyek voltak azok, amelyek évekkel kitolták Horvátország csatlakozását az Európai 

Unióhoz.  

 

 



 

ABSTRACT 

In my thesis, the introduction is followed by a historic overview which provides us 

with basic information about Croatia. This chapter is concluded by the Southern Slav war 

and its closing. In the following I elaborate on the relationship of the European Union and 

Croatia. This chapter is succeeded by a shorter part where I search for the answer why it is 

important for the Union that the integration continues.  

This is succeeded by the survey of supports and pre-integrational funds given to 

Croatia by the European Union. In this part I have taken the help of tables showing the 

amounts of money Croatia has been given. 

Following this I have provided extracts of the opinions in Croatia and abroad which 

have stemmed from the referendum held in Croatia about the integration into the European 

Union. 

After this in a shorter chapter I laid emphasis on elaborating on the integration into 

the Union, how it is carried out, what kind of steps this process has, what the conditions are 

for a country’s integration, and following this part I turned to the Hungarian part since it 

was Hungary’s Presidency of the European Union during which the question of Croatia’s 

integration was closed. 

The last chapter of my thesis deals with the cases which postponed the country’s 

integration into the European Union. 
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MELLÉKLETEK 

1. A kiegyezés után 

 „Alkotmány és közigazgatás: 

Horvát-Szlavon-Dalmátországok közjogi viszonyát a magyar államhoz alapjában a kiegyezésről 

szóló 1868. XXX. t. c. szabályozza, melyet kiegészítenek, és részben módosítanak az 1873. 

XXXIV., 1880. LIV., 1881. XV., 1882. XL., 1889. XL., 1906. X. t. cikkek és együtt Magyarország 

és H. közös alaptörvényeit teszik. Az 1868. XXX. t. cikk bevezetése kiemeli, hogy a Horvát-

Szlavon-Dalmátországok századokon keresztül mind jogilag, mind tényleg Szt. István koronájához 

tartoztak, a pragmatica szankció /1723. I., II., III. t. cikkek/ értelmében pedig a magyar szt. korona 

országai egymástól elválaszthatatlanok. A 47. és 48. § hozzá teszik, hogy mindazon ügyekre, 

melyek ez egyezményben a közös (állami) törvényhozásnak és központi kormánynak (m. királyi 

minisztérium) fenntartva nincsenek, Horvátországot autonómia, önkormányzati jog illeti meg és ez 

mind a törvényhozás, mind végrehajtás tekintetében kiterjed a beligazgatásra, vallás-és közoktatási 

ügyekre, valamint az igazságügyekre, ideértve a tengerészeti jog kiszolgáltatásában és a 

főudvarnagyi bíráskodáson kívül a törvénykezést is annak minden fokozatán. Horvátország tehát a 

magyar korona kiegészítő része, vagyis a szűkebb értelemben vett Magyarországgal együtt alkotja 

a magyar államot, amellett, hogy belső életére a meghatározott tágas ügykörökben autonomikus 

különállással és ennek megfelelő autonóm alkotmánnyal 

bír.  

A magyar szent korona országainak (miként az államot 

szintén nevezi) közös jelvényül a kibővített, illetve a 

társországokéval egyesített magyar címert állapítja meg. 

Megjegyezendő azonban, hogy Dalmátországok csak 

jogilag tartozik a magyar szent koronához, ténylege 

Ausztria tartománya. Az állami egységből következik, hogy 

a király egy és ugyanazon; egy a korona és a koronázás, egy 

a koronázási oklevél, melyet azonban a magyar szöveg 

mellett horvát nyelven is szerkesztendő, a társországoknak kiadandó és ebben a társországok 

alkotmánya is biztosíttatik. Egy és ugyanaz az állampolgárság, valamint az államhatalom, mely 

ugyanazon főorgánumok által valósul meg, amennyiben magának a horvát-szlavon autonómiában 

kivételt nem alkotott. […]  

11. Ábra - Magyarország Nagy 

Címere 

http://szentkoronaradio.com/printable/

node/42657 



 

Az autonomisztikus különállást, hogy e részek közjogilag elismert 

<<ország>> címmel bírnak; külön politikai nemzetet alkotnak, mely 

azonban nem ad állampolgárságot, hanem csak illetőséget, 

területükön külön zászlót használnak saját színekkel /piros-fehér-

kék/ és címerükkel, melyet azonban Szt. István koronája fed. 

Az állami törvényhozásban kollektív képviselettel vesznek rész, 

tehát nem kerületi választás alapján; végre a nagyfontosságú 

közügyek egész sorozatára autonomisztikus külön élettel bírnak 

és az 1868. XXX. T. –c-ben foglalt egyezmény csak úgy 

változtatható meg, mint a hogy létrejött: a magyar országgyűlés 

és a Horvát országgyűlésnek kölcsönös megállapodása alapján a 

király szentesítésével.„
110
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Révai Nagy Lexikona: Az ismeretek enciklopédiája X. kötet Budapest Révai Testvérek irodalmi intézet 

részvénytársaság 1914 Horvát-szlavon ország címszó alatt, 299-300. oldal 

 

12. Ábra - Horvát-Szlavón ország 

címere (1868-1918) 

http://hu.wikipedia.org/w/index.ph

p?title=F%C3%A1jl:Coa_Croatia_

Country_History_%28with_crown

%29_%281868-

1918%29.svg&filetimestamp=2011
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2. Az unióhoz való csatlakozás feltétele, hogy Horvátország befejezze a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal az acquis communautaire mind a 35 

fejezetével kapcsolatban. /A táblázat a xviii számú végjegyzethez tartozik, de technikai okokból itt van feltüntetve/ 

Tárgyalási fejezet EU-értékelés Vizsgálat kezdete Vizsgálat vége Fejezet megnyitva Fejezet lezárva Fejezet befagyasztva 

1. Áruk szabad mozgása Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 1. 16. 2006. 2. 24. 2008. 7. 25. 2010. 4. 19. – 

2. Munkavállalók szabad 

mozgása 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 7. 19. 2006. 9. 11. 2008. 6. 17. 2009. 10. 2. – 

3. Vállalatalapítás joga és a 

szolgáltatások szabadsága 

Összehangolva az 

acquis-val 

2005. 11. 21. 2005. 12. 20. 2007. 6. 26. 2009. 12. 21. – 

4. Tőke szabad áramlása Összehangolva az 

acquis-val 

2005. 11. 25. 2005. 12. 22. 2009. 10. 2. 2010. 11. 5. 2008. 12. – 2009. 10. 

5. Közbeszerzés Összehangolva az 

acquis-val 

2005. 11. 7. 2005. 11. 28. 2008. 12. 19. 2010. 6. 30. – 

6. Társasági jog Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 6. 21. 2006. 7. 20. 2007. 6. 26. 2009. 10. 2. 2008. 12. – 2009. 10. 

7. Szellemi tulajdon törvényi 

szabályozása 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 2. 6. 2006. 3. 3. 2007. 3. 29. 2008. 12. 19. – 

8. Versenyjog Összehangolva az 

acquis-val 

2005. 11. 8. 2005. 12. 2. 2010. 6. 30. 2011. 6. 30. – 

9. Pénzügyi szolgáltatások Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 3. 29. 2006. 5. 3. 2007. 6. 26. 2009. 11. 27. – 

10. Információs társadalom és 

média 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 6. 12. 2006. 7. 14 2007. 7. 26. 2008. 12. 19. – 



 

11. Mezőgazdaság és 

vidékfejlesztés 

Összehangolva az 

acquis-val 

2005. 12. 5. 2006. 1. 26. 2009. 10. 2. 2011. 4. 19 2008. 12. – 2009. 10. 

12. Élelmiszer-biztonság, állat- és 

növényegészségügy 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 3. 9. 2006. 4. 28. 2009. 10. 2. 2010. 7. 27. 2008. 12. – 2009. 10. 

13. Halászat Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 2. 24. 2006. 3. 31. 2010. 2. 9. 2011. 6. 6. 2008. 12. – 2010. 2. 

14. Közlekedés Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 6. 26. 2006. 9. 28. 2008. 4. 21. 2010. 11. 5. – 

15. Energiaügy Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 5. 15. 2006. 6. 16. 2008. 4. 21. 2009. 11. 27. – 

16. Adózás Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 6. 6. 2006. 7. 12. 2009. 10. 2. 2010. 6. 30. 2008. 12. – 2009. 10. 

17. Gazdasági és pénzügyi jog Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 2. 16. 2006. 3. 23. 2006. 12. 21. 2008. 12. 19. – 

18. Statisztika Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 6. 19. 2006. 7. 18. 2007. 6. 26. 2009. 10. 2. 2008. 12. – 2009. 10. 

19. Szociális politika és 

foglalkoztatásügy 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 2. 8. 2006. 3. 22. 2008. 6. 17. 2009. 12. 21. – 

20. Vállalkozási és iparpolitika Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 3. 27. 2006. 5. 5. 2006. 12. 21. 2008. 7. 25. – 

21. Transzeurópai hálózatok Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 6. 30. 2006. 9. 29. 2007. 12. 19. 2009. 10. 2. 2008. 12. – 2009. 10. 

22. Regionális politika és a 

strukturális eszközök 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 9. 11. 2006. 10. 10. 2009. 10. 2. 2011. 4. 19 2008. 12. – 2009. 10. 



 

koordinációja 

23. Bírósági és alapvető jogok Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 9. 6. 2006. 10. 13. 2010. 6. 30. 2011. 6. 30. – 

24. Igazság, szabadság és 

biztonság 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 1. 23. 2006. 2. 15. 2009. 10. 2. 2010. 12. 22. 2008. 12. – 2009. 10. 

25. Tudomány és kutatás Összehangolva az 

acquis-val 

2005. 10. 20. 2005. 11. 14. 2006. 6. 12. 2006. 6. 12. – 

26. Oktatás és kultúra Összehangolva az 

acquis-val 

2005. 10. 26. 2005. 11. 16. 2006. 12. 11. 2006. 12. 11. – 

27. Környezetvédelem Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 4. 3. 2006. 6. 2. 2010. 2. 19. 2010. 12. 22. 2008. 12. – 2010. 2. 

28. Fogyasztó- és 

egészségvédelem 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 6. 8. 2006. 7. 11. 2007. 10. 12. 2009. 11. 27. – 

29. Vámunió Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 1. 31. 2006. 3. 14. 2006. 12. 21. 2009. 10. 2. 2008. 12. – 2009. 10. 

30. Külkapcsolatok Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 7. 10. 2006. 9. 13. 2007. 10. 12. 2008. 10. 30. – 

31. Külpolitika, 

biztonságpolitika, védelmi 

politika 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 9. 14. 2006. 10. 6. 2010. 6. 30. 2010. 12. 22. 2008. 12. – 2010. 4. 

32. Pénzügyi felügyelet Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 5. 18. 2006. 6. 30. 2007. 6. 26. 2010. 7. 27. – 

33. Pénzügyi és költségvetési 

rendelkezések 

Összehangolva az 

acquis-val 

2006. 9. 6. 2006. 10. 4. 2007. 12. 19. 2011. 6. 30. – 



 

34. Intézmények     2010. 11. 5.  

35. Más – – – – – – 

Állapot    33 fejezet a 33-ból 

megnyitva 

33 fejezet a 33-

ból lezárva 
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 http://www.corvinusembassy.com/ep/index.php?page=1&article=1&show=252  2012.03.31 13:15 
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 Vajdaság és Koszovó 

 
iii

 Ezek között szerepelt az export-import korlátozása, fegyver és olajembargó, és az EK beszüntette a 

Phare alapból adható segély folyósítását is.  

 
iv
 14 ezer fős alakulat főleg holland, dán, belga, spanyol brit és francia csapatokat, MJJ 2012.03.25 

18:36 

 
v
 Luxemburg /Jacques Poos/ 

 
vi
 “James Baker 1991. június 21-én azt mondta Belgrádban, hogy az USA Jugoszlávia területi 

integritását és egységét támogatja, s így nem ismerné el sem Szlovéniát, sem Horvátországot önálló 

államnak, mivel azok veszélyt jelenthetnének a térség erőegyensúlyára.” 

http://mjj.hu/Delszlav%20haboru.htm  2012.03.22 11:49 

 
vii

Drámai helyzet: minden ötödik fiatal európai munkanélküli Nagy Zsófia, 2012. március 15 

http://privatbankar.hu/karrier/dramai-helyzet-minden-otodik-fiatal-europai-munkanelkuli-245411  

2012.03.21 10:52 

 
viii

 Magyar Nemzeti Bank http://www.mnb.hu/arfolyamok  Egy kuna 38,5 Ft 2012.03.21 12:37 
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Hivatal legfrissebb adataiból Gyorstájékoztató www.ksh.hu  Közzététel: 2012. március 20. Következik: 

2012. március 23. Népmozgalom, 2012. január Sorszám: 50.  2. oldal 1. táblázat 

 
x 

A csatlakozást követően, ha a népességét tekintjük, akkor az Unió 8. legkisebb országa lesz 

Horvátország. 

 
xi
 „A 2007–2013-as időszakban az alábbi országok jogosultak a Kohéziós Alap támogatására: Bulgária, 

Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Spanyolország átmeneti 

támogatásban részesülhet, mivel egy főre eső GNI-je alacsonyabb a 15 tagállamra számított közösségi 

átlag 90%-ánál.”  

forrás: http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1437  

 
xii

 eurostat newsrelease  195/2010 - 15 December 2010 GDP per inhabitant in purchasing power 

standards GDP per inhabitant in the Member States ranged from 44% to 271% of the EU27 average in 

2009 forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15122010-BP/EN/2-15122010-BP-

EN.PDF 

 
xiii

 2008 végére 26,5% volt, http://www.vki.hu/kh/kh-195.pdf   
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 a legnagyobb vállszélességgel Magyarország, Németország, Ausztria, Csehország és Lengyelország  

 
xvi

 Ezek közül is főleg Franciaország, Hollandia, és Anglia  

 
xvii

 Koszovónak igen speciális a státusza, mivel több Európai Uniós állam sem ismeri el létezését a 

jelenlegi 27 tagországból 22 ismeri el. Spanyolország, Szlovákia, Románia, Ciprus és Görögország nem 

ismeri el. http://euobserver.com/24/25684   2012.03.15 15:51 

 
xviii A táblázat a Mellékleteket elején van feltüntetve – 2. pont – fordított lap elrendezése miatt 

Táblázat forrása: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g_csatlakoz%C3%A1sa_az_Eur%C3%B3pai

_Uni%C3%B3hoz   2012.03.24  15:29 

 

xix
 A Bel- és Igazságügyi Tanács 2006. április 27–28-ai ülésén politikai megállapodás született a 

schengeni vízumok 35 euróról 60 euróra emeléséről. A vízumdíjak emelésére francia kezdeményezésre 

kerül majd sor 2007. január 1-jétôl. Az intézkedést a tagállamok a megnövekedett feladatok miatt, a 

biometrikus azonosítók,valamint a SIS 2-re való áttérés miatt tartották szükségesnek. Magyarország 

azonban ellenezte, hogy ez az intézkedés a Nyugat-Balkán országaira is érvényes legyen, hiszen a 

délkelet-európai embereknek már a 35 eurós díj is magas. Forrás: EURÓPAI TÜKÖR  A 

MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG FOLYÓIRATA XI. 

ÉVFOLYAM 7–8. SZÁM 2006. JÚLIUS–AUGUSZTUS Felelős kiadó: Pettendi Zsuzsanna  Nyomdai 

kivitelezés: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. ISSN 1416-6151  BALÁZS KATALIN–SZALÓKI 

KATALIN 117. oldal   
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Veszélybe kerülhet a horvát belépés a hágai ítélet nyomán?  

2011. április 27. szerda Szerző: Pandur József - Juhász Attila 

http://hvg.hu/velemeny/20110427_horvtorszg_eu_gotovina 
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 Számszerűsítve ez annyit jelent, hogy 795 722-ről 785 561-re csökkent a hátralévő ügyek száma 

HORVÁTORSZÁG EU CSATLAKOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI ENDRŐDI-KOVÁCS VIKTÓRIA  

DÉLKELET EURÓPA – SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 

1.(Spring 2011/1 Tavasz) 4. oldal 

 
xxii

 Az indokok között szerepelt, hogy Hollandia nem elégedett azzal, ahogyan Románia és Bulgária őrzi 

az Európai Unió közös keleti határait. Illetve kevésnek találja a két ország korrupció és szervezett 

bűnözés elleni fellépését, valamint szóba került a migráció kérdése is. Megjegyezném, hogy a két 

balkáni ország teljesítette a Schengeni övezethez való csatlakozás kritériumait.   


