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kitapintható például a déli országok érdekszövetsége, 
ami Magyarország számára nem volt túlságosan kedvezõ 
az erõs mezõgazdaságunk miatt a belépési tárgyalásoknál. 
Spanyolország, Portugália és Görögország nem könnyítette 
meg a dolgunkat. Vannak másféle koalíciók, az integráció 
mértékének ügyében Anglia és Dánia rendszeresen hason-
lóképpen nyilatkozik, õk egy lazább integráció hívei. 

Bizonyos vagyok benne, hogy a közép-európai 
együttmûködés az EU-n belül is gyümölcsözõ lesz és 
nagyon jó, hogy ennek már megvannak a kialakult csa-
tornái. 

A magyar társadalomban meglévõ politikai megosz-
tottság viszont nehezíti a helyzetünket. Ilyen indulatos 
megosztottság Írországban, talán még Csehországban 
sincs. Vannak párhuzamai a nagy európai országokban, 
Franciországban vagy Németországban, ahol szenvedélyes 
a két oldal szembenállása, és emögött komoly ideológiai 
alap van, tehát nem pusztán egy hiszterizált konfliktus ez, 
bár hisztériakeltés is folyik. Észtországnak vannak problé-
mái a nagy orosz kisebbséggel, de maga a politikai osztály 
nem vitázik annyit a maga berkein belül. 

Egy belsõ konszenzusra képes országnak könnyebb a 
stratégiáját kidolgoznia, azt, hogy hogyan fogja képvisel-
ni a saját érdekeit az integrációban. Általában könnyebb 
azoknak az országoknak a helyzete, ahol a politikusok 
és az értelmiségiek szövetséget tudnak kötni. Ezt azért 
említem, mert Magyarországon megint felütötte a fejét 
az a típusú értelmiségi magatartás, amely a politikában 
mindig valami rosszat, de mindenképpen valami piszkosat 
lát, a politikusok viszont nem veszik észre, hogy õk nem 
képesek stratégiai gondolatok kidolgozására. Így sajnála-
tosan elkülönül egymástól a két szféra, ami azzal jár, hogy 
a politika intellektuális színvonala lezuhan, az értelmiség 
pedig forog a saját keserû levében, és nem termi meg 
azokat a gondolatokat, amelyek az egész ország számára 
fontosak volnának. 

Gerle János: A megosztottság különös, mert a csatla-
kozás kérdésében minden politikai erõ egyformán foglal 
állást… 

Kodolányi Gyula: Biztos, hogy ilyen értelemben ez jó 
pillanat, a politikusoknak ezt meg kellene ragadniuk, mint 
lehetõséget. Van egy kisebbség, amely tragédiának tartja az 
Unióba való belépést és a legapokaliptikusabb megfogal-
mazásokat halljuk ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy 
Koppány népe ma is itt él közöttünk. Ne felejtsük el, hogy 
az a bizonyos szentistváni fordulat rettenetes testvérviszály-
ok és vérontás nyomán, lényegében egy teljes évszázad 
alatt zajlott le, és az ilyen hagyományok egy nép történeté-
ben sajnos tovább élnek. Én irracionálisnak tartom ezeket 
a Koppány-féle félelmeket. Sokkal veszélyesebb volna, ha 
megmaradnánk különálló, portyázó népnek. Nekünk nin-
csen a Svájcéhoz hasonló különleges helyzetünk.

Gerle János: A kérdést úgy akartam folytatni, hogy a 
csatlakozással kapcsolatban egységes politikai álláspont 
van, bár a stratégia kérdésében lényegesek a különbsé-
gek. De a jelentõs, és úgy tûnik, hogy növekvõ társadalmi 
csoportnak – a közvéleménykutatások szerint legalább 30 
százalékról van szó –, a csatlakozás ellenzékének nincs 
politikailag szervezett vezetõ ereje, amely a kétségek ma-
nifesztálására alkalmas volna. Marad a Koppány-féle rossz 
lelkiállapot. 

Kodolányi Gyula: Pontosan, és az az érzés, hogy ne-
künk csak ellenségeink vannak, nincsenek barátaink. De 
senkinek sincsenek barátai ilyen értelemben. Ezt sajnos 
látni kell, a politika az érdekek világa. Azonban ezeknek az 

érdekeknek a világában igenis érvényesülnek messzelátó 
stratégiai felismerések, és úgy gondolom, hogy a magya-
rok csatlakozása is egy messzelátó felismerés gyümölcse 
mindkét oldalról. Amikor odaérünk a részletekhez, akkor 
már kétségtelenül mindenki keményen önérdeket kép-
visel. Az emelkedettségre ott kevés példa van, gondolok 
különösképpen a hivatalos uniós tárgyalópartnerekre. De 
a gondolat, azt gondolom, hogy korszerû: ez Európa útja, 
és ez Magyarországé. 

DR. DIENES-OEHM EGON
a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági 

Államtitkárságának fõcsoportfõnöke

Gerle János: Kérem, mondja el, hogyan alakult a csatlako-
zás folyamata, amióta Ön személyesen kapcsolatba került 
ezzel a témával.

Dienes-Oehm Egon: Az intézményesített európai integ-
rációval szerencsém és módom volt régóta foglalkozni. A 
hetvenes években a Külkereskedelmi Minisztériumban dol-
goztam, és akkor még mint ellenség jelent meg az Európai 
Gazdasági Közösség. Ugyanakkor partner is volt, mert a 
kereskedelem jó részét egyre inkább – már amennyire a 
Szovjetunió, a KGST megengedte –, velük bonyolítottuk 
le, és én ennek a kereskedelempolitikai, jogi problémáit 
kezeltem. 

Izgalmas jelenség volt a huszadik században egy olyan 
államközösség léte, amelynek születése, mûködése a jogon 
alapul, hiszen ezt az integrációt nem annyira természetes 
folyamatok hozták létre, mint a politikai akarat. Az más 
kérdés, hogy a gazdaságot találták alkalmasnak arra, 
hogy a francia-német ellenségeskedést megszüntetendõ, 
az ötvenes évek közepén fogjanak össze azok a nyugat-
európai országok, amelyek a háborúban egyébként is 
hatalmas károkat szenvedtek. Elsõsorban a német-francia 
ellenségeskedés megszüntetése, másodsorban a szovjet 
veszély elkerülése ösztönözte õket, hogy összefogjanak, 
hogy együtt virágoztassák fel a gazdaságot, hogy lebontsák 
azokat a nemzeti korlátokat, amelyek az évszázadok során 
épültek.

Körülbelül ezek a gondolatok járhattak Jean Monnet és 
a többiek fejében, akik létrehozták elõször az Európai Szén- 
és Acélközösséget, aztán az Európai Gazdasági Közösséget, 
amely utóbbi kivájta az egész integrációs folyamat medrét. 
Annyiban alulról építkeztek, amennyiben a gazdaság terü-
letén próbálták meg integrálni az országokat. A kereskedel-
mi kapcsolatokban egységként jelent meg hat állam, majd 
kilenc, aztán a bõvítések következtében tizenkettõ. Nem 
Franciaországgal kötöttek szerzõdést a kívülállók, nem Né-
metországgal, hanem az Európai Gazdasági Közösséggel.

Az EGK a hetvenes és a nyolcvanas években tehát rész-
ben politikai ellenfélként, részben gazdasági partnerként, 
de mindenképp szembenálló félként viszonyult Magyaror-
szághoz. A rendszerváltozás után megváltozott a politikai 
környezet Magyarországon és a többi közép-kelet-európai 
országban, és a korábbi ellenségbõl barát, társ, végül majd 
a közösség tagja lesz. A kilencvenes évek elején kötöttünk 
egy európai megállapodást, egy társulási szerzõdést, ami 
már közelebb vitt ahhoz a négy gazdasági szabadsághoz, 
amelyre maga az Európai Gazdasági közösség is épült, 
tehát az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tõke 
szabad áramlásának eszméjéhez. Amikor megkötöttük a 
megállapodást, a Közösség már azt is tudta, hogy mikor 
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kívánja létrehozni a gazdasági és monetáris uniót, ami a 
gazdaságot teljesen integrálja. Sõt, „kimerészkedett” a kül-
politikai együttmûködés porondjára, és elkötelezte magát 
Maastrichtban, amikor létrehozta az Európai Uniót, hogy 
nemcsak gazdasági, hanem egyfajta külpolitikai integráci-
óval is foglalkozzék, a bel- és igazságügy területén pedig 
szorosabban összehangolja a viszonyokat.

Ugyanakkor a bõvülési folyamat is folytatódott. Elõbb a 
korábban semleges országok (Svédország, Ausztria és Finn-
ország) költöztek be az európai házba, de „dörömbölni” 
kezdtek a közép- és kelet-európai térség országai is. 1994-
ben ezek az országok azt mondták, hogy nem elég már 
a társulás, a lazább szövetség az unióval, legyünk rendes 
tagok, vegyünk részt az intézményesített integrációban, 
amelyben olyan uniós intézmények vannak, amelyek úgy 
viselkednek, mint az államok legfõbb szervei: az uniónak 
van parlamentje, bizottsága, bírósága. A tagállamok kül-
dik ugyan a választott képviselõiket, küldenek bizottsági 
tagot, bírót? de ezek az önálló és független uniós szervek 
a tagállamok közös ügyeit intézik. Ezzel szemben a Tanács 
a nemzetállam fékje: a legfõbb döntéshozó hatáskört a 
tagállamok miniszteri szinten fenntartják magunknak és a 
Tanács intézménye révén közösen gyakorolják.

A nagyon hosszú integrációs folyamat végén – 1990-tõl 
számítva, elõbb a társulási szerzõdésen keresztül, miközben 
a konkrét csatlakozási tárgyalások is elkezdõdtek 1998-ban, 
2002 decemberében pedig véget értek –, 2004. május 1-
jére taggá válhatunk, hiszen a csatlakozási szerzõdés ez 
év áprilisi aláírása után csak az úgynevezett alkotmányos 
formaságok vannak hátra, a bõvítés melletti politikai aka-
ratot Koppenhágában kifejezték a tagállamok. A közép- és 
kelet-európai országokban népszavazás lesz, az Európai 
Unió tagállamaiban csak parlamenti megerõsítés szükséges, 
és ahogy a statisztikákat nézi az ember, a közép- és kelet-
európai országokban jobbára többségben vannak, akik hi-
szik, hogy az integráció tagsági minõségben való folytatása 
elkerülhetetlen, és a csatlakozás elmaradása aránytalanul 
káros következményekkel járna.

Gerle János: Nem volt világos, amit a Tanács szerepérõl 
mondott.

Dienes-Oehm Egon: Az a neve, hogy az Európai Unió 
Tanácsa. A Tanácsban az egyes ágazati miniszterek összeül-
nek, hol a gazdasági és pénzügyminiszterek, hol a külügy-
miniszterek, és így tovább, akik képviselik az országaikat. 
A Tanácsban hozzák meg az Unió legfontosabb döntéseit, 
ideértve a jogalkotási döntéseit is. Ugyan egyre inkább 
az Európai Parlamenttel közösen, de a végsõ szó azért a 
Tanácsé. A kormányok, illetve minisztereik tehát maguk 
vesznek részt a Tanácsban, a bel- és igazságügyi Tanácsban, 
a Környezetvédelmi Tanácsban és így tovább. Az Általános 
Ügyek Tanácsában a kormányaikat a külügyminiszterek 
képviselik.

Montesquieu annak idején a parlamentáris demokráciák 
számára felvázolta, hogy kell egy döntéshozó szerv, egy vég-
rehajtó szerv és egy bírói szerv, és ezek egymástól különülje-
nek el. A parlament a legfõbb döntéshozó szerv, az alkotja a 
törvényeket és hozza a legfontosabb döntéseket. A kormány 
kezdeményez, javaslatot tesz, végrehajt, ellenõriz és hozhat akár 
jogszabályokat is, ha a parlament ezzel megbízza. S van a bíró-
ság, hogy a jogvitákat elbírálja, ítélkezzék a jogértelmezési 
és jogsértési ügyekben.

Az Európai Unió, amely nem egy organikus állam – még 
nem dõlt el, hogy pontosan milyen utat választ: nemzetek 
feletti Európa lesz-e vagy a nemzetek Európája, mondhatom 
úgy, hogy föderatív Európa vagy konföderatív Európa (a kon-

föderáció valójában már megvalósult, mert vannak önálló 
hatáskörei az Uniónak) – azt mondta, hogy nem adom a 
parlamentnek a döntés jogát, hiszen nem tisztázta magával, 
hogy mennyiben akarja, hogy a küldõ államtól független 
akarata legyen. Az Európai Parlamentnek, az Európai Bi-
zottságnak, az Európai Bíróságnak az az érdeke, hogy a 
közös érdek, az európaiság jusson érvényre, a tagállamok 
kormányainak meg a saját választóikra kell gondolniuk, a 
saját politikai pártjaikra, a saját országukra, következéskép-
pen õk a helyi, ha úgy tetszik, nemzeti érdekeket képviselik. 
Az európai érdekben föl kell hogy oldódjanak a nemzetek 
néha egymással ellentétes érdekei is. Megfigyelhetõ, hogy 
mihelyt nincs külsõ ellenség, ezek az érdekellentétek föl-
nagyítódnak, és olyankor kerül látszólagos vákuumba az 
európai integráció. Amíg a Szovjetunió létezett, addig az 
integráció mélyítésére irányuló erõk erõsebben hatottak, az 
ellentéteket feloldotta egy nagyobb félelem. A Szovjetunió 
szétesésével megszûnt az ellenségkép, nem olyan fontosak 
már a közös érdekek, mindenki a parciális, helyi, szûk ér-
deket hangsúlyozza, az õsi elvet, a szubszidiaritást, hogy 
ami helyben elintézhetõ, azt helyben intézzük el.

Gerle János: Milyen kérdések maradnak tisztán a szu-
verén kormányok, a nemzetállamok kezében?

Dienes-Oehm Egon: Már nem nagyon szívesen haszná-
lom ezeket a fogalmakat, újra kellene értelmezni õket, mert 
még a XVII.-XVIII.-XIX. században jöttek létre. Mára egy má-
sik szörnyû szó, a globalizáció költözött be az otthonunkba, 
és ez nyilvánvalóan megváltoztatja a szuverenitás értelmét. 
De a szó hagyományos értelmében a nemzeti szuverenitás 
igen sok területen megmarad. Bár a közös kül- és bizton-
ságpolitika bekerül egy uniós ernyõ alá, az Uniónak nincs 
saját hadserege, az Uniónak nincs olyan külpolitikája, hogy 
egyedül, uniós név alatt döntene, hogy például elmegy 
és az Egyesült Államok mellett Irakban háborúzni fog. Az 
igazságügy és a belügy egyes kérdései, hogy hogy nézzen 
ki az igazságszolgáltatás, a rendõrség, a belügyi igazgatás, 
az önkormányzatok helyzete, ezek teljesen önálló nemzeti 
hatáskörben maradnak, nem beszélve az oktatási rendszer 
vagy a kultúra kérdéseirõl. A kultúrában még jogi harmo-
nizáció sem létezik, ami a gazdaság számos területén az 
Európai Közösség, majd az Unió sikereinek egyik kovácsa 
és alapvetõ eszköze volt, nevezetesen hogy belátták, hogy 
nem kell kizárólagos hatáskört adni az Uniónak, hanem 
elegendõ a nemzeti jogszabályokat harmonizálni. Olyan 
közösségi jogszabályokat kell alkotnunk, amelyek folytán 
a nemzetek jogszabályai összesimulnak, és akkor teljesen 
mindegy, hogy fennmarad-e a szuverenitás vagy sem. Ez 
kicsit olyan, mint a globalizáció, de azért nem keverném 
össze a két fogalmat.

Az ön szakmájában, az építészeknél is harmonizálták 
a képzés körülményeit, hogy ne legyenek túlzott különb-
ségek, és el lehessen ismerni az egyik országban szerzett 
diplomát a másikban. Miért? Mert valahol az eredeti cél 
az, hogy a munkaerõ, a munkavállaló is és a munkaadó 
is szabadon változtathassa a helyét egy kiterjedt Európai 
Unióban, ahol a belsõ határok gazdasági értelemben 
megszûntek.

Gerle János: Hadd vessem ez ellen, hogy ennek a sza-
bad mozgásnak nagyon nagy szellemi értéke volt, amíg egy 
sajátos nemzeti kultúra értékeit lehetett máshová elvinni. 
Ha többé-kevésbé azonos a képzés, azonosak a mûveltségi 
feltételek, akkor nem viszek már tovább olyasmit, ami ott 
újdonságnak számít.

Dienes-Oehm Egon: Ha oda akar eljutni a kérdésével 
– ezt nap mint nap különbözõ formában felteszik az em-



10 11

berek –, hogy az európai identitás megfojtja-e a nemzeti 
identitást, akkor erre azt válaszolom, hogy nem, ez itt 
más történelem, mint az amerikai. Itt a kulturális és 
nyelvi különbségek jóval nagyobbak, és ezek történelmi 
eredete jóval régibb. Itt nem az történt, mint az Egye-
sült Államokban, ahol az eredeti lakosságot kiirtották 
vagy rezervátumba hajtották; Európában nem álltak 
hatalmas kincsek rendelkezésre, és nem utolsó sorban 
nem bizonyult egy nyelv, egy kultúra olvasztótégelynek 
a többiek számára. Európában a sokszínûség végig ural-
kodott, ma is jelen van, és egész biztos vagyok benne, 
hogy a mai helyzetben sem csak szlogen, hogy Európa a 
sokszínûségtõl az, ami. Tehát nem nagyon hiszek abban, 
hogy Európa olyan föderalisztikus utat választana rövid 
idõn belül, ami kikényszerítené az egyéni ízek feladását. 
Ennek nem lennék híve, ezt nem is akarja senki.

Az azonban kétségtelen, hogy az anyagi jellegû 
életviszonyok elõretörése, ami jórészt Európától füg-
getlenül és Európán kívülrõl indult, ezen a földrészen 
is lassan uralkodóvá válik. Ez a véleményem. Ez elke-
rülhetetlen, és erre csak a De Gaulle-i mondást tudom 
alkalmazni: Amit nem tudok elkerülni, annak az élére 
kell állni, nézzük meg, mit tudok hasznosítani ebbõl a 
dologból. Elkerülhetetlen, hogy a kis- és középméretû 
államok elfecséreljék az energiát, elkerülhetetlen, 
hogy a nemzeti piacok korlátozzák azt az árucserét, 
ami egyébként természetes. Tehát amikor kitalálták 
– mert ezt valahol kitalálták –, hogy hogyan épüljön föl 
az Európai Unió, akkor nem véletlenül ajánlották, hogy 
a termelési tényezõk mentén kezdjék el az integrációs 
medret ásni és a korlátokat megszüntetni.

Gerle János: Az árakban és bérekben meglévõ 
nagyon jelentõs különbségek nem okoznak komoly 
feszültséget?

Dienes-Oehm Egon: Az Európai Közösség korábbi 
bõvítései folyamán bebizonyosodott, hogy – és Európa 
ettõl Európa – az európai országok lakosságának na-
gyobb része egyszerûen nem mobil, és nem megy el 
más vidékre, fõleg más országba. A szabolcsi akkor is ott 
marad, ha nincs munkája három éve, az ózdi nem megy 
el Székesfehérvárra, pedig öt éve állásnélküli, ez nagyon 
sok emberrel így van. A munkaerõ árában, a szolgáltatá-
sok árában fennálló különbségek sokkal lassabban fog-
nak megszûnni. Kétségtelen, hogy a közös szabályok, 
az egységes döntéshozatali mechanizmus, az egységes 
piaci játékszabályok fölgyorsítják ezt a folyamatot, már 
lélektani alapon is. Mindenesetre a szolidaritási elv és az 
ennek alapján a strukturális alapokból való részesedés 
is segít a különbségek eltüntetésében, fölzárkóztatja a 
lemaradt régiókat, az infrastrukturális fejlesztésekhez 
pénzeket ad. Tehát pénzátcsoportosítás is történik az 
Unión belül, eddig errõl nem beszéltem. Ezek a szoli-
daritási elven mûködõ támogatások azon a belátáson 
alapulnak, hogy egy közösség fejlõdését gátolja, ha túl 
nagy a gazdasági szintkülönbség. Ez ugyanolyan, mint 
hogy az egyik testvér kölcsönt ad a másiknak, de ad neki 
adományt is, ha túl nagy közöttük a vagyoni különbség, 
és nem kéri vissza a pénzt. Mi egy család vagyunk, szép 
lassan kialakul a nemzeti mellett a nagyobb családhoz 
való tartozás érzése is.

Gerle János: Most egyszerre jelentõs számú szegény 
testvér jelent meg a családban.

Dienes-Oehm Egon: Igen, de ez politikai vállalkozás 
is. Ha szigorúan csak a gazdaság oldaláról nézzük, lehet, 
hogy a bõvítéssel egy-két évet várni kellett volna, vagy 

egyes országok esetében a bõvítésre már sor került vol-
na, hiszen két-három ország megemésztése kisebb erõt 
vesz igénybe. Voltak és vannak is, akik úgy látják, hogy 
ennek így is kellett volna történnie: például Magyaror-
szágot már öt évvel ezelõtt föl kellett volna vennie az 
Uniónak. De nem csak gazdasági szempontok vannak, 
hanem politikaiak is.

Ha viszont tartósan kimaradunk a fejlõdés fõ 
áramlatából, az azzal a következménnyel jár, hogy még 
szélesebbre nyílik a szakadék, és ez egyik félnek sem 
érdeke. A szakadék, amely elválasztotta egymástól a 
kontinens két felét, fokozatosan nõtt negyven év alatt, 
és ez a különbség csak tovább növekedne, amit nem 
lehetne fenntartani hosszú idõn keresztül. A dolog 
lényege az, hogy a kontinens egyesítse az erejét, ha ez 
– megint így mondom –, elkerülhetetlen, akkor az élére 
kell állni; nem csak szimpátia meg történelem meg jó-
akarat van a jelenség mögött, hanem jól felfogott érdek 
is: a szomszédainkra az integrációt ki kell terjeszteni. 
Mást mondok: elöregedés nem csak Magyarországon 
van, munkaerõ se lesz és egy ilyenfajta belátás is 
eredményeztheti, hogy a térségben együtt gondolkoz-
zunk. De az érdekek kölcsönösek; gazdaságilag, szoci-
álisan, politikailag, lélektanilag. Fogalmazhatok úgy is, 
hogy ez érdekházasság. Vannak, akik ezt érzelmileg élik 
meg, de az érzelmekre hallgatva könnyen csalódik az 
ember. Érzelmileg különösen akkor tekintettünk Euró-
pára melegen és pozitívan, amikor be voltunk zárva a 
falanszterbe, 1990 elõtt. Akkor minden szép volt, jó volt, 
ami nyugaton volt, az emberek többségének legalábbis, 
mert volt, aki már akkor látta, hogy a fogyasztói társa-
dalomnak is megvannak a maga problémái.

Gerle János: Igen, de Európa lényegesen megvál-
tozott azóta.

Dienes-Oehm Egon: Meg, teljesen megváltozott; 
hangsúlyozom, az ellenség eltûnése döntõ ebben, a 
globalizáció is döntõ, és a történelemnek nem lett 
vége úgy, ahogy azt Fukuyama jósolta. Egyébként az 
én személyes meglátásom szerint nem pozitív irányba 
változott.

Gerle János: Ez elég nyilvánvaló. Mi az, amit a 
folyamatban leginkább negatívnak, amit rossz irányú 
fejlõdésnek tart?

Dienes-Oehm Egon: Ez nem az európai folyamatra 
igaz, hanem a civilizált emberre. A materiális megköze-
lítés, ami amerikai eredetû. Ez az, ami engem zavar.

Gerle János: Európának az volt a szerepe, hogy 
ezzel szemben fenntartson egy szellemi ellensúlyt, egy 
kulturális megközelítést.

Dienes-Oehm Egon: Ezt a szerepét nem játssza el. Ha 
így kérdezi, hogy mi a legnegatívabb – de mégegyszer 
mondom, hogy ez világfolyamat –, az, hogy Európa nem 
az eszmei, a szellemi arculatát próbálta mergerõsíteni, 
hanem az emberek anyagi jóléte volt a döntõ. Lehet, 
hogy az embernek szembe kell fordulnia saját magával 
és a természetével, mert végül is ez az egész történet, 
azt kell mondjam, az emberi természetnek megfelelõen 
alakult.

Gerle János: De hiszen köztudott tények, hogy mi 
volt Jean Monnet kapcsolata az amerikaiakkal, és milyen 
konkrét küldetést teljesített…

Dienes-Oehm Egon: Nem szeretném, ha az embe-
reknek egy újabb háború után kellene ráébredniük 
arra, hogy mik az igazi értékek, és hogy elvesztettük 
a szemünk elõl az emberi értékeket. Ez nem Európa 
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problémája csak, de Európa felelõssége nagy benne. Azt 
is mondanám, hogy az amerikai áramlatokat egy nem 
hatékony védekezés mellett beengedtük, Európa nem 
tudta megszûrni, hogy mi a jó és mi a rossz.

Gerle János: A kérdés most, amikor Magyarország 
a csatlakozás elõtt áll, úgy vetõdik fel, hogy tudunk-e 
olyan szellemi értéket közvetíteni, magunkkal vinni 
ebbe a közösségbe, ha tetszik, testvéri közösségbe, a 
nagyobb és erõsebb családba, amely segíti azt, hogy 
erre az értékvesztésre ráébredjen.

Dienes-Oehm Egon: Biztos tud, azt mondják, hogy 
a magyar ember innovatív, hát majd meglátjuk. De még 
egyszer mondom, ez nem szellemi közösség, az Európai 
Unió nem eszmei, szellemi közösség, hanem elsõsorban 
gazdasági. Igaz ez akkor is, ha az elmúlt évtizedben egyre 
fokozottabban nyilvánult meg a gazdaságon kívüli di-
menziókban, köztük a politikában, a szociális világban, 
a kultúrában. Jövõbeli feladat, hogy a közös európai 
történelmi értékeknek a kontinens lakóinak többsége 
a tudatára ébredjen. Ezen kellene valamennyiünknek 
munkálkodnunk.

DR. NEMES CSABA
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Stratégiai 
Tervezési és Együttmûködési Fõosztályának vezetõje

Gerle János: Kérem, mondja el, mivel foglalkozik és ez 
hogyan kapcsolódik a csatlakozás kérdéséhez.

Nemes Csaba: A Stratégiai Fõosztály vezetõje vagyok 
és már jó tíz éve foglalkozom ilyen témákkal különbözõ 
beosztásban. Két nagy fontosságú üggyel foglalkozom 
most is, amelyeknek nyilván vannak az európai uniós 
csatlakozáshoz kapcsolódó pontjai. Az egyik a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program, a másik, ami ennél is szoro-
sabban összefügg a 2004 utáni európai uniós létünkkel, az 
a Nemzeti Fejlesztési Terv, amelynek a környezetvédelmi 
ügyeit készítjük elõ.

Elõször az EU-csatlakozás és a környezetvédelmi 
program kapcsolatáról: a csatlakozási tárgyalások témája 
elsõsorban a jogharmonizáció volt, hogy milyen joganyaga 
van az Európai Uniónak, ami érinti a környezetvédelmet 
– több, mint 300 irányelv és rendelet közvetlenül, és 
sokkal több, ami nem közvetlenül erre vonatkozik –, és 
hogy ezeket milyen módon vesszük át, és helyezzük be 
a magyar jogrendszerbe. Ezek a tárgyalások zárultak le 
tavaly júniusban, ideiglenesen. Mert addig ideiglenes 
minden ilyen megállapodás, amíg minden EU tagállam 
nem ratifikálta hazánk csatlakozási kérelmét. 

A tárgyalásokon kapott az ország néhány úgynevezett 
derogációs tételt, amely ideiglenes eltérést jelent az euró-
pai uniós szabályoktól. Mi sokkal többet kértünk volna, de 
a tárgyalások végeredménye az lett, hogy négy fõ területen 
kaptunk enyhítést. Az egyik a csomagolóanyagok kezelé-
sére vonatkozó különbözõ elõírások teljesítése; a másik 
az úgynevezett nagy tüzelõ berendezésekre, leginkább az 
erõmûvekre vonatkozó szennyezõanyag-kibocsátási téte-
lek; harmadik a veszélyes hulladékok kezelésével kapcso-
latos irányelvek honosítása és a negyedik, önmagában is 
óriási és költséges tétel, a szennyvízkezelésre vonatkozó 
szabályok betartása. 

Ebben a négy fõ tételben kaptunk néhány éves, a 
szennyvíz esetében sokkal hosszabb határidõ haladékot. 

Ezekkel szorosan összefügg – amivel én személyesen 
foglalkozom – a környezetvédelmi program, tudniillik ez 
határozza meg az ország középtávú környezetpolitikáját és 
az azzal kapcsolatos feladatokat; kinek mit kell csinálnia, 
kik a felelõsök kormányzati és önkormányzati oldalról, 
meghatározza, hogy milyen forrásokra van szükség, és 
feltárja, hogy milyen források vannak. Itt már figyelembe 
kell venni, hogy mire várható hazai pénz, mire uniós pénz. 
Gondjaink is lehetnek majd, mert elõzetes számításaink 
szerint sokkal több pénzre lenne szükségünk ahhoz, hogy 
teljesítsük az uniós elvárásokat, mint amirõl tudjuk, hogy 
meglesz. Ugyanakkor a program elkészítése és végrehaj-
tása nemcsak hazai érdek és EU-s elvárás, hanem törvényi 
elõírás is.

Az elsõ környezetvédelmi programot 1997-ben fo-
gadta el a Parlament, ez a hatéves program most zárul le, 
illetve kicsit csúszik; de a második programnak már idén 
hatályosnak kell lennie, hiszen a 2003 és 2008 közötti 
idõszakra szól. A programra vonatkozóan még az elõzõ 
kormány elfogadott egy koncepciót, mi most készítjük 
magát a részletes programot, amely az Országgyûlés elé 
kerül még ebben a félévben. 

Ennek a programnak kilenc akcióprogramja lesz. Gya-
korlatilag majdnem mindegyik érinti a különbözõ típusú 
európai uniós elvárásokat, és hasonló szemléletû, mint az 
Európai Unió hatodik, tavaly elkészült környezetvédelmi 
akcióprogramja, amely 2010-ig szól. Azt is figyelembe vet-
tük és jónéhány más nemzetközi dokumentumot is. 

Az elsõ és talán legfontosabb pont a szemléletformá-
lásra vonatkozik, a második a klímavédelemmel, az éghaj-
latváltozással foglalkozik. Elsõ megközelítésben azt gon-
dolnánk, hogy ez a kérdés számunkra nem olyan fontos, 
azt hihetnénk hogy ha az éghajlatváltozás bekövetkezik, az 
nem lesz ránk olyan nagy hatással, pedig maga akcióprog-
ram is több területet érint, az energetikát, a közlekedést és 
a mezõgazdaságban végbemenõ folyamatokat. Tekintettel 
kell lennünk azokra a kibocsátott szennyezõanyagokra, 
amelyek az üvegházhatást kiváltják, de hatásal lesz életünk 
olyan fontos környezeti elemeire, mint a víz és a talaj is. 
Ha ez az éghajlatváltozással foglalkozó program sikeres, 
akkor minden más, környezeti szempontból fontos elem-
re is pozitív hatással lesz. 

Harmadik a környezetegészségügy és az élelmiszer-
biztonság területe. Itt is nagyon fontos a talajszennyezés 
kérdése és a különbözõ genetikailag módosított szerve-
zetek is, amelyek egyre inkább bekerülnek majd – sajnos 
– a mi élelmiszerforgalmunkba is. Ezzel kapcsolatban 
az Európai Uniónak az USÁ-hoz képest még viszonylag 
szigorú az elõírása. Nálunk született egy törvény, ami 
a genetikailag módosított szervezetekre vonatkozik, az 
szigorúbb, mint az Unióé, és reméljük, hogy szigorúbb 
is marad. Fontos, hogy ebben a programban is megemlít-
sük, hogy mi a szabályozásunkat jobbnak tartjuk, mint az 
Unióét. És ez is segítség, hogy megmutassuk, hogy mi az, 
ami nekünk fontos. Nagyon sok termék, ami az Egyesült 
Államokból érkezik, szóját tartalmaz, és a szójának 70-80 
százaléka genetikailag módosított. Nem igazán ismerik a 
szakemberek, hogy milyen lehetséges káros hatása van, de 
ha nem ismerjük, legalább azt az érvet használjuk – ami 
egyébként ENSZ alapelv –, hogy legyünk elõvigyázattal, és 
ne használjuk azt, amirõl nem tudjuk, milyen veszélyeket 
rejt. Érdekellentétek persze vannak kis hazánkban is, más 
országokon belül is, hogy mit mikor használjunk, óriási 
viták vannak, bár a génkezelésnek vannak elõnyei is, mert 


