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„Az Európai Unió további bővítése nem csak  

átalakítja korábbi nézeteinket arról, 
 hogy mit is jelent az Európa fogalom,  

hanem alapjaiban változtatja meg  
az Öreg Kontinens politikai természetét.”  

(Hayward – Menon 2003) 

1. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

A bővítés azon politikai folyamatok egyike, mely végigkísérte a Közösség történetét. A 

rendszerváltásig intenzitása sem a csatlakozó államok számát (6 újabb tagállam), sem 

gyakoriságát tekintve nem volt kiemelkedő. A hidegháború végétől jelentősége drámaian 

megnőtt, s ráadásul állandóan napirenden lévő tényezővé vált. 1995-ben három volt EFTA-

taggal bővült a Közösség, majd 2004-ben ezt követte nyolc közép- és kelet-európai ország, 

valamint Ciprus és Málta csatlakozása, Bulgária és Románia pedig 2007. január 1-től lett az 

Európai Unió része, vagyis 12 év alatt a 12 tagú Unió 27 tagúvá bővült. A folyamatnak 

azonban még messze nincs vége, hiszen a Bizottság javaslatára 2005-ben Törökországgal és 

Horvátországgal is megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások, sőt a Nyugat-Balkán országai 

előtt is ígéretes perspektívaként szerepel az EU-tagság.  

A dolgozat fő célkitűzése az európai uniós bővítések elméletének és gyakorlati 

megvalósulásának vizsgálata, a bővítési folyamat következő állomásának, a rendszerváltó és 

önállóvá váló Horvátország csatlakozásának példáján. Munkámban bemutatom az integrációs 

elméletek a Közösség bővítésével kapcsolatos álláspontjait, áttekintem a bővítések 

módszereit, kritériumait, alapelveit, menetrendjét és a csatlakozásra vonatkozó, meghatározó 

dokumentumokat, s végül erre építve annak a kérdésnek a megválaszolására vállalkozom, 

hogy a régi-új állam hogyan keresi identitását, milyen integrációs esélyekkel és problémákkal 

szembesül, és milyen utat kell bejárnia ahhoz, hogy az egységes európai tér részévé váljon. 

Az ország európai uniós csatlakozásának problematikája végigkíséri történetét az 1990-es 

évektől napjainkig, s ez a folyamat még mindig nem fejeződött be. A téma aktualitását 

tükrözi, hogy munkám írása során megkezdődtek az érdemi tárgyalások az Európai Unió és 

Horvátország között, melyek még most is folyamatban vannak. Az anyag feldolgozásában 

ezért határvonalat kellett húznom, s a dolgozatban az önállóvá válástól a francia elnökség 

befejeződéséig, 2008 végéig tárgyalom az eseményeket.  

A horvát integráció komplex folyamat, ezért a témát három oldalról, transznacionális, 

regionális és nacionális aspektusból vizsgálom, fokozatosan szűkítve a kérdéskört, eljutva a 

horvát csatlakozásig.  
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A nemzetek feletti szint bemutatása során felvázolom a Közösség bővítési politikáját 

meghatározó tényezőket, bemutatom azt az összetett folyamatot, melyben az állandóan 

változó Közösség alakította, folyamatosan változtatta a csatlakozás menetét, kritériumait, s 

kiemelten kezelem a rendszerváltó országok integrálásának sajátosságait és nehézségeit. 

Rávilágítok azokra a dilemmákra, a gyakran egymásnak ellentmondó nézetekre, amelyek az 

Unió részéről a további bővítéseket meghatározzák, miközben nem hagyhatóak figyelmen 

kívül a Közösség válságának éppen a növekedést meghatározó tényezői sem.  

A horvát csatlakozást erőteljesen befolyásoló faktor, a dolgozat második, regionális 

szempontja, a Nyugat-Balkán problematikája. Vizsgálataim során célom volt a térség 

sajátosságainak, heterogenitásának, ugyanakkor közös nevezőinek bemutatása. Ez utóbbi 

vizsgálata rávilágít arra, hogy az Európai Unió miért kezeli együttesen a Horvátországot is 

magában foglaló régiót, és ez a tény milyen további problémákat vet fel az integráció 

tekintetében. 

A bővítés uniós és regionális aspektusa megalapozza a nemzeti sajátosságok bemutatását, 

s lehetővé teszi a horvát csatlakozás elhelyezését a bővítési folyamatban. Célom annak a 

hosszúra nyúló, nehézségekkel, megtorpanásokkal és nekilódulásokkal teli folyamatnak az 

ismertetése, melyet a jó alapokkal induló, önállóvá vált állam bejárt a kilencvenes évektől 

napjainkig. Dolgozatomban nem a horvát csatlakozás technikai elemeinek ábrázolására 

helyezem a hangsúlyt, hanem annak folyamatjellegére, általánosítható, a Nyugat-Balkánra is 

alkalmazható vonásainak megfogalmazására. 

Disszertációm elkészítése során célom egy olyan átfogó munka megírása volt, mely 

eligazít a bővítési mechanizmus gyakorlati alkalmazása terén, s konkrét példán, a Nyugat-

Balkánon és Horvátországon keresztül mutatja be ezen struktúra érvényesülését. Az empirikus 

tapasztalat segíthet az Unió természetének, működési mechanizmusainak, valamint a bővítés 

és mélyítés dilemmájának megértésében. Tekintettel arra, hogy a bővítési folyamat következő 

állomása feltehetően Horvátország lesz, így a bővítés speciális jellemzőit és megvalósulását a 

legérzékletesebben a horvát példán lehet végigkövetni, választásom ezért esett ezen államra. 

Döntésemben megerősített, hogy hazánk számára kiemelkedően fontos a velünk szomszédos 

országokkal való jó viszony kiépítése, s a magyar külpolitika prioritásai között is 

hangsúlyosan megfogalmazódik ezen célkitűzés. A magyar-horvát kapcsolatok 

példaértékűnek számítanak, melyben a közös történelmi és kulturális szálak, az évszázadokig 

együttműködő gazdaság és a határ menti térségek összefonódásai kiemelkedő szerepet 

játszanak. Erre építve az értekezésben bemutatásra kerül, hogy a 2004 óta uniós-tag, 
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Magyarország hogyan tudja a fenti összefonódásokat kamatoztatva Horvátország 

csatlakozását elősegíteni. 

2. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE  

Az értekezés az Európai Unió bővítési politikájának változásait, az 1999 óta használatos 

Nyugat-Balkán fogalom értelmezését és a régió integrációs esélyeit, s ezen belül a horvát 

csatlakozás folyamatát mutatja be, összefoglalja a több mint 5 éves kutatásom eredményeit, 

valamint a témában szerzett tanítási tapasztalataimat. A hipotézisek bizonyítása, a 

tudományos elemzés öt fő részben történik. 

BEVEZETÉS 

A disszertáció bevezetésében a hipotézisek és a kutatási témához kapcsolódó alapkérdések 

megfogalmazása mellett, a szakirodalom és az alkalmazott módszerek bemutatására kerül sor.  

ELSŐ FEJEZET: ELMÉLETI HÁTTÉR 

A téma elméleti hátterét a horvát csatlakozást megalapozó integrációs iskolák bővítéssel 

kapcsolatos elméletei és azok tanulságai adják. Az első fejezetben Horvátország integrációs 

esélyeinek alátámasztására megvizsgálom, hogy a Közösség története során milyen 

integrációs elméletek alakultak ki, s melyek ezen elméletek fő sajátosságai. A további bővítés 

lehetőségeit vizsgálva külön kitérek az egyes teóriák közötti különbségekre, mivel ezek 

meghatározóak a horvát reláció szempontjából is. Természetes, hogy az egyes elméletek nem 

egyformán viszonyulnak a napjainkra már 27 tagúvá bővült Unióhoz, sőt a további 

bővülésekhez sem.  

Az Európai Unió működéséről, további bővítéséről folyó elméleti vita közel négy 

évtizedes múltra tekint vissza, melynek során az egyes elméletek teljesen átalakultak. Néhány 

irányzat meggyengült, míg mások bizonyítva látták elgondolásaikat és megerősödtek. Sokkal 

fontosabb azonban az a változás, hogy az egyes iskolák között a 90-es években a 

továbbhaladást illetően konvergencia alakult ki, mely rámutat a klasszikus integrációs 

elméletek közös teoretikus kiindulópontjára is. 

Tanulmányom elméleti hátterében bemutatom, hogy a különböző iskolák milyen 

előrejelzéseket fogalmaznak meg az Unió folyamatos bővítésével, különös tekintettel Közép- 

és Kelet-Európával kapcsolatban. Ennek során nem célom meghatározni az egymással 

polemizáló elméletek magyarázó erejét, álláspontjaik helyességét és rangsort sem szeretnék 
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felállítani közöttük, hiszen a Közösségen belül lezajló különböző folyamatokra más-más 

teória adja a legkielégítőbb megoldást. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a 

klasszikus integrációs elméletek közül melyek azok, amelyek leginkább lehetővé tették és 

teszik a keleti és déli irányú bővítést.  

Az elméletek közül kiemelten foglalkozom a nemzetközi szervezetek két, az Európai Unió 

jelenlegi bővítéseit is meghatározó iskolájával, a racionalista és konstruktivista 

institucionalista teóriákkal, mert ezek adnak elsődleges iránymutatást a keleti és déli irányú 

bővítésre, és egyben vizsgálják a Közösség nehéz döntési folyamatát a bővítés 

elhatározásában. A két elmélet lehetőséget ad arra, hogy analizáljam a bővítésnek mind a 

költség-haszon faktorát, mind pedig eszmei-politikai megközelítését. Ez utóbbit kiemelten 

kezelem, hiszen a horvát csatlakozás esetében nem feltételezhetjük, hogy az Uniónak 

elsősorban gazdasági érdeke fűződik Horvátország integrálásához, sokkal inkább a 

geopolitikai, földrajzi, biztonságpolitikai és kulturális elemek a meghatározóak.  

A két iskola nem ad a bővítés minden részletére kiterjedő elméleti magyarázatot, mégis 

teóriáik lehetővé teszik a bővítés konceptualizálását, rámutatnak azokra az alapvető 

indokokra, amelyek meghatározzák, hogy egy nemzetközi szervezet számára miért fontos a 

bővítés, s mi motiválja a harmadik országokat a csatlakozásra. A racionalista institucionalista 

megközelítés szerint a bővítés fő mozgatórugója akár a tagállamok, akár a tagjelöltek 

oldaláról közelítjük meg a kérdést a csatlakozás költségei és haszna, mely az érdekek és 

preferenciák mentén nagy eltéréseket mutathat. Ezzel ellentétben a konstruktivisták nem az 

anyagi érdekeltségeket tekintik a meghatározó elemnek, hanem a kulturális és ideológiai 

azonosságot, azt, hogy a tagok és tagjelöltek közös európai identitással, értékekkel, normákkal 

rendelkeznek.  

Az elméleti megközelítés alapján be kívánom bizonyítani, hogy az európai integrációval 

foglalkozó kutatók nem, vagy csak marginálisan foglalkoznak a bővítések elméleti hátterének 

megalapozásával. A kérdéskör csak újabban, a keleti bővítés miatt felmerülő dilemmák 

kapcsán került előtérbe a szakértők kutatásaiban – az is elsősorban a nemzetközi 

szervezetekre vonatkozóan – s a dolgozat célja, hogy bemutassa a problematika kapcsán 

felmerülő polémiákat és kételyeket. Ennek során abból a feltételezésből indulok ki, hogy a 

bővítés egy fokozatosan megvalósuló horizontális intézményesülési folyamat. Bemutatom 

ezen bővítés függő változóit, hiszen csakis így lehet elemezni és összehasonlítani az eddig 

lezajlott bővítéseket, melyekből a továbbiak is modellezhetőekké válnak.  

Ugyanakkor az integráció kiterjesztésével foglalkozó szakirodalom áttanulmányozása során 

megállapítható, hogy ezek nem magát a bővítés folyamatát ábrázolják, hanem sokkal inkább 
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egyes országok, vagy ország csoportok csatlakozását. Különösen nagy a tárháza az EFTA 

államok teljes jogú taggá válását bemutató műveknek, valamint számtalan munka foglalkozik 

a kelet-európai bővítés Közösségre vonatkozó hatásaival, különös tekintettel azokra a 

félelmekre, amelyek megelőzték a rendszerváltó országok felé való nyitást.  

Ezen tanulmányok legfőbb hiányossága, hogy nem elemzik a Közösség bővítési 

politikájának változásait, azok okait, nem fogalmazódik meg egy átfogó bővítési stratégia, 

sem a bővítések hatásmechanizmusának vizsgálata, melynek hátterében az a hiányosság áll, 

hogy nem történik meg az egyes bővítések összehasonlító elemzése. Dolgozatomban ennek a 

pótlására csak olyan mértékben vállalkozhatom, amennyiben ez az Unió további bővítéseit, 

különösen a horvát csatlakozás problematikáját segít értelmezni.  

MÁSODIK FEJEZET 

A második fejezetben az Unió bővítési politikájával foglalkozom, különös tekintettel a 

bővítés és mélyítés dilemmájára. Munkámban bemutatom a Közösség eddigi bővüléseit, azt 

az egyre nehezedő folyamatot, amely az első belépésektől a kelet-európai országok 

csatlakozásáig nyomon követhető. Elemzem a bővülések sajátosságait, összehasonlítom az 

egyes csatlakozások kritériumait, folyamatát, időtartamát, a leendő tagállamok és az Európai 

Unió céljait.  

Kiemelt hangsúlyt fektetek a legutolsó, keleti bővülésre, hiszen ennek tapasztalatai és 

eredményei meghatározóak a további bővítések kapcsán. Feltételezem, hogy a korábbi 

bővítések módszerei és menetrendje nem alkalmazható a keleti bővítésre, s ezt a 2004-es és 

2007-es csatlakozás sajátosságainak a kiemelésével teszem meg. Dolgozatom nem 

tartalmazza a korábbi bővítések technikai elemeinek ismertetését és teljes részletességgel 

történő bemutatását, hiszen azok összehasonlító elemzése során csak a különbségekre és azon 

eddigi tapasztalatokra fókuszálok, amelyek befolyásolhatják Horvátország csatlakozását. 

Kísérletet teszek a bővítések általános tapasztalatainak és sajátosságainak megfogalmazására 

és előrevetítem azokat a momentumokat, amelyek meghatározhatják Horvátország teljes jogú 

taggá válását.   

Ennek során úgy gondolom, hogy kronologikusan két jól elkülöníthető szakaszra osztható 

a jelenleg 27 tagú Európai Unió fejlődéstörténeti pályája. Az első az 1995-ös bővítésig tart, 

mely Európa nyugati felét érintette, s valójában olyan országok csatlakozását jelentette, 

amelyek tőkés piacgazdasággal és nagy demokratikus hagyományokkal rendelkeztek.  
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A második periódus a rendszerváltással indul, amikor a demokratikus átalakulás, a 

gazdasági szerkezetváltás és piacgazdaság kezdeti stádiumában lévő kelet-európai országok 

kérték felvételüket az Unióba. Az újabb és újabb tagállamok felvétele során a Közösség 

állandóan beleütközött abba a jelenlegi horvát csatlakozást is meg-megakasztó dilemmába, 

hogy a bővítés vagy a mélyítés az elsődleges feladat.  

A bővítések elemzésével dolgozatomban azt kívánom igazolni, hogy az egyes országok 

csatlakozása az európai integráció különböző korszakaiban mennyire más és más 

kritériumokkal és tartalommal jelent meg. Rámutatok a bővülő feltételekre és azok kiváltó 

okaira, melyek a taggá válást folyamatosan nehezítve elvezettek a rendszerváltó országok 

esetében kialakított stratégiához. Keresem arra a kérdésre is a választ, hogy vajon 

megfigyelhetőek-e alapvető törvényszerűségek, mert feltételezésem szerint hiányzik az 

Európai Unió bővítési stratégiája. 

HARMADIK FEJEZET 

A harmadik fejezetben az Unió bővítési politikájának következő célpontja, a Nyugat-Balkán 

bemutatása áll. A kiindulópontot az európai térfelosztás egyik legvitatottabb régiójának, a 

Balkánnak a definiálása jelenti, mely megosztja a szakmát is, hiszen történelmi, politikai, 

földrajzi, vallási, etnikai és kulturális határai eltérő eredményt hoznak. A Nyugat-Balkán 

szubrégió euro-politikai fogalom 1999-ben jelent meg az Európai Unió szóhasználatában, s 

azon államokat öleli fel, melyek még nem tagjai a Közösségnek, ugyanakkor fő külpolitikai 

céljuk az EU-tagság megszerzése. Bemutatásra kerülnek azok a tényezők, amelyek 

alátámasztják a régió egységes kezelését, ugyanakkor rávilágítok arra is, hogy ezen egységen 

belül rendkívüli heterogenitás is jellemzi a térséget.  

Ez az ellentmondásosság meghatározó szerepet játszik a Nyugat-Balkán csatlakozási 

nehézségeiben, sőt tükröződik a Közösség politikájának kettősségében, az egységes kezelés 

és/vagy a differenciálás elve alkalmazásában és váltakozásában. Bemutatásra kerülnek az 

Unió nyugat-balkáni politikájának mérföldkövei és az azt meghatározó legfőbb 

dokumentumok, kezdve a Stabilitási Paktummal és Stabilizációs és Társulási Folyamattal, 

egészen a 2008 márciusában elfogadott „Felzárkóztatási csomagig”.  

A folyamatábrázolás lehetőséget nyújt a bővítés menetének elemzésére, s a jelenlegi 

bővítést meghatározó sajátosságok és az ezek hátterében megbúvó okok feltárására. 

Megállapításra kerül, hogy az Európai Unió éppen akkor nehezíti a csatlakozás feltételeit, s 

éppen akkor csökkenti annak pénzügyi eszközeit, amikor a volt szocialista országok 
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csatlakozása kerül napirendre. Elemzem a térség felzárkóztatását elősegítő uniós 

támogatásokat, melyeket időben és tartalmában egyaránt három, jól elkülöníthető szakaszra 

osztottam.  

Az első etap az 1991-99 közötti ad hoc-jellegű segélyezések korszaka, a második, a 2000-

2006 közötti időszakban a SAP részeként bevezették az első strukturált pénzügyi és technikai 

támogatást, a CADRS-ot, mely mellett továbbra is fennmaradtak a korábbi előcsatlakozási 

alapok, s végül a 2007-ben induló harmadik korszakban egyetlen eszköz, az IPA 

alkalmazásával lényegesen egyszerűbbé és átláthatóbbá vált a tagjelöltek és a potenciális 

jelöltek számára nyújtott támogatás. A fejezetet a Nyugat-Balkán régiót alkotó államok 

integrációs útjának, nehézségeinek és eredményeinek rövid ismertetése zárja. 

NEGYEDIK FEJEZET 

A negyedik fejezet Horvátország bemutatására, általános jellemzőinek összefoglalására 

vállalkozik. A horvát csatlakozás nehézségei, az integráció felé vezető út problematikája nem 

érthető meg az ország politikai, társadalmi, gazdasági viszonyainak elemzése nélkül.  

Az ország-tanulmány elkészítésében kiemelkedő szerepe volt annak a munkának, melyet 

Rechnitzer János professzor, valamint témavezetőm, Hardi Tamás segítségével a 

„Magyarország szerepvállalási lehetőségei a kelet-, közép- és délkelet-európai 

területfejlesztési együttműködésekben” tanulmány-projekt részeként végeztem, s melynek 

eredménye a „Horvátország ország-tanulmány” megírása. Ez a kutatás lett az alapja a 

disszertációban olvasható jellemzésnek.  

Horvátország ábrázolásakor a tanulmány elkészítése során kialakított szempontrendszer 

mentén, valamint az uniós csatlakozás kapcsán kiemelten kezelt és vizsgált kérdések és a 

csatlakozási kritériumokban megfogalmazott területek alapján haladok. Így foglalkozom a 

horvát népesség és társadalom változásainak bemutatásával, az önállóvá váló állam politikai 

pártjainak, demokratikus politikai intézményrendszerének kialakulásával és működési 

mechanizmusának ábrázolásával, valamint a menekültkérdés kapcsán a kisebbségvédelemmel 

(politikai kritériumok).  

Külön alfejezetet szánok a horvát gazdasági átalakulás és szerkezetváltás ismertetésének, 

melyeket a főbb makrogazdasági mutatók elemzésén keresztül valósítok meg (gazdasági 

kritérium). Az országgal szemben évről-évre megfogalmazott bírálatok között szerepel a 

túlzott állami szerepvállalás, az ország centralizált irányítása, ezért bemutatom azokat a 

folyamatokat, melyek során megtették az első lépéseket a közigazgatás decentralizációja, a 
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szubszidiaritás elvének érvényesülése és a statisztikai régiók kialakítása terén. A területi 

politika nem csak az uniós csatlakozás miatt kap kiemelt hangsúlyt a dolgozatban, hanem a 

Doktori Iskolában végzett tanulmányaim is ezt támasztják alá. 

ÖTÖDIK FEJEZET 

A bővítések törvényszerűségeinek és sajátosságainak megfogalmazása, elemzése, az 

általánosságok és szabályszerűségek megállapításai tették lehetővé ezen konzekvenciák a 

Nyugat-Balkán államaira és a horvát csatlakozásra történő adaptálását. Az utolsó, ötödik 

fejezet erre, vagyis a horvát csatlakozás sajátosságainak bemutatására vállalkozik. Az ország 

integrációs útja kronológiailag két jól elkülöníthető szakaszra osztható.  

Az első etap a függetlenség kikiáltásától (1991. június 26.) a Franjo Tudjman elnök 

haláláig (1999. december 10.) tartó időszakot öleli fel. Ebben a korszakban a függetlenné váló 

ország az országépítés, államépítés feladatai mellett kísérletet tett önálló külpolitikai céljainak 

megfogalmazására és megvalósítására, melyben azonban az euroatlanti integráció csak 

retorikai szinten jelent meg. A külpolitika prioritása a nemzeti identitás és az önálló állam 

megteremtése, melynek során erőszakos eszközök bevetésére is sor került a politikai tér minél 

nagyobb kihasítása és etnikailag homogén terület kialakítása érdekében.  

Ez a nacionalista expanziós stratégia az ország nemzetközi elszigetelődéséhez vezetett, s 

az elhidegült légkörben a horvát külpolitika érdekérvényesítése meglehetősen gyenge volt. Az 

izoláció, a Közösséggel elindított tárgyalások többszöri elhalasztása, az uniós 

nyomásgyakorlás különféle formái a kilencvenes évek végén világossá tették, hogy Tudjman 

elnök haláláig nem várható közeledés, s Horvátország úgy lépte át az ezredfordulót, hogy nem 

volt semmilyen hivatalos megállapodás közte és az Európai Unió között.  

A második szakasz – melynek legfőbb jellemzője az Unió és Horvátország közötti 

kapcsolatok elmélyítése és fokozatos bővülése – az elnök halálával kezdődött és kisebb 

megtorpanásoktól eltekintve egyenes ívben haladt felfelé. Az első időszakban viharos 

gyorsasággal követték egymást az események, mintha az ország be kívánta volna hozni a 

kilencvenes években elvesztegetett időt, s szerette volna utolérni az integrációs folyamatban 

lényegesen előrébb tartó közép- és kelet-európai országokat. Ezt támasztotta alá az uniós 

csatlakozás kiemelkedően magas belső támogatottsága, akár kormányzati szinten, akár a 

politikai élet egyéb szereplői, a pártok és a közvélemény oldaláról tekintjük.  

Amikor azonban a kezdeti lendület alábbhagyott és egyértelművé vált, hogy Zágráb nem 

fog Bulgáriával és Romániával együtt belépni a Közösségbe, s főként a csatlakozási 
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tárgyalások kezdetének elhalasztása idején – habár az integráció nem vált pártpolitikai 

csatározások témájává és a pártok egyöntetűen kiálltak a csatlakozás mellett – a támogatottság 

meredeken zuhant. A közvéleménykutatások adatai ma is azt tükrözik, hogy az ország 

lakosságának alig fele áll ki a csatlakozás mellett, s ez éles ellentétben áll az ország 

vezetésének uniós elkötelezettségével. Napjainkban Horvátország kedvező irányban halad, 

már az EU részéről is elhangzanak a folyamat végét megjelölő időpontok, s véleményem 

szerint a csatlakozás végső dátuma inkább Zágráb teljesítményétől, előrehaladásának 

intenzitásától, mint a Közösségtől függ.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

A disszertációt összefoglaló rész zárja, melyben a hipotézisek bizonyítására és kiértékelésére 

kerül sor. 

3. AZ ÉRTEKEZÉS HIPOTÉZISEI 

A tudományos értekezés célja, hogy a horvát példán keresztül átfogó képet adjon az Európai 

Unió bővítési politikájáról, annak változó mechanizmusáról, és gyakorlati alkalmazásáról. 

Ennek bemutatására a kutatás az alábbi hipotézisek mentén haladt: 

1. Abból az alapfeltevésből indult ki, az európai integrációval foglalkozó kutatók nem, 

vagy csak marginálisan foglalkoznak a bővítések elméleti hátterének megalapozásával.  

2. Feltételezi, hogy az Európai Unió bővítése egy fokozatosan megvalósuló horizontális 

intézményesülési folyamat.  

3. Feltételezi, hogy a Közösségnek nincs általánosan érvényesülő, kidolgozott, konstans 

bővítési stratégiája, s a bővítések menetrendjét befolyásoló függő változók és a 

folyamatosan megújuló Unió áll a hátterében a csatlakozási folyamat változásainak. 

4. Feltételezi, hogy a 2004 előtti bővítések módszerei, kritériumai és menetrendje nem – 

vagy csak részlegesen – alkalmazhatóak a keleti és a további bővítésekre, s ennek alapján 

a Közösség bővítési folyamatát két, jól elkülöníthető szakaszként kezeli. 

5. Feltételezi, hogy bár az Európai Unió elkötelezett a régió államainak teljes körű 

integrálása mellett, de az egyes tagállamok preferenciái nagyon eltérőek, s a további 

bővítés nagymértékben függ a Közösség előtt álló újabb kihívások megoldásától, a bővítés 

és/vagy mélyítés dilemmájának rendezésétől.  
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6. Feltételezi, hogy a Nyugat-Balkán egy régióként történő kezelésével élesen szemben áll 

a térség heterogenitása, s ez a kettősség magyarázatot adhat a régió csatlakozási 

folyamatának ellentmondásosságára.  

7. Feltételezi, hogy a Nyugat-Balkán részét képező Horvátország gazdasági, társadalmi és 

szociális viszonyai, területi politikája tekintetében fejlettebb a térség többi államánál, s jól 

teljesít a kritériumok megvalósítása terén. 

8. Feltételezi, hogy a Közösség a differenciálás elve mentén halad, s így Horvátországnak 

nem kell bevárnia a régió többi államát, hanem a kritériumok teljesítése után, saját 

előrehaladása alapján hamarabb csatlakozhat az Európai Unióhoz, mint a régió országai. 

9. Feltételezi, hogy Horvátország sikeres csatlakozása nem fog újabb törésvonalat és 

ellentétet létrehozni a Nyugat-Balkánon, ellenkezőleg, Zágráb követendő példát mutatva és 

hídként funkcionálva a Közösség és a térség többi állama között, elősegítheti a régió 

stabilitását, és növelheti integrációs esélyeit. 

10. Feltételezi, hogy Horvátország inter- és intraregionális kapcsolatai, a szomszédos 

államokkal kialakított bilaterális kötelékei, köztük a Magyarországhoz fűződő viszonya 

meghatározó szerepet játszanak a sikeres csatlakozásban. 

4. A KUTATÁS MÓDSZEREI ÉS A FELHASZNÁLT FORRÁSOK  

A kutatási téma széles spektrumának köszönhetően multidiszciplináris jellegű, s a kérdés 

átfogó kifejtése szükségessé tette a történeti, a politikai, a gazdasági, a jogi, a kulturális, a 

biztonságpolitikai, a geopolitikai és a térszerkezeti aspektusból való megközelítést. A kutatás 

felhasználja a történelemtudomány tapasztalatait, s fontos rendező elv az események idő- és 

térbeliségének vizsgálata. A történeti módszer alkalmazásával a kutatás időben lehatárolódik, 

vagyis a dolgozat 1973-tól, az első csatlakozástól napjainkig vizsgálja a bővítések történetét, 

különös hangsúlyt helyezve a rendszerváltó országok integrálására, s Horvátországra. 

Kiemelt szerepet kap az összehasonlító módszer, melynek segítségével megfogalmazásra 

kerülnek a 2004 előtti és a keleti bővítés, valamint a volt szocialista országok és a Nyugat-

Balkán államainak várható csatlakozása közötti hasonlóságok és különbségek, s feltárásra 

kerülnek ezek okai. 

A Nyugat-Balkán ábrázolásában, s az Unió térbeli kiterjeszthetőségének ismertetésében 

eligazítást nyújt a geopolitika, a térfejlődés újszerű koncepciói és a regionális tudomány. A 

bővítés jogi hátterének bemutatása különböző primer források, elsősorban uniós joganyagok, 
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határozatok, rendeletek, ország-értékelések elemzését és értékelését igényelte. A jogi 

szabályozás rendszerének és változásainak vizsgálata során alkalmazott funkcionális 

megközelítésmód lehetővé tette az általános szabályozók konkrét megnyilvánulási formájának 

a horvát bővítés kapcsán való érvényesülését, a dolgozat egyik fontos rendezőelve tehát a 

forrásokra alapuló megközelítés. A disszertáció egészén végighúzódó másik alapelv az Unió 

bővítéseinek és a horvát csatlakozás folyamatcentrikus ábrázolása. 

A disszertáció teoretikus megközelítésű, átfogó ismertetését és elemzését adja az Európai 

Unió bővítéseiről, valamint a horvát csatlakozásról megtalálható szakirodalomnak. A dolgozat 

csekély részben hazai, zömmel nemzetközi, primer és szekunder forrásokon alapul. Az 

értekezés ugyanakkor épít az empirikus kutatások kapcsán a horvát csatlakozással foglalkozó 

magyar és horvát szakemberekkel, kutatókkal, egyetemi tanárokkal, az egymást váltó két 

zágrábi magyar nagykövettel, a horvát Kül- és Európai Ügyek Minisztériumának 

osztályvezetőjével, egyben a horvát tárgyalási delegáció tagjával, a Magyar Köztársaság 

Katonai Felderítő Hivatalának munkatársaival, a Magyar-Horvát Gazdasági Kamara tagjaival, 

a Zágrábi Egyetemen Nemzetközi tanulmányokat folytató hallgatókkal és magánemberekkel 

készített interjúkra. (1. sz. melléklet)  

Az íratlan források közül kiemelkedő szerepet játszanak a Doktori Iskolában és a témával 

foglalkozó konferenciákon elhangzott előadások, valamint konzulensem, Dr. Hardi Tamás 

útmutatásai.  Dr. Hardi Tamás segítségével megismerkedhettem a Regionális Kutatások 

Központja (RKK) Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézetének a témában végzett 

kutatásaival, valamint az RKK Dunántúli Tudományos Intézetében folyó munkával, ahol 

kutatásaim elindítása kapcsán nagy segítséget kaptam Hajdú Zoltántól, főként az ország-

tanulmány megírásában. 

Az utóbbi években a hazai tudományos élet is nagy figyelmet szentel a Balkán-

kutatásoknak, s több ezzel a kérdéssel foglalkozó kutatóközpont is alakult. Ezek közül 

személyesen is részt veszek a Balázs Péter kezdeményezésére 2005 decemberében létrehozott 

a CEU Center for EU Enlargement Studies kutatóközpont munkájában, rendszeres látogatója 

vagyok a Glatz Ferenc nevével fémjelzett Balkán-tanulmányok Központ előadásainak, 

valamint ismerem a Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és 

Balkán Tanulmányok Központján Pap Norbert irányítása alatt folyó munkát és annak 

publikált eredményeit. 

A disszertáció megírása során a szekunder források széles tárháza állt rendelkezésemre. A 

klasszikus integrációs elméleteket számos, elsősorban külföldi munka mutatja be, ugyanakkor 

csekély az ezzel foglalkozó hazai művek száma. A magyar szerzők kötetei közül kiválóan 
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hasznosítható a Kende Tamás tollából származó az Európai közjog és politika című könyv 

Integrációs elméletek fejezete. Palánkai Tibor „Az európai integráció gazdaságtana” című 

több kiadást is megérő kötete rövid betekintést nyújt a nemzetközi integrációelmélet főbb 

irányzataiba, megfogalmazva nem csak az egyes elméleti iskolák közötti különbségeket, 

hanem rávilágítva az általános kérdésekre is, így az integráció komplex folyamatként való 

kezelésére.  

A hazai szerzők közül Gazdag Ferenc könyve az Európai Unió közös kül- és 

biztonságpolitikájának bemutatása során az integrációs elméleteket egy külön, bevezető 

fejezetben vizsgálja. Navracsics Tibor Európai belpolitika című kötetének szintén 

bevezetőjében vázolja az integrációelméleti iskolák sajátosságait. Balázs Péter az „Európai 

egyesülés és modernizáció” című munkájában az egyes integrációelméleti iskolák tanulságait 

összeveti Közép- és Kelet-Európa az egységes európai térbe történő integrálásának 

sajátosságaival.  

Míg láthatóan a hazai szerzők általában nagyobb munkáikban csak egy-egy fejezetet 

szánnak az integrációs elméleteknek, addig a külföldi, elsősorban angol és német 

szakemberek egész köteteket írtak a témáról. Ezek közül a különböző iskolák köré 

csoportosítva számos művet használtam dolgozatom megírása során. Az európai integráció 

kezdeteitől jelen lévő föderalizmus elméleti képviselői közül John Pinder, Altiero Spinelli, 

valamint Hendrik Brugmans, Carl J. Friedrich, Peter J. Burgess, Andrea Bosco, Murray 

Forsyth, Paul Graham Tylor munkáira támaszkodtam, a funkcionalizmus esetében David 

Mitrany, Ernst B. Haas, Leon Lindberg és Stuart S. Scheingold írásait elemeztem. A 

kormányköziség bemutatására Andrew Moravcsik, míg a konstruktivizmusra Judith Goldstein 

és Robert Keohane művei jelentettek kiinduló alapot. 

Tekintettel arra, hogy kutatásom központjában a bővítések és ezek hatásai a horvát 

esélyekre állnak, az integrációs elméleteket a bővítés aspektusából vizsgálom, s a 

szakirodalom feltérképezése után nyilvánvalóvá vált, hogy a bővítés elméleti vizsgálata fehér 

foltnak számít. Csupán néhányan, s elsősorban a keleti bővítés kapcsán vállalkoznak a 

bővítések elméleti hátterének megteremtésére. Közülük kiemelkedő Frank Schimmelfennig és 

Ulrich Sedelmeier munkássága. Teoretikus megközelítését adja a kérdésnek Ben Rosamond 

átfogó kötete (Theories of European Integration) és Jakoby Wade írása (The Enlargement of 

the European Union and NATO, 2004) Utóbbi művének középpontjában számos analógiát 

felhasználva annak a kérdésnek a boncolgatása áll, hogy a közép-kelet-európai térség olyan 

sajátosságokkal bír, amelyek nem teszik lehetővé, hogy csak egyszerűen átvegye, lemásolja a 

nyugati mintákat. Helen Wallace (2000) EU Enlargement: a Neglected Subject és Antje 
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Wiener – Thomas Diez (2004) European Integration Theory kötetei nem csak alaposan 

bemutatják az egyes iskolák sajátosságait, hanem az integrációs elméletek bővítéssel 

foglakozó hiányosságaira is felhívták figyelmemet. 

Az európai integráció előrehaladásáról, a bővítésekről bőséges szakirodalom áll 

rendelkezésre, szintén elsősorban angol nyelven. Mivel a bővítések ciklikusan végigkísérik a 

Közösség történetét – hiszen már az ötödik hullámon vagyunk túl – így a téma folyamatosan a 

kutatók és a szakírók figyelmének központjában áll. Munkám során a gondot inkább a 

hatalmas mennyiségű irodalom szelektálása jelentette, hiszen az első bővítés óta hihetetlen 

nagy tárháza lelhető fel a felhasználható szakirodalomnak. Primer forrásként az európai 

integráció fejlődésében és bővítésében központi szerepet játszó intézmények, különösen a 

Bizottság és az Európai Tanács iratanyagát használtam, valamint az Unió elsődleges 

jogforrásait képező Szerződéseket. 

Fontos szerepet játszott az Európai Közösség történeti fejlődését bemutató általános 

nemzetközi és hazai szakirodalom áttanulmányozása, melyből ezen rövid bemutatás kapcsán 

csak a leggyakrabban használt művek ismertetésére vállalkozom. A hazai szerzők közül 

Horváth Zoltán „Kézikönyv az Európai Unióról” című, többször is átdolgozott és kiegészített 

munkája segített nyomon kísérni az integráció fejlődését, melynek legutolsó kiadása már a 

keleti bővítést is tartalmazza. Az eseményekről kronológiai támpontot nyújtott Horváth Jenő 

„Az európai integráció története napról napra”, valamint a J. Nagy László által írt „Az európai 

integráció politikai története” című kötete, melyben számos dokumentum is segíti az 

eligazodást. Gazdag Ferenc „Az európai integrációs intézmények” címmel megjelent munkája 

kiváló történelmi bevezetőt tartalmaz, míg Kis J. László „A Huszonötök Európái” 

tanulmánykötete a Közösség és az egyes országok kapcsolatának, csatlakozási folyamatának 

megismerését segítette. A külföldi szerzők közül többek között Derek W. Urwin munkáját 

hasznosítottam, mely magyarul Palánkai Tibor szerkesztésében jelent meg. Ezen könyvek 

azonban nem adnak kimerítő magyarázatot a Közösség bővüléseire, hiszen a művek igazi 

célja nem ez, hanem az integráció mélyülésének bemutatása.  

A Közösség bővítését ábrázoló szakirodalomból elsősorban külföldi szerzők köteteit 

tanulmányoztam. A munkák többsége az egyes csatlakozások gazdasági és jogi aspektusaival 

valamint következményeivel foglalkozik, kevés az átfogó, minden részletre kiterjedő alkotás. 

Ezek közül kiemelkednek Christopher Preston (Enlargement and Integration in the European 

Union, 1997), Graham Avery és Fraser Cameron (The Enlargement of the European Union, 

1998), valamint Richard Baldwin (Towards an Integrated Europe, 1994) munkái, melyek a 

2004 előtti időszak globális elemzését adják.  
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Jóval kevesebb az olyan tanulmány, amely a keleti bővítés bemutatására is vállalkozik, s 

ezen irodalom is elsősorban a rendszerváltó országok integrációjának nehéz, kérdésekkel és 

bizonytalanságokkal teli folyamatának vázolására, valamint a csatlakozásukat megelőző 

félelmekre koncentrál. Cameron Fraser, Heather Grabbe és Lykke Friis munkái arra a 

kérdésre keresik a választ, hogy a keleti bővítés hogyan fogja átalakítani az Uniót, annak 

működését, milyen irányba halad tovább az integráció és a megnövekedett taglétszámmal 

rendelkező Közösség vajon milyen helyet lesz képes elfoglalni a világban.  

Tekintettel az utolsó bővítés óta eltelt időre a szakirodalom zöme a téma egy-egy 

szegmensét bemutató legismertebb szakemberek írásait, esettanulmányait tartalmazza. Ezek 

közül is kiemelkedik a széleskörű információkat és alapos elemzéseket tartalmazó Cameron 

Ross szerkesztésében megjelent kötet (Perspectives on the Enlargement of the European 

Union, 2002), Cameron, Fraser gyűjteményes munkája (The Future of Europe: Integration 

and Enlargement), valamint a Hilary Ingham és Mike Ingham szerkesztette EU Expansion to 

the East című kötete. A hazai szerzők közül az Unió további bővítéseinek problémáival, a 

Közösség válságának összetevőivel Ágh Attila tanulmányai foglalkoznak, melyek zömében 

angol nyelven vagy OTKA kutatások kereteiben, vagy az EU-CONSENT Constructing 

Europe Network projektjei kapcsán láttak napvilágot. 

A Nyugat-Balkán integrációs folyamatábrájának megrajzolását Hajdú Zoltán, Györkös 

Péter, Ágh Attila publikációi, valamint a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala 

szakértőinek a Kodolányi János Főiskolán 2006 óta meghirdetett szakkollégiumi előadásain 

elhangzott információk biztosították. Ebben a fejezetben is több külföldi szerző – akik a régió 

legkülönfélébb területeiről származnak – műveit használtam. Így a térség egészét átfogó 

elemzések születtek többek között David Phinnemore, Radovan Vukadinović, Davor Vuletić, 

Tom Gallagher tollából. A Nyugat-Balkán integrációjának kérdéseit ezen kívül a primer 

források, a Bizottság és a Tanács dokumentumai alapján rekonstruáltam.  

Horvátország gazdasági, társadalmi viszonyainak bemutatása során néhány magyar szerző 

művei is útmutatással szolgáltak, különös tekintettel a kilencvenes évek rendszerváltó 

problémáira, a pártosodásra, és a háborúkra. Ezek közül kiemelkednek Juhász József, 

valamint Szilágyi Imre publikációi, konferencia előadásai, valamint a Külügyi Intézetben 

elhangzó előadásai. A horvát szerzők között Damir Grubisa, Nenad Žakosek, Igor Vidačak és 

Mirjana Kasapović munkái segítették az eligazodást.  

A gazdasági élet fő vonulatainak, változásainak és problémáinak bemutatása a Horvát 

Nemzeti Bank és a Statisztikai Hivatal adatai, a Világbank és az IMF jelentései és a Balkán 

ICEG negyedévente megjelenő elemzései alapján történt. Átfogó képet adtak a Bizottság 
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évente megjelenő ország jelentései, a Horvátország a 21. században című dokumentum, 

valamint a horvát kormányzat 2002 óta kiadásra kerülő az EU – csatlakozást elősegítő 

Nemzeti programjai.  

Ezen utóbbi források, valamint a Horvát Köztársaság Kormányának és a Kül- és Európai 

Ügyek Minisztériumának kiadványai a csatlakozással foglalkozó fejezet alapjául is szolgáltak. 

A Katarina Ott szerkesztette négy kötetes munka az uniós kritériumok mentén haladva – jogi, 

gazdasági, intézményi aspektusok, a tárgyalások és a csatlakozás – felöleli az országban 

végbement legfontosabb változásokat és azok hatásait az integrációra. A horvát integrációval 

foglalkozó és a dolgozat írása során felhasználásra kerülő számos mű közül Višnja 

Samardžija és Damir Grubisa publikációi részletesen elemzik a horvát csatlakozási 

folyamatot, s mivel a szakértőkkel több alkalommal is találkoztam, így írásaik mellett 

személyes beszélgetéseink is segítettek a kérdés megértésében.  

Horvátország integrációs folyamatainak feltérképezésében kiemelkedő szerepet játszott, 

hogy két alkalommal is a helyszínen végezhettem kutatómunkát. Először 2005 tavaszán a 

Zágrábi Egyetem Politikatudományi Karán a CEEPUS oktatói mobilitás keretében tanítottam, 

s folytattam kutatásokat. Majd 2007 júniusában az IMO (Külügyi Intézet) szakértői 

támogatásával és az Intézet dokumentációs anyagai segítségével tanulmányozhattam a horvát 

csatlakozás körülményeit.   

A teljesség igénye nélkül felsorakoztatott szakirodalom sorában meg kell említeni azt a 

nagy számú publicisztikai anyagot, melyek a kérdés befejezetlensége, folyamatjellege miatt a 

legfrissebb szekunder forrásoknak számítanak.  Ezek nagy része az integráció és a Nyugat-

Balkán témájára szakosodott periodika, melyek egy-egy részkérdés elemzését adják. 

Folyamatosan olvastam az Európai Tükör, az Europolitics, a Journal of European Public 

Policy, az Official Journal of the European Communities, Journal of Public Policy, East 

European Politics and Societies, Journal of Common Market Studies folyóiratokban 

megjelenő írásokat. 
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 5. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

Disszertációmban 10 hipotézist állítottam fel, amelyeket a dolgozatban részletesen 

megvizsgáltam. Az alábbiakban kutatási eredményeimet, következtetéseimet a hipotézisek 

szerint rendszerezem. 

1. Abból az alapfeltevésből indultam ki, hogy az európai integrációval foglalkozó kutatók 

nem, vagy csak marginálisan foglalkoznak a bővítések elméleti hátterének megalapozásával.  

Az elméleti kutatások logikája szerint egy Közösség létrejöttekor a megalapítás és az 

integráció megszilárdításának elemzése áll az elemzések központjában, s fel sem merül a 

további terjeszkedés vizsgálata. Mindez kialakulása idején igaz az EGK-ra is, s mire a 

Közösség első bővülésére 1973-ban sor került, a klasszikus elméletek már elvégezték ezen 

feladataikat és hanyatló ágban voltak.  A későbbiekben előtérbe kerülő doktrínák, így sem a 

90-es években megújuló kohéziós elméletek, sem az a teoretikus vita, amelynek központjában 

a szupranacionális vagy kormányközi Európai Unió megteremtése áll, nem foglakoztak a 

kérdéssel, ehelyett az integráció mélyítése mellett kötelezték el magukat.  

A klasszikus integrációelméletek figyelme ezen kívül azért sem fordult a nyugat-európai 

modell kiterjeszthetőségének lehetőségei felé, mert ez egészen a közép-kelet-európai 

országok strukturális átalakulásáig, társadalmi, -gazdasági és politikai berendezkedésének a 

megváltozásáig fel sem merülhetett. A rendszerváltásig ugyanis csak olyan államok 

csatlakoztak a Közösséghez, amelyek politikai berendezkedésük, gazdasági potenciáljuk és 

ideológiai hátterük alapján a kettéosztott kontinens „nyugati” felén helyezkedtek el, így 

integrálásuk nem okozott nehézségeket. A közép- kelet- és délkelet-európai térség 

jelentkezésével az Unió olyan váratlan helyzetben találta magát, melyre az 

integrációelméleteknek nem volt válaszuk, hiszen az eddigi integrációs és bővítési 

tapasztalatok nem voltak általánosíthatóak erre a térségre. A kiinduló problémát tehát az 

jelentette, hogy az eddigi bővítések a részvevő államok hasonlóságára épített. Ezt támasztja 

alá a neofunkcionalista iskola azon állítása, mely szerint az integráció olyan piacgazdaságok 

egyesítése, amelyek gazdasága nem különbözik erőteljesen egymástól, s a föderalista 

elméletek is aláhúzzák az integrációban részt vevő államok polgári demokratikus 

berendezkedését. Mindezek miatt a Közösség földrajzi kiterjesztésének kérdése a klasszikus 

teóriák fehér foltjainak számítanak.  

Az Európai Unió integrációs elméletei, ha érintették is a bővítés kérdését, hosszú ideig 

csak a gazdaságra fókuszáltak, hiszen az EGK/EK kezdetben gazdasági integrációként 
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működött, így nem csoda, hogy a csatlakozások esetében is csak a gazdasági előnyöket és 

hátrányokat vették számításba. Maastricht után, az integráció mélyülésével egyre 

erőteljesebbé vált a politikai integráció, s így a bővítés dimenziói is kitágultak, melynek 

hatására több elmélet – pl. a racionalista institucionalizmus és a konstruktivizmus – 

kiterjesztette vizsgálatait a bővítésekre. Az újabb tagok integrálásában olyan faktorok is 

megjelentek, mint az autonómia kérdésköre, a csatlakozás után a kormányok 

újraválasztásának esélyei, az egyes érdekcsoportok hatalmának vizsgálata, a nemzeti identitás 

és a kontinenst összetartó kollektív európai identitás.  

Mindezek alapján feltételezésem igaznak bizonyult, melyet az is alátámaszt, hogy 

hiányoznak a bővítések elméleti hátterével foglalkozó összefoglaló munkák, s az elemzések 

általában egy-egy esetre vonatkoznak. Így szükség van a bővítés elméleti kutatásainak 

kiterjesztésére, az egyes csatlakozások összehasonlító elemzésére, valamint olyan ez idáig 

elhanyagolt dimenziók kutatására, mint a tagállamok és tagjelöltek politikája, a szubsztantív 

dimenzió és a bővítés hatásainak vizsgálata. 

2. Feltételeztem, hogy az Európai Unió bővítése egy fokozatosan megvalósuló horizontális 

intézményesülési folyamat.  

Külön-külön vizsgálva megállapításom elemeit, legegyszerűbb a folyamat-jelleg igazolása 

volt. Az Európai Unió bővítését, mint a Közösség egész történetét végigkísérő folyamatot 

határozhatjuk meg, hiszen valójában 1961-től, a brit csatlakozási kérelem benyújtásától 

állandóan napirenden volt valamely ország csatlakozása, s most újabb aspiránsok, így 

Horvátország kopogtat az ajtón. A folyamat-centrikusságot támasztja alá az is, hogy az újabb 

tagok felvétele időben mindig is hosszú, s egyre hosszabb ideig tartó, apró lépésenként 

megvalósuló csatlakozást takar. A definíció másik eleme a fokozatosság. A leendő tagállamok 

apránként veszik át és fokozatosan igazodnak az uniós normákhoz, s ez a folyamat már a 

csatlakozási kérelem benyújtása előtt elkezdődik, s nem fejeződik be a teljes jogú tagság 

elérésekor sem, hiszen a közösségi szabályok elfogadása és beépülése a tagjelölt országok 

jogrendszerébe nem megy egyik napról a másikra. A bővítési folyamat során a közösségi 

normák és szabályok fokozatos és horizontális intézményesülése azt jelenti, hogy a 

tagállamok és a csatlakozni kívánó országok közötti olyan kapcsolat alakul ki, mely végül 

elvezethet az újabb tagfelvételhez. Amíg a horizontális intézményesülés a Közösség bővítése, 

addig a vertikális integráció az Unió különböző szintjei közötti együttműködés megerősítését, 

az integráció mélyülését jelképezi. A horizontális és vertikális intézményesülés tehát 

valójában megfelel a bővítés és mélyítés napjaink legjelentősebb uniós dilemmájának. A 
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horizontalitás elve szerint az intézmények a bővítés során ugyanazok maradnak, csupán az 

intézményekben részt vevő szereplők köre bővül. Az intézményesülés egy állandó folyamat, 

mely bármely harmadik országgal kötött kapcsolat során jelen van, s különösen érzékelhető a 

csatlakozási folyamatban, hiszen ezen belépés előtt álló államok fokozatosan fogadják el és 

építik be saját jogrendszerükbe az uniós normákat és szervezeti szabályokat.   

3. Feltételeztem, hogy a Közösségnek nincs általánosan érvényesülő, kidolgozott, konstans 

bővítési stratégiája, s a bővítések menetrendjét befolyásoló függő változók és a folyamatosan 

megújuló Unió áll a hátterében a csatlakozási folyamat változásainak. 

A bővítés jogi szabályozása rendkívül komplex és állandóan változó tényezőként határozza 

meg az újabb tagállamok felvételét. Mindezt alátámasztják egyrészt a kodifikált jogban, 

vagyis a különböző Szerződésekben a Közösséghez történő csatlakozásra vonatkozó 

szabályok változásai, másrészt a „puha joghoz” (soft law) tartozó elemek folyamatos 

bővülései. A nem kodifikált jog esetében a bővítési kritériumok és szabályok, a csatlakozási 

folyamatban résztvevők körének és szerepének, valamint a bővítés a menetrendjének 

változásai igazolják hipotézisem helyességét. A dolgozatban felsorakoztatott feltételek, így a 

koppenhágai kritériumok és hozzá kapcsolódó dokumentumok, az Előcsatlakozási Stratégia, a 

Bizottság éves jelentései egyaránt rávilágítanak a követelményrendszer növekedésére, 

melyben meghatározó szerepet játszik, hogy az Unió maga sem változatlan. Ugyan a 

Közösség korábban is megfogalmazott bizonyos politikai kritériumokat a tagjelöltekkel 

szemben, de ezek korábban soha nem érintették a csatlakozás szubsztantív elemeit. A 

rendszerváltó országok integrálása kapcsán nem csak a feltételek változása és intenzitásának 

növekedése, hanem szigorú, következetes betartatása is új elem, mely az Unió belső 

politikájában is jelentős változásokat eredményez. 

4. Feltételeztem, hogy a 2004 előtti bővítések módszerei, kritériumai és menetrendje nem – 

vagy csak részlegesen – alkalmazhatóak a keleti és a további bővítésekre, s ennek alapján a 

Közösség bővítési folyamatát két, jól elkülöníthető szakaszként lehet kezelni. 

A fentiekben bizonyításra került mind az alapelvek folyamatos változása, mind a bővítés 

folyamatjellege, melyet kronologikusan két jól elkülöníthető szakaszra lehet osztani. Az első 

etap 1973-ban kezdődik és az 1995-ös bővítésig tart. Ebben a periódusban csak olyan 

országok csatlakoztak a Közösséghez, amelyek a „vasfüggönytől” nyugatra helyezkedtek el, s 

amelyek politikai és gazdasági berendezkedése többé-kevésbé hasonló volt, hiszen 

működésük demokratikus alapelveken nyugodott, s tőkés piacgazdasággal rendelkeztek. 

Ebben a szakaszban négy alkalommal került sor újabb államok csatlakozására. A folyamat 
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számtalan kérdést, vitát generált, de ténylegesen soha nem kérdőjeleződött meg 

szükségessége, annyira nem, hogy az EK még olyan országokkal is aláírta a Társulási 

Szerződéseket, mint Törökország (1963), Málta (1970) és Ciprus (1972), amelyek messze 

álltak az európai normáktól.  

A második periódus a rendszerváltással indul, s valójában nagy dilemmát jelent ma is a 

Közösség számára, mely hosszú ideig nem tudott mit kezdeni az ajtaján kopogtató volt 

szocialista országokkal. 1993-ig tartott, amíg elhatározta a keleti bővítést és további öt évig, 

amikor ténylegesen elkezdődhettek a csatlakozási tárgyalások. A probléma gyökere, hogy 

ezen államok instabil politikai berendezkedése, a demokratikus átalakulás és tőkés 

piacgazdaság kialakításának befejezetlensége miatt az Unió félelemmel tekintett a térség 

országaira. Alátámasztotta ezt, hogy a jelöltek éppen az Unióhoz való csatlakozástól remélték 

a rendszerváltás mielőbbi véghezvitelét és a gazdasági szerkezetátalakítást. A két szakasz 

komparatív elemzése során szembetűnő különbségek jelentkeznek, melyek közül a 

leglényegesebbek az előző hipotézis kapcsán bizonyításra került csatlakozási folyamat 

hosszabbodása, nehezedése és végkimenetelének bizonytalansága, újabb kritériumok 

megfogalmazása, a feltételek maradéktalan teljesítése, valamint az opt-out lehetőség 

megszüntetése, újabb eszközök és technikák bevezetése, az Unió erősödő, míg a tagjelöltek 

egyre gyengülő alkupozíciója a csatlakozási tárgyalások során. Mindezek alapján a keleti 

bővítés nem egyszerűen az eddigi terjeszkedés folytatása, hanem új szakasz kezdetét jelenti az 

integrációs folyamatokban. 

5. Feltételeztem, hogy bár az Európai Unió elkötelezett a régió államainak teljes körű 

integrálása mellett, de az egyes tagállamok preferenciái nagyon eltérőek, s a további bővítés 

nagymértékben függ a Közösség előtt álló újabb kihívások megoldásától, a bővítés és/vagy 

mélyítés dilemmájának rendezésétől.  

Az Európai Uniónak egyszerre kell szembenéznie a Közösséget feszítő belső problémákkal és 

a bővítéssel, valamint az abból adódó újabb feladatokkal. Mindaddig, amíg meg nem 

válaszolja azon kérdéseket, hogy hol húzódnak Európa földrajzi határai, hol vannak a közös 

politikák kiterjesztésének, elmélyítésének és fenntarthatóságának mezsgyéi, addig szemmel 

láthatóan a bővítési folyamat lelassul. Ráadásul meg kell oldania az újabb tagállamok 

felvételének intézményi, költségvetési, a közösségi politikákba való beillesztésének feltételeit 

is, hiszen ezek nélkül a bővítés kontraproduktív folyamatokat indítana el. A bővítés tehát 

erőteljesen függ az Unió integrációs kapacitásának megteremtésétől. Mindehhez még 

hozzájárul a Közösség legnagyobb mértékű kiterjesztése, mely számtalan újabb dilemmát vet 
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fel, felerősítve a bővítést ellenzők táborát. Az így keletkező bővítési fáradtság és „reflexiós” 

(gondolkodási) időszak – melyen mára túljutott Európa – hátráltatja  a Nyugat-Balkán 

csatlakozásának esélyeit.  

Ezzel ellentétesen hat a térség államainak sürgető euroatlanti elkötelezettsége, s az a 

félelem, hogy az uniós perspektíva hiányában lelassulhatnak a régió politikai, gazdasági és 

intézményi reformjai, tovább növekedhetnek a fejlettségbeli különbségek, az 

euroszkepticizmus, az instabilitás, mely újabb konfliktusokkal fenyeget. 

A kettős szorításban lévő Unió túllépve belső problémáin, kifele erőt demonstrálva, kiáll a 

régió államainak teljes körű integrálása mellett. Ugyanakkor látható, hogy nem akarja olyan 

mértékben elkötelezni magát, mint a közép-kelet-európai országok esetében, tartózkodik a 

konkrét ígéretektől, akár a tagságot, akár annak időpontját illetően, sok a kérdőjel a 

csatlakozás mikéntje és időzítése körül, nem egységes a tagállami magatartás, hiányzik az 

egyes államok csatlakozási menetrendje és bizonytalan az előcsatlakozási támogatások 

mennyisége és időtartama is. Ezt támasztják alá az uniós retorikában gyakran visszatérő olyan 

szófordulatok, mint a bővítés „nyitott végű folyamat”, vagy „a csatlakozás céldátuma addig 

nem kerül kitűzésre, amíg a tárgyalások a vége felé közelítenek”. 

A Nyugat-Balkán államaiban az elmúlt évtizedben jelentős gazdasági és politikai 

reformok zajlottak le, s kérdés, meddig lehet az Unió részéről tovább serkenteni a 

változtatásokat, anélkül, hogy tényleges, konkrét politikai elkötelezettséget kellene vállalnia. 

6. Feltételeztem, hogy a Nyugat-Balkán egy régióként történő kezelésével élesen szemben áll a 

térség heterogenitása, s ez a kettősség magyarázatot adhat a régió csatlakozási folyamatának 

ellentmondásosságára.  

A rendszerváltással felborult a kelet-európai biztonságpolitikai modell, s az így kialakult 

stabilitási vákuum következtében az Európai Unió biztonságpolitikai szempontból 

egységesnek tekintette az egész Balkánt. Ezen a térfelosztáson 1999-ben Helsinkiben 

változtatott, hiszen leválasztotta Romániát és Bulgáriát a régióról, s a Balkánnak ez az „euro-

politikai” megosztása vezetett el a Nyugat-Balkán szubrégió mesterséges kialakításához. A 

Nyugat-Balkán, mint politikai tér, az Európai Unió bővítési politikájának részeként azt a 

területet foglalja magában, melynek államai még nem tagjai a Közösségnek, de fő külpolitikai 

céljuk az euroatlanti integráció. A régiót földrajzi, történelmi, politikai, etnikai, kulturális, 

nyelvi, vallási és gazdasági szempontból rendkívüli heterogenitás és állandó változás jellemzi 

(kialakításakor öt, ma hét állam alkotja), ugyanakkor az Európai Unió bővítési stratégiájában 

egységet alkot. Ezt erősíti a Nyugat-Balkán geopolitikai elhelyezkedése, hiszen a terület, mint 
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az Unión belüli sziget, minden oldalról uniós tagállamok által lehatárolva  terül el. Ez a 

földrajzi közelség különösen aktuálissá teszi integrációját, hiszen az itteni konfliktusok 

könnyen áttevődhetnek a Közösség területére. A Közösség ezért egységes stratégiát dolgozott 

ki a térségre, kezdve a Stabilitási Paktumtól, folytatva a Stabilizációs és Társulási Folyamattal 

és az ebben megfogalmazott új eszközökkel. 

Az Unió részéről a régió homogén kezelését támasztják alá a Nyugat-Balkán államainak 

olyan közös vonásai, mint, hogy mindegyik ország a rendszerváltás, a demokratikus 

átalakítás, a piacgazdaság, a nemzetépítés nehézségeivel küzd, melyet hátráltat a felerősödő 

újnacionalizmus, a szervezett bűnözés, az egymás közötti kapcsolatok hiánya és az erőteljes 

függés a nagyhatalmi politikától. Természetesen ezen közös vonások és problémák a régió 

egyes államaiban nem egyforma mélységben, specifikus jegyekkel tarkítva jelennek meg, s 

elemzők éppen azzal magyarázzák a térség csatlakozási nehézségeit, hogy lényegesen 

heterogénebb, mint Közép- és Kelet-Európa. A különbözőségeket jól tükrözi, hogy az 

egységes uniós stratégia ellenére a nyugat-balkáni államai az integráció más és más szintjein 

állnak, kezdve az éppen aláírt Stabilizációs és Társulási Szerződéssel (Bosznia-Hercegovina 

2008), a horvátok 2005-től tartó csatlakozási tárgyalásáig. 

7. Feltételeztem, hogy a Nyugat-Balkán részét képező Horvátország gazdasági, társadalmi és 

szociális viszonyai, területi politikája tekintetében fejlettebb a térség többi államánál, s jól 

teljesít a kritériumok megvalósítása terén. 

Horvátország, az egykori Jugoszlávia második legfejlettebb tagállama jó alapokkal indult a 

rendszerváltás feladatainak megvalósítása terén. Az önállóság megteremtésért vívott háború, 

annak társadalmi, gazdasági következményei, valamint Franjo Tudjman hatalomközpontosító 

és antidemokratikus intézkedései miatt csak 2000, vagyis a hatalomváltás után indulhatott be 

gőzerővel az átalakítás. Ma Horvátországot működő demokrácia, stabil intézményrendszer, 

jogállamiság, középtávon az Európai Unióban uralkodó versennyel megbirkózni képes, 

működő piacgazdaság jellemzi és jól látható a reformok folyamatossága. A térség államairól 

megjelenő uniós jelentéseket, ország értékeléseket, valamint olyan nemzetközi szervezetek, 

mint  a Világbank, vagy az IMF jelentéseit összehasonlítva, a dokumentumok is igazolták azt 

a feltételezésemet, hogy Zágráb a térség legjobban teljesítő állama, ahol a rendszerváltás 

feladatainak megoldása a legelőrehaladottabb. Makrogazdasági mutatóit tekintve magasan 

felette áll a térség államainak, s az egész régióval szemben megfogalmazott kritikák 

vonatkozásában élen jár – bár még mindig sok a tennivalója – a közigazgatás és részben az 

igazságügy terén végrehajtott reformjaival, a gazdasági szerkezetátalakítással és kisebbségi 
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politikájával. Az ország előtt álló legfőbb feladatok között a mezőgazdaság problémáinak 

megoldása, az adórendszer modernizálása, a munkanélküliség csökkentése, a regionális 

politika, az állami vállalatok privatizációja, az állami támogatások csökkentése, a bírósági 

reform, a korrupcióellenes politika és a menekültek visszatérésének támogatása emelkedik ki. 

8. Feltételeztem, hogy a Közösség a differenciálás elve mentén halad, s így Horvátországnak 

nem kell bevárnia a régió többi államát, hanem a kritériumok teljesítése után, saját 

előrehaladása alapján hamarabb csatlakozhat az Európai Unióhoz, mint a régió országai. 

A Közösség eddigi bővítései alapján megállapítható, hogy előnyben részesíti a kiscsoportos 

(azaz egyszerre 2-3 országot felölelő) csatlakozást. Ellenpéldák is előfordulnak, hiszen 

Görögország esetében egyetlen állam, a keleti bővítéskor pedig 10+2 ország csatlakozott a 

Közösséghez.  

A 2004-es bővítés kapcsán megfogalmazott kritériumok lehetőséget biztosítanak a 

Közösség számára, hogy a jelöltek közül kiválasztva a legsikeresebben teljesítőket, csak 

azokkal kezdje meg a tárgyalásokat. Új eleme tehát a csatlakozási folyamatnak a 

differenciálás elve, mely a csatlakozási tárgyalások kezdetén meghatározó volt, s ez éles 

versenyre sarkallta a tagjelölteket, s hosszú ideig nem volt világos, hogy kik kerülhetnek be 

első körben az Unióba. A rendszerváltó országok esetében azonban végül a soha nem 

tapasztalt tagállami és közösségi preferenciák jelentős eltérése miatt a kompromisszumos 

álláspont kialakítása nehéz és időigényes feladatot jelentett, ezért egyszerűbb volt egységesen 

kezelni a régiót és a differenciálás helyett a blokkszerű csatlakozást támogatni. 2001-ben így 

az Unió váratlanul sutba dobta a differenciálást és a „méltányosság” elvének alkalmazásával a 

mindenki egyszerre csatlakozik formula, a Big Bang mellett döntött, mert számára a 

legfontosabb a rendszerváltási folyamat földrajzi körének kiszélesítése volt. Ezzel az Unió 

egyszerre túljutott a nagy terhet jelentő keleti csatlakozáson, a tagállamok érdekei is 

maradéktalanul érvényesültek, hiszen mindenki „kedvence” bekerült, s nem utolsó sorban 

nem okozott újabb törésvonalakat a térségben.  

A Nyugat-Balkán egységes kezelése, a térség országai számára egységesen felkínált 

Stabilizációs és Társulási Folyamat hosszú ideig azt a látszatot keltette, hogy megismétlődik a 

kelet-európai államok esetében alkalmazott stratégia, mely a fentiekben ismertetett az 

előnyökkel kecsegtetné az Uniót. Arról nem is beszélve, hogy ezzel jelentősen elhalaszthatná 

a Közösséget megosztó további bővítések időpontját, hiszen Horvátországnak be kellene 

várnia társait. Ha az Unió kitartana ezen politikája mellett, az megkérdőjelezné eddigi 

eszméit, kritériumait, kontraproduktív folyamatokat indítana el a legjobban teljesítő 
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Horvátországban. (Ennek jelei már láthatóak is a csatlakozás támogatottságának drasztikus 

visszaesésében.) Azzal azonban, hogy Horvátországgal, mint máig egyedüli nyugat-balkáni 

állammal 2005-ben elkezdte a tárgyalásokat, úgy tűnik a Közösség a differenciálás mellett 

tette le voksát. Azóta számtalan nyilatkozatban rögzítésre került, hogy csakis a tagállami 

előrehaladás lehet az alapja a csatlakozásnak, mely Horvátország számára azt jelentheti, hogy 

1981 után ismét egyedüli országként léphet be a Közösségbe. A Közösség mindezzel 

alátámasztja a Stabilizációs és Társulási Folyamat működőképességét is, mert a SAP 

összekötő híd a térség államainak integrációs stratégiája és a bővítési folyamat között. 

Lehetővé teszi új tagjelöltek kiválasztását, alátámasztotta azon alaplevek jogosultságát, mint 

az egyéni teljesítmény, a differenciálás és az utolérés lehetősége. 

9. Feltételeztem, hogy Horvátország sikeres csatlakozása nem fog újabb törésvonalat és 

ellentétet létrehozni a Nyugat-Balkánon, ellenkezőleg, Zágráb követendő példát mutatva és 

hídként funkcionálva a Közösség és a térség többi állama között, elősegítheti a régió 

stabilitását, és növelheti integrációs esélyeit. 

Mind a keleti, mind a nyugat-balkáni államok csatlakozása kapcsán az Unió egyik félelme, 

hogy a differenciálás újabb ellentétek, új törésvonalak kialakulásához vezethet a régióban. 

Előbbi esetben ez volt az egyik indítéka a tíz ország egységes felvételének. Bár két állam, 

Románia és Bulgária kimaradt az első körből, mégis a velük folyó tárgyalások nem tették 

kétségessé az EU szándékait, így a döntés nem szült újabb ellentéteket.   

A Nyugat-Balkán integrálása elsősorban biztonságpolitikai szempontból meghatározó, 

ezért még nagyobb dilemmát jelent, hogy Horvátországot elszakítva és kiemelve kezelhetik-e. 

Nem véletlen, hogy minden uniós dokumentum alapvető kritériumként fogalmazza meg a 

régió országai közötti kapcsolatok konszolidálását és bővítését, mely kiemelkedő szerepet 

játszik a stabilitás megteremtésében. Napjainkban, bár még vannak ellentétek, de ezek egyike 

sem fenyeget fegyveres konfliktussal, törekvés látható ezek békés rendezésére.  

Horvátország minden nyugat-balkáni állammal kiterjedt kapcsolatokat ápol, s ez jó 

alapokat biztosít arra, hogy felvétele nem okoz visszaesést ezen a téren. Ellenkezőleg, mind 

az uniós, mind a horvát retorika alapelme, hogy mivel az egész régió legfőbb külpolitikai 

célkitűzése az uniós csatlakozás, a horvát siker motiválja a térség államait. Horvátország 

bebizonyítja, hogy azon erőfeszítések, melyeket a kritériumok teljesítése során tesznek, 

kifizetődőek, s ez pozitív üzenettel bír a szomszédos államok felé is. Horvátország stabilizáló 

tényező lehet a Nyugat-Balkánon, pozitív példaként szolgálhat a térség államainak, ezért 

mielőbbi csatlakozása az Uniónak is érdeke. Felvétele esetén nem hogy újabb törésvonal jön 
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létre a Nyugat-Balkánon, hanem ellenkezőleg, az ország összekötő kapocs lehet az Unió és a 

térség államai között.  

10. Feltételeztem, hogy Horvátország inter- és intraregionális kapcsolatai, a szomszédos 

államokkal kialakított bilaterális kötelékei, köztük a Magyarországhoz fűződő viszonya 

meghatározó szerepet játszanak a sikeres csatlakozásban. 

Az önállóvá váló Horvátországnak ki kellett alakítania saját külpolitikáját és meg kellett 

teremtenie nemzetközi kapcsolatait. Ma Zágráb számos multi- és bilaterális regionális 

kezdeményezés aktív részese. Kapcsolatait, azok iránya, céljai és a résztvevők köre alapján 

két nagy csoportba sorolhatjuk. Egyrészt részt vesz az uniós tagság elérését elősegítő 

közösségi programokban s ennek kapcsán együttműködik olyan államokkal és régiókkal, 

amelyek már az Európai Unió tagjai. A közös programok és kezdeményezések másik 

csoportja nem a tagállamokkal való együttműködést célozza meg, hanem a szomszédsági 

politika részeként elsősorban a Nyugat-Balkán kohézióját, a térség államainak egymáshoz 

való közeledését segíti elő. Ezzel tulajdonképpen a horvát külpolitika két fő irányvonala is 

körvonalazódik.  

Interregionális viszonyrendszerében kiemelkedik a hazánkkal való példaértékűnek 

mondható kapcsolata, melyben meghatározó szerepet játszik a több évszázados közös múlt, a 

közös történelmi gyökerek, a kulturális kapcsolatok és a határ menti térségben élőkkel 

meglévő intenzív kapcsolatok. Politikai tekintetben a két állam viszonya problémamentes, s 

ennek következtében 2000 óta a gazdasági kapcsolatok fokozatos és jelentős élénkülése 

figyelhető meg. Mindezt alátámasztja a horvát csatlakozás melletti magyar kiállás, a 

csatlakozási tapasztalatok átadása terén elért sikerek, a legmagasabb szintű találkozók 

gyakoriságának növekedése, a közös magyar-horvát kormányülések, a bővülő gazdasági, 

kulturális, környezetvédelmi és határ menti kapcsolatok. 

Horvátország részvétele az európai uniós nagy rendszerekben, a régión belül és kívül 

kialakított szerteágazó kapcsolatrendszere elősegíti az állam megismerését, a kedvező 

tapasztalatok átadását és átvételét, a csatlakozási kritériumok mielőbbi teljesítését, s ezáltal 

uniós taggá válása kapcsán az utolsó akadályok is elhárulhatnak a kapcsolatok 

kiteljesedésében. 



 27 

6. A KUTATÁSI TÉMÁBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK ÉS TUDOMÁNYOS 

KONFERENCIÁK. 

6. 1 PUBLIKÁCIÓK 

 
Az Európai Unió bővítései az integrációs elméletek tükrében. In: Európai Tükör 2009. 

(megjelenés alatt) 

Az Európai Unió bővítési politikájának elmélete és gyakorlata Horvátország példáján. In: Tér 

és Társadalom. 2009. (megjelenés alatt) 

Horvát integráció magyar szemmel. In: Közép-Európai Közlemények. 2009. II. évf. 1. sz. 

(megjelenés alatt) 

A Nyugat-Balkán csatlakozási esélyei és korlátai az európai uniós dokumentumok tükrében. 

In: Egyén és nemzet Európa történelmében. (Modern Minerva Könyvek 1.) Budapest, 2009. 

195-230.(megjelenés alatt) 

Az európai civilizációk találkozási pontja: a Nyugat-Balkán. In: Az integrált Európa 

narratívái és diskurzusai. Budapest Fórum, KJF, Székesfehérvár, 2009. (megjelenés alatt) 

Horvátország az európai integráció és csatlakozás felé vezető úton. In: Az integrált Európa 

narratívái és diskurzusai. Budapest Fórum, KJF, Székesfehérvár, 2009. (megjelenés alatt) 

Ways of Integrating the Western Balkan Countries into the European Research Area. In: 

Közép-Európa: transzfer és dialógus. Budapest Fórum, KJF, Székesfehérvár, 2009. 328-

342. (megjelenés alatt) 

A közigazgatás szerkezetátalakítása a függetlenné váló Horvátországban. In: Comitatus, 2008. 

XVIII/9-10. 175.szám 133-147. 

A regionalitás kérdései és problémái Horvátországban. In: Gulyás László (szerk.): Régiók a 

Kárpát-medencén innen és túl. Tanulmánykötet. Szeged, 2007. 390-396. 

Enlargement after the Enlargement: Croatia’s Challenges. In: Uroš Pinterič (szerk.): The 

Future of the European Union: Democratic Constitutionalization of the EU and the Role of 

States. Ljubljana, 2007. 48-53. 

Croatia’s Cultural Policy. In: Szabó Péter (szerk.): The Europe of Regions: Literature, Media, 

Culture. KJF, Székesfehérvár, 2007. 143-156. 

A közép-európai térség történelmi, politikai változásai. In: Beszteri Béla – Vizi László Tamás 

(szerk.): Közép-és Kelet-Európa integrálódása az egységes európai térségbe. 

Tanulmánykötet. KJF, Székesfehérvár, 2007. 36-47. 



 28 

A horvát gazdasági átalakulás folyamata. In: Tudás és versenyképesség pannon szemmel. 

Pannon Gazdaságtudományi Konferencia Tanulmánykötet I. Veszprém, Pannon Egyetem 

Kiadó, 2006. 291-296.  

Helyi önkormányzatiság az átalakuló Horvátországban. In: Beszteri – Józsa – Rechnitzer – 

Varsányi (szerk.): Versenyképesség és regionalitás – megújulási válság és leküzdése – 

tanulmány. MTA VEAB – Széchenyi István Egyetem MTDI, 2006. 255-267. 

Hálózatok a civil társadalomban – a horvát eset. In: Bakonyi – Rechnitzer – Solt - Losoncz 

(szerk.): Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása. Évkönyv 2006. SZE, Győr, 2006. 

165-176. 

A horvát gazdaság a 90-es évektől napjainkig. In: Rechnitzer János (szerk.): Átalakulási 

folyamatok Közép-Európában. Évkönyv, 2005. SZE Jog-és Gazdaságtudományi Kar, 

Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. 115-126.  

Az európai identitás története. In: Konferencia CD. Fiatal regionalisták IV. országos 

konferenciája, 2004. 

Európaiság és nemzeti identitás. In: Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai 

Unióban. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2004. 432-438. 
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6. 2 Konferenciák 

Az európai civilizációk találkozási pontja: a Nyugat-Balkán. Budapest FÓRUM Európai 

Regionális Tanulmányok Hálózata Egyesület az európai integrációért és regionális 

együttműködésért, 2008. november 29. Székesfehérvár, „Globális, regionális és helyi 

kultúra az Európai Unióban” című tudományos konferencia; 

A horvát gazdasági fejlődés fenntarthatósága - 16. VEAB Tudományos Konferencia, 2008. 

április 28. Komárom, „Környezeti felelősség a jövőért” című konferencia; 

Horvátország esélyei magyar szemmel - Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris 

Társadalomtudományi Doktori Iskolája, 2007. november 9., Győr, „A Nyugat-Balkán 

integrációs törekvései” című tudományos konferencia; 

Croatia on the Path to the European Union - Budapest FÓRUM Európai Regionális 

Tanulmányok Hálózata Egyesület az európai integrációért és regionális együttműködésért, 

2007. október 20., Budapest, „Az integrált Európa narratívái és diskurzusai” című 

tudományos konferencia; 

Enlargement after the Enlargement: Croatia’s Challenges – CEPSA, 2007. május 24-27. 

Portoroz (Szlovénia); „The Future of the European Union: Democratic Constitutionalization 

of the EU and the Role of States” című nemzetközi tudományos konferencia; 

A regionalitás kérdései és problémái Horvátországban - 2007. március 23. Baja, „Régiók a 

Kárpát-medencén innen és túl” című nemzetközi tudományos konferencia; 

Ways of Integrating the Western Balkan Countries into the European Research Area - 

Budapest FÓRUM Európai Regionális Tanulmányok Hálózata Egyesület az európai 

integrációért és regionális együttműködésért, 2006. szeptember 30., Fürstenfeld, „Közép-

Európa: Transzfer és dialógus” című nemzetközi konferencia; 

A vidékfejlesztés kérdései Horvátország európai uniós csatlakozásának előterében – Sapentia 

EMTE Társadalomtudományi Tanszéke, Hargita Megye Tanácsa, KAM Regionális és 

Antropológiai Kutatások Központja és a Regionális Képzési Központ, 2006. október 13-15., 

„CORK + 10. Vidéki térségek – megújuló szerepek” című nemzetközi konferencia; 

Hálózatok a civil társadalomban? A horvát eset - MTA RKK, Széchenyi István Egyetem 

MTDI, Universitas Győr Kht., 2006. november 10-11., Győr, „Tudásmenedzsment és a 

hálózatok regionalitása” című Fiatal regionalisták V. országos konferenciája; 

A horvát gazdasági átalakulás folyamata - Pannon gazdaságtudományi konferencia 2006. 

június 2. Veszprém, „Tudás és versenyképesség pannon szemmel” című konferencia; 
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Helyi önkormányzatiság az átalakuló Horvátországban - 14. VEAB Tudományos 

Konferencia, 2006. április 28. Komárom, „Várostérségi egyenlőtlenségek Európában - 

megújulási válság és leküzdése” című konferencia; 

A horvát gazdaság és az Európai Unió - MTA RKK, Széchenyi István Egyetem MTDI,  

2005. december 2-3., Győr; „Átalakulási folyamatok Közép-Európában” című konferencia; 

Az európai identitás története. In: Konferencia CD. Fiatal regionalisták IV. országos 

konferenciája, 2004. november 13-14., Győr,  

A közép-európai térség történelmi, politikai változásai - KJF, MTA VEAB, Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum, Hadtörténetírás Alapítvány, 2005. november 3., Székesfehérvár, 

„Közép- és Kelet-Európa integrálódása az egységes európai térségbe” című konferencia; 

Croatia’s Cultural Policy in Recent Years - Budapest Fórum Európai Regionális 

Tanulmányok Hálózata Egyesület az európai integrációért és regionális együttműködésért 

2005. október 22., Komárno, „Irodalom, Média, Kultúra” című nemzetközi konferencia; 

The Barcelona Process and the Western Balkan region. EUROMESCO, Kodolányi János 

Főiskola, 2005. október 1-3., Székesfehérvár, „The Euro-Mediterranean Partnership” című 

nemzetközi konferencia; 

 

 

 

 

 


