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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rö-
viden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk 
a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd 
elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Mi várható a 
magyar V4-elnökségtől?”

Garai Nikolett

A Visegrádi Együttműködés 2016/2017-es lengyel elnökségi programjához 
hasonlóan a magyarnak is az egyik legfőbb célja a V4-ek európai uniós 
ügyekkel kapcsolatos közös álláspontjainak a hatékony érvényesítése és az 

Unió jövőjét érintő diskurzus formálása. Magyarország is kivételes hangsúlyt fektet 
a V4-ek Unión belüli közös hangjának az erősítéséhez a 2017/2018-as programjá-
ban („Európai Visegrád”). Ebből arra következtethetünk, hogy a V4-ek a jövőben is 
aktívan hozzá fognak járulni az EU-t érintő legfontosabb kérdésekről és kihívásokról 
szóló egyeztetések napirendjének alakításához, s ennek során az „erős nemzetek 
erős Európája” és a „több Európa” helyett a „jobb és erősebb Európa” víziója jelenti 
a legfőbb irányvonalat. A V4-ek által kijelölt prioritási területeken – mint az Egyesült 
Királyság kiválási folyamatával, a migrációs válság kezelésével, az Unió versenyké-
pességének növelésével, valamint a Brexit során felmerülő intézményi reformokkal 
kapcsolatos egyeztetések és tárgyalások során – így ezek konzisztens és koherens 
propagálására számíthatnak a tagállamok. Tehát a V4-ek a kormányköziségen ala-
puló Európa megteremtését célul tűző országok táborát fogják erősíteni, a mélyebb 
kooperációt szorgalmazó, föderalista elképzeléseket valló olyan tagállamokkal 
szemben, mint Németország és Franciaország.

A visegrádi négyek szerint a lisszaboni szerződés elégséges keretet biztosít az 
európai együttműködés maradéktalan megvalósításához, így nem szorgalmazzák 
olyan új szerződés létrehozását, amely átalakítaná a jelenlegi intézményrendszert, 
és további jogosítványokkal ruházná fel az uniós intézményeket. Ez jelentős elté-
rést jelent a német–francia elképzelésekhez képest, amelyek a többsebességes 
Európa koncepciója mellett állnak ki. A V4-ek egy további célkitűzése, hogy az Unió 
közös jövőjét érintő kérdéskörökben születő döntéseket minden esetben állam- és 
kormányfői szintű konszenzus övezze. Emellett egy olyan Európa megvalósítását 
támogatják, amely képes elfogadni a tagállamok nemzeti érdekeit, és bizonyos po-
litikaterületeken belül a szubszidiaritás elvének megfelelően jár el.

A V4-ek határozott állásfoglalására számíthatunk a már fentebb említett téma-
körökkel kapcsolatosan, azonban a magyar elnökségi program alapján érdemes 
figyelembe venni, hogy olyan javaslatokat fognak támogatni, amelyek hozzájárul-
nak Európa versenyképességének és biztonságának a növeléséhez. Így mind a 
Brexithez, mind a migrációs válsághoz köthető döntéshozatal során e két aspektus 
lesz a meghatározó. A Brexit és a versenyképesség kapcsán a belső piac integritása 

http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs/program-of-the-polish
http://kki.hu/assets/upload/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf
http://kki.hu/assets/upload/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-eu-akkor-lehet-eros-ha-eros-nemzetallamokra-epul
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-eu-akkor-lehet-eros-ha-eros-nemzetallamokra-epul
https://mno.hu/kulfold/orbannak-is-uzent-emmanuel-macron-2404528
https://www.pism.pl/publications/bulletin/no-39-979
http://kki.hu/assets/upload/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf
http://kki.hu/assets/upload/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf
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és a „négy szabadság” (az áruk, szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad 
áramlása) megőrzése, a gazdaság digitalizációja („Digitális Visegrád”), az Egyesült 
Királysággal egy kölcsönösen előnyös megállapodás kialakítása tartozik a V4-ek 
prioritásai közé. Továbbá természetesen itt kell megemlíteni az ezekkel járó költ-
ségvetési kérdéseket is, például a kohéziós és a közös agrárpolitika szerepének a 
fenntartását. Fontos kiemelni, hogy a britek távozásával Németország szerepe még 
jobban megnő ezeken a területeken, hiszen a Brexittel a kelet-közép-európai álla-
mok az érdekeik képviseletének egy fontos eurózónán kívüli szövetségesét veszítik el.

A migrációs válság perspektíváját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a V4-ek biz-
tonsági szempontból értékelik a jelenséget, így az álláspontjuk továbbra is az, hogy 
az uniós határokon kívül kell megállítani a folyamatokat. Mindemellett az Egyesült 
Királysággal való szoros kapcsolat fenntartását szorgalmazzák a közös kül- és 
biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy, CFSP) és a közös bizton-
ság- és védelempolitika (Common Security and Defence Policy, CSDP) területén.

Mindezeket figyelembe véve elképzelhető, hogy az egyes tagállamok alkotta 
csoportosulások között az Unió jövőjét érintő kérdések mentén felélénkül a verseny. 
Ez elsődlegesen a német–francia tengely és a visegrádi négyek között várható, 
hiszen a magyar elnökség „Regionális Visegrád” koncepciója magában foglalja a 
szomszédságpolitikával, a keleti nyitással, a közös kül-, biztonsági és védelempo-
litikával, az energia-, a klíma-, valamint a közlekedési és infrastrukturális politikával 
kapcsolatos koordinációt, s célja, hogy a V4-ek az európai színtéren hatékonyabban 
tudják érvényesíteni e regionális érdekeiket.

orosz aNNa

A Visegrádi Együttműködés 2017. július 1-jén indult magyar elnökségének egyik 
kiemelt prioritása lesz a Nyugat-Balkán térsége, amely a migrációs válság, az 
erőszakos szélsőségesek, a belpolitikai válságok és a nagyhatalmi vetélke-

dések következtében visszakerült az EU és a V4-ek biztonságpolitikai napirendjére.
A magyar külpolitika prioritási listáján előkelő helyet élvező térség országai az 

Európai Uniót sújtó gazdasági és politikai válságok miatt jelentősen kiszorultak 
annak figyelméből, és noha az európai integrációs folyamat nem állt le teljesen, a 
csatlakozási perspektíva komoly hitelvesztésen ment keresztül az elmúlt években. 
Ehhez hozzájárult az is, hogy Jean-Claude Juncker, az európai bizottsági elnöke a 
mandátuma 2014-es megkezdésekor bejelentette a bővítési folyamat befagyasztá-
sát, s noha 2020-ig irreális is lett volna bármelyik nyugat-balkáni tagjelölt számára a 
csatlakozás elérése, a nyilatkozat mégis hidegzuhanyként érte ezeket az országokat.

Az elmúlt három év eseményei azonban – a balkáni migrációs útvonal feléle-
dése, az elhúzódó belpolitikai válságok, a külföldi harcokhoz csatlakozók számának 
növekedése stb. – kérdésessé tették a térség stabilitását. Ennek következtében – leg-
alábbis retorikai szinten – a Nyugat-Balkán visszakerült az Európai Bizottság és az 

http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2017/03/Ed-Turner-Simon-Green-Priorities-Sensitivities-Anxieties-German-and-Central-European-Perceptions-of-Brexit.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2017/01/20170104_Visegrad-Brexit-Chromiec.pdf
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/joint-statement-of-the-161215-1
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/joint-statement-of-the-161215-1
http://washington.kormany.hu/download/2/66/d1000/Hungary V4 Program 2017 to 2018.pdf
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Európai Unió napirendjére. Ugyanakkor az uniós stratégiai dokumentumok továbbra 
is mellőzik a bővítési kérdést, ami továbbra is a perspektíva gyengeségét jelzi.

2014-ben – Juncker nyilatkozatát ellensúlyozandó – Németország kezdemé-
nyezte az ún. berlini folyamat elindítását a Nyugat-Balkán országai számára, hogy 
az uniós perspektíva fenntartásáról biztosítsa azokat. A folyamat egyik központi 
eleme az interkonnektivitás és a regionális együttműködés térségbeli erősítése. 
A 2018-ban „lejáró” folyamat egyelőre csekély eredményt hozott, és ez idáig csak 
kevés uniós tagállamnak adatott meg a részvétel lehetősége.

Sigmar Gabriel német külügyminiszter 2017. május 31-én, Csehország berlini 
nagykövetségén említette először a berlini folyamat folytatását, az ún. Berlin Pluszt. 
A program részleteiről még nem lehet sokat tudni, de a cseh nagykövettel történt 
közös bejelentés azt jelezheti, hogy négy év után a visegrádi négyek is komolyabb 
szerepet kaphatnak a folyamatban. Eddig is számos olyan együttműködési terü-
let volt „V4+Nyugat-Balkán” formátumban, amely a berlini folyamat célkitűzéseivel 
függött össze (pl. közlekedési hálózatok fejlesztése, energiabiztonság, civil társada-
lom támogatása), így a szinergiák megteremtése mindenképp kívánatos.

Egy, a Nyugat-Balkánt prioritásként kezelő V4-elnökség jó lehetőséget adhat 
arra, hogy a Berlin Plusszal kapcsolatos elképzeléseiket kidolgozzák a V4-es orszá-
gok, és azokról egyeztetéseket folytassanak a nyugat-balkáni és uniós partnerekkel. 
Mindezzel pedig nemcsak a visegrádi együttműködés napirendjén tudják tartani a 
térséggel kapcsolatos kérdéseket és az EU-bővítés ügyét, hanem az Európai Unió 
agendáján is. Hosszabb távon pedig elősegítheti a bővítési politikához való viszony 
megváltoztatását, ami a nyugat-balkáni országok európai perspektívájának a hite-
lessé tételéhez lenne szükséges.

Póti lászló

A Visegrádi Együttműködés országaitól keletre elterülő Európa két lépcsőben 
jutott túl az átmenetiség posztszovjet időszakán. Az elsőt a három balti ál-
lamnak a 2004-es NATO-csatlakozása, a másodikat a Keleti Partnerség (KP) 

2009-es beindítása eredményeként három országgal – Georgia, Moldova és Uk-
rajna – kötött társulási megállapodásnak az elmúlt évekbeli életbe lépése jelenti. 
Ezzel az észak-atlanti szövetségi rendszer a keleti terjeszkedése határára ért; a volt 
Szovjetunió helyén létező országokban megvalósítandó európai érdekszféra-érvé-
nyesítés feladata az Európai Unióra és annak a térségre irányuló projektjére, a Keleti 
Partnerségre helyeződött át.

A Keleti Partnerség sikerességében az EU-n belül a V4-ek kiemelten is ér-
dekeltek, így a magyar elnökség alatt ebben a relációban az eddigi eredmények 
konszolidálása és a KP frissítése fontos cél. A visegrádi csoportnak törekednie kell 
arra, hogy a három élen járó partnerországot segítse a társulási megállapodások 
ütemes teljesítésében, s hogy a „többet többért” elvet továbbfejlesszék a mélyebb 
integráció felé.

https://europeanwesternbalkans.com/2017/06/06/berlin-plus-will-not-change-the-game/
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A magyar elnökség fontos inputja lehetne, ha a tagsági perspektíva el nem uta-
sításának a doktrínáját kezdeményezné. További visegrádi árnyalatot vihetne be az 
EU és a partnerségi országok viszonyába a Keleti Partnerség „közép-európaizálása”, 
azaz a partnerországok európai adaptációs folyamatában a közép-európai orszá-
gok tapasztalatainak az erőteljesebb megjelenése.

A magyar elnökség alatt a keleti partnerségi régió néhány országában lesznek 
ugyan választások, de nagyobb horderejű változásokkal nem kell számolni. 2017 
júliusában az el nem ismert Hegyi-Karabahban, majd 2018 februárjában annak 
„anyaországában”, Örményországban lesznek elnökválasztások. Az azeri, georgiai 
és moldovai elnök-, illetve parlamenti választások 2018 második felére esnek.

A KP térségén kívüli, de arra erőteljesen ható választási eseményt a régió 
erőközpontjában, Oroszországban tartják, 2018. március 18-án. Annak előre boríté-
kolható kimenetele – Vlagyimir Putyin első körös, magabiztos győzelme – ellenére 
(vagy éppen azért) azzal kell számolni, hogy a választás kampányidőszakában és 
az azt követő napokban Oroszországban erős politikai turbulencia várható. Erre a 
Moszkva irányába eltérő irányvonalat képviselő V4-eknek és a magyar elnökségnek 
időben fel kell készülnie.

A magyar szempontból legfontosabb KP-ország, Ukrajna vonatkozásában az 
elnökségi időszakban nem várható sem a kelet-ukrajnai konfliktus kiéleződése, sem 
annak a megoldás felé történő számottevő elmozdulása. A katonai eszkalációnak a 
kimeneteli opciók közüli kizárása, illetve a rendezésre vonatkozó orosz politikai aka-
rat hiánya a jelenleg és középtávon is érvényesülő forgatókönyvet erősíti: a donbászi 
szakadár entitásokat a befagyott konfliktus állapotában tartja.

UGrósdy MártoN

Magyarország kihívásokkal teli időszakban veszi át a Visegrádi Együttműkö-
dés elnökségét, a magyar kormány pedig ambiciózus célokat fogalmazott 
meg saját elnökségi programjában. Az öt kulcsterületen tovább erősítené 

a visegrádi identitást, és praktikus előrelépéseket is – például az infrastruktúra-fej-
lesztés területén – el akar érni.

A V4-et nem lehet pusztán önmagában nézni, hiszen mindegyik ország tagja 
az EU-nak és a NATO-nak is; nem véletlen, hogy az EU-n belül vált az egyik legis-
mertebb branddé Visegrád. A négy ország az EU jövőjéről szóló vita nagyon sok 
kérdésében azonos állásponton van, s azt – különböző hangerővel – érvényre is 
juttatja az utóbbi években. Mind a négyünknek meghatározó élménye az a kisebb-
ségi érzés, amit a régebbi tagállamok táplálnak velünk szemben, és amit Miroslav 
Lajčák szlovák külügyminiszter frappánsan úgy foglalt össze a közelmúltban, hogy 
az „új” tagállamoknak nincs más dolguk az EU-ban, mint szavazni és befogni a 
szájukat. Mivel az EU jövője és fejlődési iránya még nem eldöntött kérdés, a régiós 
vélemények ugyanolyan jogosak és érvényesek, mint a többi tagállamé, így azokért 
a jövőben is ki kell majd állni.

https://reconsideringrussia.org/2015/01/20/upcoming-elections-in-the-former-ussr-2015-2018/
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A NATO-n belül a négy tagállam véleménye egységes a közös védelem fon-
tosságáról, és figyelembe véve a walesi csúcstalálkozón vállalt, GDP-arányosan 2 
százalékos védelmi ráfordítási ígéretet, komoly fejlesztések várhatók a V4-en belül. 
Lengyelország már most is eléri a 2 százalékot, a többiek pedig ígéretet tettek annak 
minél gyorsabb teljesítésére. A valódi kérdés inkább az lesz, hogy a négy visegrádi 
partner képes lesz-e úgy koordinálni a védelmi beszerzéseit (legyen szó akár egy 
pár zokniról is), hogy azzal a saját, illetve egymás védelmi iparát tudja erősíteni. 
Az USA és a nyugat-európai tagállamok elvárása nyilván az lesz, hogy az általuk 
gyártott/forgalmazott fegyverekből vásároljunk, a visegrádi szinergiákat azonban 
közös munkával és egy kicsit nagyobb erőfeszítéssel biztosan ki lehetne használni.

A V4 számára kritikus fontosságú az európai szomszédságpolitika, mind a 
Nyugat-Balkán, mind pedig a Keleti Partnerség – és kiemelten Ukrajna – vonat-
kozásában. A legnagyobb kihívás e téren a téma napirenden tartása, elsősorban 
Brüsszelben, hiszen a 2004-es és a 2007-es bővítési kör fáradságát az EU a mai 
napig nem heverte ki. A visegrádi országoknak ugyanakkor érdekük a bővítési 
perspektíva fenntartása, amely a környékünkön zajló átalakulások és a fokozatos 
európai integráció legfontosabb mozgatórugója. A magyar V4-elnökség ezért is for-
dít majd kiemelt figyelmet mind a két térségre.

Visegrádot nemcsak a történelmi tapasztalat, hanem a Németországgal való 
szoros gazdasági együttműködés is összeköti: mindannyian függünk a német 
gazdaság teljesítményétől. Ugyanakkor az egymással folytatott kereskedelmi 
kapcsolatokban jelentős potenciál van még, amit mindenképpen érdemes lenne 
kihasználni. Ennek egy része csak az infrastruktúra fejlesztése – főleg azért, mert 
a kelet–nyugati irányok már nagyrészt kiépültek, az észak–déli kapcsolat megte-
remtése pedig elsősorban magyar és lengyel érdek, a szlovákok és a csehek ebben 
a dimenzióban kevés haszonra számíthatnak. Ugyanakkor a négyoldalú kereske-
delmi kapcsolatok volumenének növelése, egymás piacának jobb megismerése 
és a megfelelő piaci rések kihasználása komoly lehetőséget jelentene nemcsak 
a nagyvállalatok, hanem a kkv-k számára is. Az EU és a Közös Piac biztosítja az 
ehhez szükséges keretet, és bizonyos területeken már vannak is bíztató jelek (pl. 
a tokaji borvidék és Dél-Lengyelország virágzó kapcsolata). Ugyanakkor ez ma-
napság inkább kivétel, mint szabály, ezért egymás termékeinek jobb megismerése, 
a kereskedelmi kapcsolatok bővítése (az élelmiszeriparban akár a régiót behálózó 
nagy nyugati láncok segítségével) nemcsak a gazdasági növekedést segíthetné elő, 
hanem a sokat hiányolt ember–ember és vállalat–vállalat közötti kapcsolatok erősí-
tésében is fontos szerepet játszhatna.




