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Az Európai Unió és Törökország közötti vízumliberalizáció 

helyzete 

 

Keserű Fanni1 

1. Abstract 

 

In this paper I would like to present the current situation of the relations between the European 

Union and Turkey. The main focus is on the visa-liberalization process. After a short historical 

review, especially the last 5 years are emphasized, when in the framework of the Readmission 

Agreement Turkey started to enforce its interest. In the prime ministry of Ahmet Davutoğlu 

there was a chance to advance the relations again and achieve at least the visa free travel of the 

Turkish citizens in the territory of the European Union, but after his removal, and especially after 

the coup attempt on 15th July 2016 this goal seemed to be unattainable, as well as the EU 

membership. This study attempts to introduce those – mostly – internal factors of the past years 

which deeply effected the worsening relationship with the European Union and aims to identify 

the reasons, why the visa-liberalization can not come into force. 

Keywords: EU-Turkey relationship, visa-liberalization process, Readmission Agreement, Turkey 

 

2. Bevezetés 

 

Törökország és az Európai Unió közt zajló csatlakozási kísérlet már az egyik legrégebb óta tartó 

folyamat. Ezen munka célja viszont most nem maga a csatlakozás bemutatása, hanem a 

vízumliberalizációs párbeszéd kezdete, annak alakulása és jelenlegi helyzete. Maga az, hogy a 

török állampolgárokra vízumkötelezettséget róttak, az 1970-es évek elejére tehető. A hetvenes 

években két kőolajválság is sújtotta a világgazdaságot, így Törökországot is, amit politikai 

instabilitás kísért. Ezt több katonai puccs is igazolta. Ezek okán, és hogy a nyugat-európai 

gazdasági fellendülés következtében egyre nagyobb számú vendégmunkásra lett igény Nyugat-

Európában, elsősorban Németországban: vízumkényszert vezettek be a török állampolgárokkal 

szemben (Pénzváltó N. 2016). Míg Európa a személyek, addig Törökország az Európai Közösség 

áruinak szabad áramlásától tartott.  A németek 1973-tól bevezették a vízumkötelezettséget. A 

törökök viszont gazdaságilag nyitottak és a nyolcvanas évektől a korábbi importhelyettesítő 

politika helyett Turgut Özal új gazdasági tervének megfelelően exportra támaszkodó 

gazdaságpolitikát vezettek be, amellyel a gazdasági kapcsolatokra helyeződött a hangsúly 

(Davutoğlu A. 2016) . 1987-ben Törökország hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét 

teljes tagságra – korábban csak társult tag - amit majd csak 1999-ben fogadott el az Unió, de a 

tárgyalások csak 2005-ben kezdődtek el, azóta is kevés sikerrel. A 2002-ben kormányra került - és 

azóta is hatalmon lévő - Igazság és Fejlődés pártja Recep Tayyip Erdoğan vezetésével, habár 

iszlamista nézeteket vall, kezdetben meglehetősen szorgalmazták az uniós csatlakozást. A 

sorozatos csalódások hatására azonban elfordultak a Nyugattól. Ahmet Davutoğlu 

                                                 
1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, nemzetközi tanulmányok MSc, 
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külügyminiszter, majd később miniszterelnök nevéhez köthető az ezután kialakított jó viszony a 

szomszédos országokkal („zéró probléma a szomszédokkal”), valamint a migrációs válságkezelés 

kezdeményezése a Nyugatnál és a vízummentesség megvalósításának fejleményei is. 

 

 
1.ábra: A török bevándorlók számának növekedését mutatja a nyugat-európai 

országokban, legnagyobb számba Németországban, valamint Franciaországban és 

Hollandiában. Forrás: İçduygu and Kirişçi, (2009); Abadan-Unat, (2002) adatai alapján 

készült diagram. Saját szerkesztés 

 

3. Visszafogadási Megállapodás és a vízumliberalizációs párbeszéd kezdete 

 
A csatlakozási tárgyalások lendülete korán elhalt 2005 után. Ankara viszont sosem adta fel a nagy 

álmot, hogy az Európai Unió tagja lehessen. Erre jó lehetőség volt a menekült válság. Ezzel 

kapcsolatban az együttműködés már 2013-ban megkezdődött, amikor az uniós tagállamokat még 

kevésbé érintette az – első sorban szíriai – menekültek áramlása, Törökországba viszont már 

százezrek érkeztek. Az együttműködési folyamat első állomása a Visszafogadási Megállapodás 

(Readmission Agreement), melyet 2013. december 16-án írtak alá. Ez a Megállapodás elsődleges 

célja „hogy erősítsék együttműködésüket az illegális bevándorlás elleni hatékonyabb küzdelem 

érdekében, hogy e megállapodás segítségével és viszonossági alapon hatékony és gyors eljárásokat 

hozzanak létre az olyan személyek azonosítására, illetve biztonságos és szabályos visszatérésére, 

akik a Törökország vagy az Unió valamely tagállama területére való beutazás, illetve területén 

tartózkodás feltételeinek nem, illetve már nem felelnek meg, továbbá hogy az együttműködés 

szellemében elősegítsék az ilyen személyek átszállítását”2 

Ezen Megállapodás mellett, sor került egy másik folyamat megindítására is, ami számunkra most a 

legfontosabb. Ankara célja az volt, hogy csatlakozást, ami már a kezdetekben kudarcba fulladt, 

                                                 
2 Megállapodás az Európai Unió és a Török Köztársaság között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásá-
ról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:22014A0507(01) Letöltés: 2018.03.14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:22014A0507(01)


XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM                                                                             ISSN 1788-8026 

 41 

újra napirendre hozza, de jobbnak látták, ha először egy reálisabb célt tűznek ki, a 

vízummentességet. Ennek értelmében a török állampolgárok vízum igénylése nélkül utazhatnak a 

schengeni övezeten belül 90 napon keresztül. Kritériumait az „Útiterv a vízummentes rezsim 

felé” című dokumentumban dolgozták ki. A terv jogi és igazgatási reformokat határoz meg annak 

érdekében, hogy biztonságos környezetet biztosítson a vízummentes utazáshoz. A dokumentum 

összesen 72 kritériumból áll, amelyet Törökországnak teljesítenie kell. Ez négy területre terjed ki: 

- Dokumentumbiztonság 

- Migráció- ás határrendezés 

- Közrend és közbiztonság 

- Alapvető jogok 

+ Illegális migránsok visszafogadása.3  

A folyamat implementációjának első jelentésére 2014. október 20-án került sor. Az előre 

lépések felmérését a Bizottság végezte és jelentette a Tanácsnak és a Parlamentnek. Ekkor a 72 

pontból még csak 13 került a teljesített kategóriába és 9-et majdnem teljesítettek. A maradék 50 

pont részben vagy egyáltalán nem teljesült. Egy év után a Bizottság kimondta, hogy Törökország 

előrehaladott és képes további erőfeszítésekre a kritériumok teljesítése érdekében, viszont a jogi 

és adminisztrációs helyzet és fejlődés és az EU-val való teljes együttműködés még nem érte el a 

megfelelő szintet, hogy a vízumkötelezettség megszűnjön.4 

De nézzük meg ennek a politikai oldalát. A Visszafogadási Megállapodás gyakorlatilag 

nem éri meg Törökországnak, nagy kockázatot vállal vele. A vízumliberalizáció viszont nagyobb 

hasznot hozna és kiegyensúlyozná a Megállapodással járó költségeket (Bürgin A. 2011). Az Unió 

érdekében az áll, hogy a Megállapodás minél hamarabb, késés nélkül lépjen hatályba, és 

Törökország hajtsa végre. Ennek több oka van. Egyik, hogy Törökország kritikus pont, a legtöbb 

illegális migráns innen érkezik, ennek véget kell vetni. A másik ok, hogy a „zéró probléma 

szomszédokkal” politika keretében Ankara vízumliberalizációt vezetett be olyan környező 

országokkal, ahol instabil a helyzet. Harmadszor, az EU törvénytelen vízumkötelezettsége a török 

állampolgárokkal szemben. Az Ankarai Megállapodás (+1977-es protokoll) szerint nem lehet 

akadályozni a török állampolgárok szabad áramlását. De Törökország mégis alávetette magát a 

jelenlegi schengeni vízumhoz szükséges követelmények teljesítésére (Aka H. B.–Özkural N. 

2015). Törökország az egyetlen tagjelölt állam, amely nem rendelkezik vízummentes rezsimmel, 

miközben a többi balkáni tagjelölt (Albánia, Macedónia, Montenegró és Szerbia), de Ukrajna, 

Moldova, Bosznia és Hercegovina és Grúzia is már megkapta.5 Nyilvánvaló, hogy ennek 

hátterében egyrészt Törökország nagyszámú népessége áll, és Európa fél a török inváziótól. A 

másik ok pedig az, hogy ez nagyszámú népesség muszlim vallású, ami sehogy sem egyezik az 

uniós országok keresztény értékeivel. Az Unió ugyan hivatalosan nem a kereszténységre épít, 

hiszen nem egy vallási közösség, de a vallási különbség kimondatlan ellentét (Modebadze V.–

Sayin F. M. 2015). (A törökök gyakran is vádolják az EU-t iszlamofóbiával.) 

                                                 
3 European Commission – Visa liberalization Roadmap 
4 First implementation report on the visa roadmap, 2014.10.20 https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/international-
affairs/general/docs/turkey_first_progress_report_en.pdf  Letöltés: 2018.04.05 
5 European Commision – Migration and Home Affairs https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/visa-policy#stats  2018.04.05 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/turkey_first_progress_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/turkey_first_progress_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/turkey_first_progress_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy#stats
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy#stats


XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM                                                                             ISSN 1788-8026 

 42 

 

4. Migrációs válság kezdete, első csúcstalálkozó 

 

 
2.ábra: Illegális határátlépők száma az Európai Unióba 2015. júliusában.  

Forrás: Frontex, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-

PRESS&reference=20150831TST91035&language=EN  

Letöltés: 2018.11.26.  

 
2015-ben már Európába is elkezdtek nagyobb számban áramlani a menekültek, ami nyárra a 

tetőfokára hágott és válsághelyzet állt elő. Ez év őszére mind az uniós, mind a török fél belátta, 

hogy szükség van a közös együttműködésre. Első sorban az Európai Uniónak volt szüksége 

Törökországra a menekültek megfékezése érdekében, így Ankara jó alkupozícióba került, hiszen 

lehetősége nyílt pénzügyi támogatásra és a helyzetet kihasználva a csatlakozási folyamat 

felgyorsítására is.6  

2015. október 29-én sor került az első EU-Törökország csúcstalálkozóra és a Közös 

Akcióterv aktiválására. Az uniós államfők és a török miniszterelnök, Ahmet Davutoğlu 

találkoztak Brüsszelben az Európai Tanács ülésén. A találkozó célja volt a migrációs válság 

kezelésére megoldást találni, továbbá témaként szolgált a terrorizmus elleni küzdelem és az EU-

török kapcsolatok is. A tárgyalás során sikerült több ponton is eredményre jutni. Megnyitották a 

17. fejezetet és Davutoğlu biztosította a megjelenteket, hogy Törökország felgyorsítja a 

vízummentesség kritériumainak teljesítését. Az EU részéről pedig az erről szóló második jelentés 

elkészítésének határideje 2016. március eleje lett. A felek továbbá megegyeztek, hogy a 

Visszafogadási Megállapodás teljes alkalmazásra kerül 2016. júniusától és amennyiben Ankara 

teljesíti a vízumliberalizáció feltételeit, 2016. őszére megszűnik a vízumkötelezettség.  

A Közös Akcióterv (Joint Action Plan) is életbelépett a csúcstalálkozó következtében. Ezen 

együttműködés keretében az Unió pénzügyi támogatással segíti Törökországot, melyet arra 

használnak fel, hogy átmeneti védelmet nyújtsanak a szíriai menekültek számára. Erre 3 milliárd 

eurót biztosítanak – ami inkább tekinthető jelképes összegnek, mivel Törökország már 2,2 millió 

                                                 
6 Hóvári, 2015 - Törökország kegyeit keresve, Messzelátó Blog, 
http://messzelatoblog.hu/blog/torokorszag_kegyeit_keresve  Letöltés dátuma: 2018.02.10 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20150831TST91035&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20150831TST91035&language=EN


XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM                                                                             ISSN 1788-8026 

 43 

menekültet lát el és erre már legalább 8 milliárd dollárt költöttek. Az akcióterv második részében 

található meg a vízumliberalizációról szóló pont is, melyben az EU segít a kritériumok 

teljesítésében. A találkozón továbbá megegyeztek abban, hogy a török csatlakozási folyamat 

felfrissítésre érdekében évente kétszer kellene csúcstalálkozót szervezni.7 Törökország érdeke 

ezen a találkozón is valójában a vízummentesség elérése volt, nem pedig a pénzügyi támogatás. 

Ez politikai, de egyben társadalmi kérdés is, amely erősítheti Erdoğan elnök erejét a 

belpolitikában.8 

 

5. További tárgyalások és a vízumliberalizáció hiányzó feltételei 

 
2016. márciusában sor került a következő csúcstalálkozóra. 2016. március 7-én életbe lépett a 

Visszafogadási Megállapodás, azaz „Törökország hozzájárult egyrészről ahhoz, hogy minden 

olyan, nemzetközi védelemre nem szoruló migránst, aki Törökországból jutott át Görögországba, 

azonnal visszaküldjenek Törökországba, másrészről vállalta, hogy a török felségvizeken elfogott 

minden irreguláris migránst visszafogad.”9  

A március 7-i paktumot sokan kritizálták nemcsak másnap, de már a tárgyalás során is sok volt az 

ellentét. Bírálták Törökország helyzetét az emberi jogok terén, valamint, hogy nem elég felkészült 

a vízumliberalizációra, sem pedig a migránsok visszafogadására és nincs meg a megfelelő politikai 

akarat sem.10 

A jelentősebb találkozót azonban március 18-án rendezték Brüsszelben, melyen szintén 

Davutoğlu képviselte a török oldalt. A két fél közös nyilatkozatával a tanácsülésen megerősítették 

a 2015. november 29-i közös cselekvési tervet. Már eddig is jelentős előre lépések történtek mind 

Törökország, mind az EU oldaláról. A vízumliberalizáció terén is haladt a munka. Március 4-én, 

két év után elkészült a Második jelentés, valamint megnyitották a gazdasági és monetáris unióról 

szóló 17. fejezetet, amit korábban a franciák miatt blokkoltak. A Visszafogadási Megállapodás 

életbelépésével az EU humanitárius segítséget és további 3 milliárd eurót ígért, valamint a 

vámunió továbbfejlesztését és az előző nyilatkozat megerősítését. A vízumliberalizációs 

menetrend felgyorsításával a vízummentességet pedig október helyett már június végére ígérték.11  

A közös nyilatkozat viszont sok sebből vérzik. Davutoğlu miniszterelnök büszkén tért 

vissza a tárgyalásról, mondván biztos a vízummentesség. Többek között Merkel sok ígéretet tett a 

törököknek és szorgalmazza a vízumliberalizációt, de miért huny szemet az emberi jogok 

megsértése felett? Ankara ellen szól továbbá, hogy a 72 kritérium közül még csak 37-et sikerült 

teljesíteni, így felkészületlennek mondható. A további 3 milliárd euró is meghökkentő, hiszen 

Törökország jelenleg olyan helyzetben van, hogy sakkban tarthatja az Uniót azzal, hogy a 

menekültáradatban határait csapként kinyitja vagy bezárja a menekülttömegek előtt, ahogy érdekei 

tartják.  

Ankara mindezen kritikák ellenére lázasan dolgozott a kritériumok teljesítésének elérésére. 

Ennek köszönhetően a következő, Harmadik jelentésre, amelyre 2016. május 4-én került sor, már 

                                                 
7 Európai Tanács ülés - Az EU állam-, illetve kormányfőinek találkozója Törökországgal, 2015.11.29 
http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-summit/2015/11/29/ Letöltés: 2018.03 27 
8 Hóvári, 2015 - Törökország kegyeit keresve, Messzelátó Blog, 
http://messzelatoblog.hu/blog/torokorszag_kegyeit_keresve  Letöltés dátuma: 2018.02.10 
9 Európai Tanács ülés – 2016.03.07 
10 Győri, 2016  
11 Európai Tanács ülés – EU-Törökország Nyilatkozat, 2016. március 18. 
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ Letöltés: 2018.03.28 

http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-summit/2015/11/29/
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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csak 7 pontnál nem sikerült elérni a teljesítés szintjét, melyek többnyire a közrend és közbiztonság 

garantálásához fűződik12 

Ez idő alatt a török belpolitikában is változások történtek. Davutoğlu miniszterelnököt 

lemondatják. Erre jó magyarázatot kaphatunk Mustafa Akyoltól, a Hürriyet Daily News egyik 

elemzőjétől: Erdoğannak a hatalma bebiztosítása érdekében egy „low-profile” személyre volt 

szüksége miniszterelnökként, és habár Davutoğlu az elnök áldásával végezte munkáját, nem fért 

bele ebbe a „low-profile” keretbe, amikor független lépéseket mert tenni.13 

Szintén a Hürriyet Daily News egyik elemzésében Yusuf Kanlı világít rá arra, hogy a miért is 

nem teljesülhet most a török állampolgárok vízummentes utazása. Az első probléma a 

terrorizmus ellenes törvény. Már a 2016. július 15-i események előtt is Erdoğan elnök 

értelmezésében a terrorizmus egy tágabb fogalom volt, melyet gyakran használt a kurdokra és a 

gülenistákra, de lehetőséget adott arra is, hogy könnyen letartóztassanak újságírókat vagy a 

kormány kritikusait.14 Ahhoz, hogy Törökország vízummentességet nyerjen a Schengen zónába, 

öt feltételnek kellene teljesülnie, amely gyakorlatilag az útiterv fennmaradó 7 teljesítetlen 

kritériumát is magába foglalja. Ezek a korrupció elleni harc felfrissítésének szükségessége, az 

személyes adatok védelmének erősítése, az uniós tagállamokkal való igazságügyi együttműködés 

fokozása valamint az általános szorosabb együttműködés az EU-val. A legfontosabb viszont az 

lenne, hogy a terrorizmus ellenes törvényt az európai sztenderdeknek megfelelően alakítsák át és a 

„terrorista”, „terrorizmus” szavakat korlátozottabban definiálják. 2016. május 6-án Erdoğan be is 

jelentette, hogy nem fogja módosítani a törvényt a vízummentességért cserében. („Mi járjuk a mi 

utunkat, ti a tieteket”)15 Amíg ezek jelentőségét Ankara nem látja be és nem tesz ellene, addig az 

Unió nem fog zöld utat engedni a török állampolgároknak. Erdoğan elnök viszont hisz abban, 

hogy a menekültekkel fenyegetheti Európát, amennyiben legkésőbb októberig nem kapják meg a 

vízummentességet16, akár még több menekültet zúdíthat az európai kontinensre, ahogy azt 

később nyíltan is állítja.  

 

6. Július 15 és az azt követő időszak 

 

2016. július 15-i sikertelen puccskísérlet jelentősen kiélezte a török belpolitikai helyzetet és annak 

megítélését a külvilág felé. Az államfő hatalmának megdöntésére megkísérelt államcsíny háttere 

máig sem tisztázott. Az elnök állítja, hogy korábbi támogatója, Fethullah Gülen és 

terrorszervezete, a FETÖ áll a történések mögött: Gülen, muszlim prédikátor, értelmiségi, aki 

támogatója a vallásközi párbeszédnek, a modern oktatásnak és a hit alapú aktivizmusnak. A gülen 

mozgalom „szociális kohézió építése a párbeszéden és az oktatáson keresztül”, ami nem csak 

vallási, hanem politikai ideológia is. Erdoğan és Gülen évtizedekig jó kapcsolatot ápoltak, az 

                                                 
12 Turkey’s progress on the visa liberalization roadmap – Third implementation report, Letöltés: 2016.05.04 
13 Akyol, 2016 - When even Davutoglu becomes a „traitor”? - Hürriyet Daily News,  
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/yusuf-kanli/visa-free-travel-not-now-why-99093  
Letöltés dátuma: 2018.03.28. 
14 The Guardian - EU-Turkey visa deal on brink as Erdoğan refuses to change terror laws 2016.05.06. 
https://www.theguardian.com/world/2016/may/06/erdogan-turkey-not-alter-anti-terror-laws-visa-free-travel-eu 
Letöltés: 2018.04.10. 
15 TRT World, 2016.05.06. https://www.trtworld.com/europe/erdogan-to-eu-we-will-go-our-way-you-go-yours-
1242 Letöltés: 2018.04.12 
16 Kanlı, 2016 - Visa-free travel, not now, why? – Hürriyet Daily News online,  
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/yusuf-kanli/visa-free-travel-not-now-why-99093 
Letöltés dátuma: 2018.03.28 

https://www.theguardian.com/world/2016/may/06/erdogan-turkey-not-alter-anti-terror-laws-visa-free-travel-eu
https://www.trtworld.com/europe/erdogan-to-eu-we-will-go-our-way-you-go-yours-1242
https://www.trtworld.com/europe/erdogan-to-eu-we-will-go-our-way-you-go-yours-1242
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iszlámot képviselték a kemalisták hatalma ellen17. 2013-ban szakították meg a kapcsolatot és az 

azóta már elnök Erdoğan kitart amellett, hogy Gülen egy párhuzamos államot működtet a 

jelenlegi kormány mellett, hiszen követői nagy számban jelen vannak főként az 

igazságszolgáltatási és rendészeti szerveknél.18 FETÖ néven 2016-ban hivatalosan is 

terrorszervezetté nyilvánították. Ha a háttér nem is, a következmények biztosak: tömeges 

elbocsájtások a közszférából, első sorban hadsereg, rendőrség, igazságszolgáltatás, de a médiában 

is jelentős tisztogatások mentek végbe, és a szükségállapot elrendelése és sorozatos 

meghosszabbítása, mely teljhatalmat ad az elnöknek.19 

Az Európai Unió és Törökország kapcsolata is láthatóan negatív irányba alakult. Ennek 

tényéről természetesen mindkét félnek megvan a véleménye és az indoka. A török fél nézőpontját 

Erhan İçener egyetemi professzor tanulmánya jól tükrözi, melyben azt mutatja be miért nőtt a 

nyugatellenesség és euroszkepticizmus a puccskísérlet után és ezeknek mik a hatásai Brüsszel és 

Ankara kapcsolatára. Először is, Törökországot csalódottságként érte az, ahogyan az Európai 

Unió reagált az eseményre. Igaz, hogy biztosították támogatásukról Ankara demokratikusan 

megválasztott kormányát, de a puccs leverése után egyetlen uniós alkalmazott vagy tagállami 

vezető sem tett látogatást Törökországba, és csak gyenge szolidaritásukat fejeztek ki. Törökország 

elkésettnek tartja a Nyugat reakcióját, nem álltak ki eléggé a kormány mellett és ez nagy 

csalódottságot okozott. Pedig az AKP hozta legközelebb a két felet egymáshoz a csatlakozási 

folyamat hosszú történelme során, de az utóbbi években számos kritika érte őket (Gezi parki 

események, korrupciós vádak, Erdoğan személye stb). Az Európai Unió tett ígéretet arra, hogy a 

török állampolgárok is hamarosan vízummentesen utazhatnak 2016. júniusától, ez öt feltétel 

teljesülése híján nem valósult meg eddig. De az EU részéről erre amúgy is kevésbé látszik a 

hajlandóság. İçener felhívja a figyelmet arra, hogy a török emberek életüket adták a 

demokráciáért, jogállamiságért és az emberi jogokért a puccs éjszakáján. Az Unió legjobb döntése 

az lenne, ha török eljárás bírálása helyett megnyitná a 23. (igazságszolgáltatás és alapvető jogok) és 

a 24. (szabadság, biztonság és jog érvényesülése) fejezeteket, hogy nyílt csatornán keresztül 

közvetíthessék az Unió értékeit és normáit és így segítsék Törökországot ebben a nehéz 

időszakban. Tovább rontott a helyzeten az is, hogy Ankarában felmerült, hogy a puccskísérlet 

után visszavezetik a halálbüntetést, ami végül nem következett be. Az EU további félelme, hogy 

esetleg partnerük felrúgja a Visszafogadási egyezményt a rendkívüli eseményekre való tekintettel. 

A vízumliberalizáció része a megállapodásnak, de Ankara elutasítja a török terrorizmus ellenes 

törvény módosítását (bár nem is zárja ki teljesen). A török kormány célja, hogy 2023-ig, a 

köztársaság megalakulásának 100. évfordulójáig csatlakozzon az Unióhoz ( İÇENER E. 2016). 

Az Európai Unió megjegyzéseit a török helyzetről a Bizottság 2016-os (majd a 2018-as) 

országjelentésében fejezi ki leginkább. Ebben külön kitérnek a puccskísérlet által bekövetkezett 

változásokra. Fő problémaként említik a mértéktelen tisztogatásokat, amiket végeznek a bírói, 

rendőri, csendőri, katonai, közszolgálati és üzleti szférában, továbbá a médiában, akadémiákon és 

a magánszférában is. Az EU figyelmeztette a helyi hatóságokat arra, hogy maximálisan figyelembe 

kell venni a jogállamiságot és az alapjogokat, melyek alapfeltételei a politikai kritériumok 

                                                 
17 Akyol, 2016 - When even Davutoglu becomes a „traitor”? - Hürriyet Daily News,  
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/yusuf-kanli/visa-free-travel-not-now-why-99093  
Letöltés dátuma: 2018.03.28. 
18 D’Amours, 2016 - ANALYSIS: Dissecting Turkey’s Gulen-Erdogan relationship, Middle East Eye,  
http://www.middleeasteye.net/news/analysis-dissecting-turkeys-gulen-erdogan-relationship-528239159  
Letöltés dátuma: 2018.04.10 
19 http://www.euronews.com/2017/07/14/what-has-changed-in-turkey-since-the-coup-attemp Letöltés: 2018.04.13. 

http://www.euronews.com/2017/07/14/what-has-changed-in-turkey-since-the-coup-attemp
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teljesítésének. Habár Ankara igyekszik végrehajtani a Parlament által is elfogadott kormányreform 

akciótervét és a vízumliberalizációs feltételeket, amíg az alapjogok és jogállamiság, biztosítása nem 

éri el az uniós sztenderdet, addig nem vehető figyelembe. További probléma a kifejezés 

szabadságának blokkolása is, ami főleg a médiát érinti. Az elbocsájtások és bebörtönzéseket 

Gülennel való állítólagos kapcsolatra alapozzák, pedig az egyéni büntetőjogi felelősségnek meg 

lenne a saját eljárása, de ezekre nem kerül sor, így ezzel a tisztességes bánásmódhoz való 

alapjogot - és ezzel megint csak a jogállamiságot is - sérti a török kormány. A 

vízumliberalizációról kevés szó esik, további fejlemények szükségesek, illetve fontos, hogy 

Törökország végrehajtsa az Unióval kötött megállapodásokat ennek és a 24. fejezet 

megnyitásának érdekében.20 

A két fél közti problémák csak tovább mélyültek a 2017. április 16-ára kiírt népszavazással 

az alkotmány módosításáról, arra egy 18 pontból álló javaslatcsomag elfogadásáról. Ennek fő 

kimenetele az elnöki rendszer bevezetése, ami a Nyugat és az EU szempontjából is Erdoğan 

egyeduralmi jellegű kormányzását jelentené Törökországra nézve. Magas részvételi aránnyal és 

szoros eredménnyel, végül a szavazók 51,41%-a (25 157 025 fő) mondott igent erre és 48,59% 

(23 777 091 fő) pedig nemet.21 

 

3. ábra: Szavazatok eloszlása az elnöki rendszer bevezetéséről.  

Forrás: http://www.bbc.com/news/world-europe-39619354 Letöltés: 2018.04.24.  

 

7. Napjaink 

 

Láthatjuk, hogy a 2016-2017-es periódus nagy reményekkel és együttműködésekkel indult, de a 

szakadék a két fél között csak nőtt a török belpolitikai helyzet alakulásával.  

2018. február 7-én megjelent a Hürriyet Daily News címlapján, hogy Ankara kész 

módosítani a terrorellenes törvényét a vízummentesség jegyében, úgy, hogy az nem fog negatívan 

                                                 
20 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Turkey 2016 Report, 2016.11.09 
21 Dailysabah – Turkey 2017 Referendum Results https://www.dailysabah.com/election/turkey-2017-referendum 
Letöltés: 2018.04.15 
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hatni terrorizmus elleni küzdelmükre. A Çavuşoğlu külügyminiszter állítja, hogy mind a 72 

kritérium teljesítve van, a Bizottság szerint viszont még mindig 7 hátra van, de az EU dönt.22 

Ezzel kapcsolatban nem történt sok fejlemény, viszont előre lépésnek mondható a 2018. március 

26-án Várnában tartott informális találkozó, ahol Recep Tayipp Erdoğan török elnök és az uniós 

vezetők, Donald Tusk, Jean Claude Juncker és a bolgár soros elnök Bojko Boriszov találkozott 

egymással. Az ülés keretein belül több témát érintették.23 Állítólag esett szó a 

vízumliberalizációról is, de ennek semmi eredménye nem született. A többi kérdésben is inkább 

csak szimbolikus ígéretek a további együttműködésre. 

2018. április 17-én jelent meg az Európai Bizottság 2018-as évre vonatkozó országjelentése, 

mely nem tér el az előzőtől, a török fél nagy felháborodására. Kiemelik, hogy a szükségállapotot 

meg kellene szüntetni a legtöbb rendelettel együtt, amelyek korlátozzák többek közt az olyan 

alapjogokat, mint a kifejezés szabadság és a parlament jogalkotó hatáskörét.  Az előző jelentésben 

még meg nem történt népszavazás eredményével kapcsolatos aggodalmakat is megjegyzik, mivel 

kétséges a kampány tisztességessége és a szavazás sérthetetlensége (a Velencei Bizottság 

véleménye szerint is.) Valamint a fékek és ellensúlyok hiánya sem elfogadható az Unió számára. A 

vízumliberalizációval kapcsolatban csak annyit írnak, hogy Törökország előterjesztette a 

munkatervét a maradék kritérium teljesítésére, ami még értékelés alatt áll.24 Török 

Külügyminisztérium még aznap reagált a jelentésre. Sérelmezték, hogy az Európai Unió nem 

képes megérteni és figyelembe venni, hogy Törökország milyen nehéz időszakon megy át és 

különböző terrorcsoportokkal küzd. A jelentésben meg sem említették, hogy a FETÖ milyen 

nagy fenyegetés, ami súlyos hiányosság. A terrorizmus elleni küzdelmük pedig nem csak 

Törökország, de az EU biztonságát is szolgálja. A vízumliberalizációval kapcsolatban csak annyit 

említettek, hogy Ankara már teljesítette a maga részét, a többi Brüsszelen múlik.25 

 

8. Konklúzió  

 

Az Európai Unió és Törökország kapcsolata hullámzó és kiszámíthatatlan. A leghosszabb ideje 

tagjelölt állam, csatlakozási kérelmét 1987-ben adta be és az elmúlt 40 évben még a 

vízummentességet sem sikerült kiharcolnia. 2002-ben, az AKP kormányra kerülésével sok minden 

megváltozott. Kezdetben az uniós tagság nagy támogatójaként szervezték külpolitikájukat és 

Recep Tayyip Erdoğan nevéhez köthető a csatlakozási tárgyalások megkezdése is. A török 

politikai mentalitásra jellemzően - ahogy Davutoğlu is megfogalmazta – jellemző a kezdeti túlzott 

optimizmus, majd csalódást követően a kiábrándultság. Ez teljes mértékben végig is kíséri a 

csatlakozási kísérlet éveit. Miután körvonalazódott, hogy a tárgyalási fejezetek egyeztetése több 

akadályba ütközik, mint azt várták Törökország arra kezdett törekedni, hogy a közel-keleti 

térségben egyfajta regionális hatalommá nője ki magát. Az Iszlám Állam terjeszkedése és a szíriai 

polgárháború fokozódása olyan menekült áradatot indított el, mely ugyan válsághelyzetet okozott 

                                                 
22 Hürriyet Daily News - Turkey’s anti-terror law to be amended for EU visa deal: Officials, 2018.02.07 
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-anti-terror-law-to-be-amended-for-eu-visa-deal-officials-126978 Letöl-
tés: 2018.04.15 
23 Európai Tanács - EU–Törökország vezetői szintű találkozó a bulgáriai Várnában, 2018.03.26. 
http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-summit/2018/03/26/ Letöltés: 2018.04.15. 
24 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Turkey 2018 Report, 2018.04.17. 
25 Hürriyet Daily News: Turkey slams EU for progress report, having „negativity” against Turkey, 2018.04.17 
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-slams-eu-for-progess-report-having-negativity-against-turkey-130471 
Letöltés: 2018.04.18. 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-anti-terror-law-to-be-amended-for-eu-visa-deal-officials-126978
http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-summit/2018/03/26/
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-slams-eu-for-progess-report-having-negativity-against-turkey-130471
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az Unióban és nagy kihívás elé állította Ankarát is, még is a két fél kapcsolatának újra 

értelmezéséhez vezetett. Szükség van együttműködésre! Törökország inkább saját érdekeinek 

érvényesítését látta ebben, elsősorban gazdasági lehetőséget, valamint lehetőséget arra, hogy 

legalább a vízummentes utazást elérje a török állampolgárok számára. Ez máig sem sikerült. 

Ennek több okát ismerhettük meg a munka során, melyből talán hármat fontos kiemelni az 

összegzésben. A terrorizmus elleni törvény megfogalmazása lehetőséget ad annak tág 

értelmezésére, így kevésbé korlátozza az eljárási rendet, azt, hogy mi minősül terrorizmusnak, 

illetve ki terroristának és könnyen letartóztathatnak akár újságírókat, vagy a kormány kritikusait is. 

Ebből következik a másik két ok is, az alapvető emberi jogok megsértése, mint a szólásszabadság, 

a kifejezés szabadsága, valamint a jogállamiság kérdése is. Ezeket a problémákat pedig mind 

felerősítette a 2016. július 15-i elbukott puccskísérlet, mivel ezek után Erdoğan jogosnak érezte 

sajátos módszereivel leszámolni ellenségeivel. A már eddig is gyakorlatilag „egyeduralkodóként” 

kormányzó elnök a 2017. április 16-i népszavazással alkotmányosan bebiztosította hatalmát. Az 

elmúlt néhány év török bel- és külpolitikai eseményei kapcsán jogosan merül fel a kérdés, hogy 

Ankara biztosan akar-e az Európai Unió tagállama lenni, vagy ennél többre törekszik? Biztos 

választ nem lehet adni, de gyakran tűnik úgy, hogy az uniós tagság már inkább egyfajta presztizs 

kérdés vagy csak a gazdasági előnyök kihasználása a cél, de a vízumliberalizációért való küzdelem, 

valamint a vámunió jelenleg sokkal inkább napirenden van, mint a teljes tagság. Nem lehet előre 

megjósolni, hogy alakul a két fél viszonya. Bármikor történhet olyan esemény, ami összehozza 

Ankarát és Brüsszelt, amikor az érdekek és nem az értékek döntenek. Nem zárhatjuk ki tehát a 

vízumliberalizáció bevezetését sem, bár kevés az esély rá, hogy ez a közel jövőben megvalósul.  
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