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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd előse-
gítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Hogyan értékelhető 
a magyar V4-elnökség?”

Dobrowiecki Péter

A visegrádi együttműködés egyéves ciklusokat felölelő elnökségének a megíté-
lése sosem egyszerű feladat. A csoport létrehívásakor kitűzött célok elérése 
óta a kooperáció legerősebb elemévé a kevéssé látványos, de hatékony és 

rendszeres alsó és középszintű kormányközi egyeztetések váltak. Ezek megszerve-
zése és folyamatosságuk biztosítása jelenti az egyik legfontosabb feladatot a soros 
elnökséget betöltő ország számára. Mindemellett az utóbbi években jelentkező, Eu-
rópa és az Európai Unió jövője szempontjából egyaránt meghatározó jelentőségű 
kihívások a korábbinál aktívabb és jobban látható külpolitikai szerepvállalásra ösz-
tönözték a Visegrádi Csoportot (V4).

A 2017 nyarán kezdődött magyar elnökség programja – amely hagyományos 
módon épített elődje, a lengyel elnökségi célkitűzés egyes elemeire – jelezte, hogy 
a V4-ek a regionális együttműködés és a Visegrád márkanév erősítése, illetve a 
Keleti Partnerség és a Nyugat-Balkán államainak az Európai Unióba történő integ-
rációjának elősegítése mellett aktív szerepet kívánnak vállalni az EU jövőjéről folyó 
diskurzus alakításában is. A magyar elnökség különösen nagy hangsúlyt fektetett 
a csoport tagjainak a fontosabb uniós kérdésekkel kapcsolatos álláspontjainak az 
összehangolására, törekedve arra, hogy ahol lehet, a közös V4-es álláspont már a 
különböző szinteken megvalósuló uniós egyeztetéseket megelőzően kialakuljon. Az 
EU-n belüli kollektív fellépésük erősítésének jeleként a V4-es országok – egyedül-
álló módon – közös (nem hivatalos) javaslatot fogalmaztak meg és nyújtottak be 
a 2020 utáni többéves pénzügyi kerettel (Multiannual Financial Framework, MFF) 
kapcsolatban, illetve felajánlottak 35 millió eurót az EU Afrikai Szükséghelyzeti Va-
gyonkezelő Alap (EU Emergency Trust Fund for Africa) számára.

A magyar elnökség egyik meghatározó eredményeként a V4-es miniszterelnö-
kök a 2018. január 26-i budapesti csúcstalálkozójukat követően közös határozatot 
fogadtak el, hogy saját konkrét ajánlásokkal járuljanak hozzá az Európa jövőjével 
és az EU megreformálásával kapcsolatos vitához. A határozat jelezi, hogy a V4-ek 
nemcsak aktuális és konkrét kérdésekben tudnak az Unión belül közös álláspontot 
képviselni, hanem egyúttal az egész régió nevében fellépve részt kívánnak venni az 
EU hosszú távú működéséről folyó diskurzusban.

Fontos eredményként értékelhető a V4-eknek a kettős élelmiszer-minőséggel 
szembeni fellépése is. A cseh kezdeményezést követően, 2017 júliusában a V4-es 
miniszterelnökök határozatban emelték fel a szavukat az egyes EU-tagállamok 

http://v4.gov.hu/download/e/d6/d1000/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf
http://kki.hu/assets/upload/12_KKI_4_1_V4_20170706.pdf
http://v4.gov.hu/accessibility/download/b/c3/12000/V4 MFF non-paper 5 January 2018.pdf
https://ec.europa.eu/hungary/news/20171215_junckerv4_hu
http://v4.gov.hu/accessibility/download/f/5c/02000/Joint Statement on the Occasion of the Summit of V4 Prime Ministers on the Future of Europe.pdf
http://v4.gov.hu/download/7/9b/d1000/20170719-v4-prime-ministers-declaration-of-dual-quality-food-products.pdf
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fogyasztóit esetlegesen hátrányosan érintő jelenség ellen. A témának az uniós 
napirenden tartása idén tavasszal az EU részéről egy élelmiszer-minőséggel fog-
lalkozó tudásközpont felállításához és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról 
szóló irányelv módosításához vezetett. Ez is azt jelzi, hogy a V4-eknek – további 
egy-két hasonló véleményen lévő EU-tagország megnyerésével – sikerül (az első-
sorban a régió államai számára) fontos kérdésekben akár „összeurópai” szinten is 
eredményeket elérniük.

Összességében a Visegrádi Csoport 2017–2018-as magyar elnöksége erősíte-
ni tudta az együttműködés legfontosabb, régión belüli koordinációs szerepét. Az 
elmúlt egy év újfent bebizonyította, hogy a „V4+” formátum vonzó tárgyalási platfor-
mot jelent olyan, az Európai Unión kívüli országok számára is, amelyek a bilaterális 
megállapodások fontossága mellett érzékelik a csoport jelentette multilaterális 
kapcsolatokban rejlő lehetőségeket.

A V4 EU-n belüli megítélésének a javításában is történt előrelépés; ugyanak-
kor – az olykor heves hangvételű viták után – a 2018 júliusától kezdődő szlovák 
V4-elnökség egyik kiemelt feladata az EU régi és új tagállamai közötti feszültség 
enyhítése lesz. A magyar elnökségi ciklus számos kezdeményezése – mint a V4-es 
kormányfők és Izrael miniszterelnökének az első multilaterális szintű egyeztetése, 
illetve az új EU-tagállamok közötti agrárpolitikai együttműködés – a szlovák ciklus 
alatt teljesedhet ki. Ezzel tovább erősíti a Visegrádi Együttműködés sikerességét 
garantáló kontinuitást, azaz elősegíti, hogy egymástól elkülönülő, egy-egy éven át 
tartó elnökségi programok helyett a folyamatos, alsó és középszintű szakmai kon-
zultációkra épülő, a csoport tagjai által egyöntetűen támogatott kezdeményezések 
sorozata határozza meg V4 működését.

Garai Nikolett

Magyarország 2017. július 1. és 2018. június 31. között immár ötödik alkalom-
mal töltötte be az 1991-ben megalakult Visegrádi Csoport évente rotálódó 
elnökségi pozícióját, amelyre most egy összetett belpolitikai és bizonytalan 

nemzetközi környezetben került sor.
Az elmúlt év során a négy ország közül háromnak a belpolitikájában jelentős 

átrendeződés történt. Az ANO 2011 Mozgalom hiába nyerte meg a cseh parlamenti 
választást 2017 októberében, a képviselőházi többséget nem tudta megszerezni, így 
a miniszterelnök-jelölt, Andrej Babiš kisebbségi kormányt alakított, amely a 2018. 
január 10-ei parlamenti ülésen nem kapott bizalmat. A választások óta, azaz több 
mint nyolc hónapig tartó kormányalakítási válság és hosszas koalíciós tárgyalások 
után Babiš a Cseh Szociáldemokrata Párt partnerségével végül megalakította a má-
sodik kisebbségi kormányát, melyet az ortodox ideológiájú Cseh- és Morvaország 
Kommunista Pártja egy türelmi megállapodás keretében kívülről támogat. Lengyel-
országban a kormánypárton belüli hatalmi átrendeződés miatt több személycsere 

https://visegradpost.com/en/2018/04/16/victory-for-the-v4-the-european-union-bans-double-quality-of-brand-products/
http://felvidek.ma/2018/06/jovahagyta-a-kormany-a-v4-es-elnokseg-programjat/
http://felvidek.ma/2018/06/jovahagyta-a-kormany-a-v4-es-elnokseg-programjat/
http://v4.gov.hu/download/2/d9/32000/Joint Declaration of the Ministers of Agriculture of the Visegrad Group %2B Bulgaria%2C Croatia%2C Slovenia%2C and the Baltic States.pdf
https://www.mzv.sk/documents/10182/276214/Program+predsedn%C3%ADctva+Slovenskej+republiky+vo+Vy�ehradskej+skupine+EN/ba84a58e-6b6a-4ad4-bdd0-3043d687c95b
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2018/02/01/the-political-significance-of-polands-government-reshuffle/
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is történt a kormányzat élén: többek között Beata Szydłót Mateusz Morawiecki vál-
totta a miniszterelnöki székben, részben a közelgő 2018-as helyhatósági, illetve a 
2019-es általános választásokra való előkészületek megkezdése miatt. Szlovákiá-
ban 2018 februárjában kormányválság bontakozott ki – a kiváltó ok egy korrupciós 
ügyeket feltáró cikksorozaton dolgozó oknyomozó újságíró meggyilkolása volt –, 
amelynek következtében Robert Fico távozni kényszerült a kormányfői pozícióból. 
Az elnökségi év alatt Magyarországon is parlamenti választás zajlott, így bár a prio-
ritásait tekintve a Fidesz–KDNP győzelmével nem változott a magyar V4-politika a 
periódus kezdetéhez képest, a normál ügymenet fenntartása bizonyos nehézséget 
jelentett a választási évben. Az említett belpolitikai tényezőket figyelembe véve is 
kijelenthető, hogy a visegrádiak együttműködésének a dinamikája nem akadt meg – sem a 
napi szakértői egyeztetések, sem a magas rangú találkozók szintjén. E tendencia po-
zitív fejleményként értékelhető, hiszen állandó szupranacionális intézményrendszer 
híján a kooperáció üteme és mélysége mindig az adott kormányok aktuálpolitikai 
prioritásaitól és azok egybeesésétől függ. Bár a visegrádi kormányok prioritásai kö-
zött vannak eltérések, és nem minden politikaterület mentén azonosítható közös 
érdek vagy álláspont, a Visegrádi Csoporton belüli koordináció és egyeztetés a ma-
gyar elnökség alatt tovább mélyült.

A tágabb regionális kontextust figyelembe véve, az európai uniós tagság 
következtében a V4-nek szembe kell néznie a térségünk egészét érintő olyan prob-
lémákkal is, mint a brexit politikai és gazdasági következményei, az Unió globális 
versenyképességének a csökkenése vagy a digitalizáció, illetve részt kell vennie a 
tradicionális és új típusú – például a migráció vagy a kibertámadások jelentette – 
kihívásokra vonatkozó összeurópai megoldások keresésében.

Ahogy a 2016–2017-es lengyel, úgy az elmúlt egy évre vonatkozó magyar el-
nökségi program egyik legfőbb célja is az Európai Unióban való hatékony fellépés 
és eredményes érdekérvényesítés volt hiszen az uniós döntéshozatali platformok 
a 2004-es uniós csatlakozás óta kiemelt érdekérvényesítési területeit képezik Ma-
gyarország számára. Ez utóbbi különösen nagy jelentőséget kapott az elnökségi 
időszakban, ugyanis a tagállamok és az uniós intézmények közötti, az Európai Unió 
jövőjéről szóló párbeszéd a brexittel, illetve az EU többéves pénzügyi keretének 
(MFF) a tárgyalássorozatával esett egybe, melyek többségében a V4-ek sajátos 
álláspontot fogalmaztak meg, különböző nyilatkozatok formájában. A magyar el-
nökségi program négy tematikus blokkba (Európai Visegrád, Regionális Visegrád, 
Digitális Visegrád, Globális Visegrád) rendeződő prioritásai és célkitűzései tehát eb-
ben a regionális kontextusban értelmezhetőek.

Az „Európai Visegrád” egyik legfőbb eleme az MFF-tárgyalások során történő 
érdekérvényesítés volt, melyhez kapcsolódóan a négy közép-európai ország kö-
zös állásfoglalást adott ki 2018. január 5-én. Az Európai Bizottság 2018 májusában 
publikált költségvetési tervezete azonban több pontban is jelentősen eltért a V4-es 
állásponttól, így a soron következő szlovák elnökség számára is kihívást fog je-
lenteni annak továbbvitele, különösen a kohéziós és a közös agrárpolitikát érintő 
kérdésekben. A tárgyalások során a hatékony fellépés azért kiemelten fontos, mert 

http://www.bumm.sk/velemeny/2018/03/25/szlovakianak-uj-kormanya-van
http://v4.gov.hu/download/e/d6/d1000/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf
http://v4.gov.hu/download/e/d6/d1000/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements
http://v4.gov.hu/download/b/c3/12000/V4 MFF non-paper 5 January 2018.pdf
http://v4.gov.hu/download/b/c3/12000/V4 MFF non-paper 5 January 2018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A321%3AFIN
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a költségvetésben javasolt reformok elfogadása vagy elutasítása meg fogja hatá-
rozni az uniós ideológiai és intézményi reformok keretét és mozgásterét is.

Kiemelendő ugyanakkor, hogy az egyes uniós szakpolitikai kérdésekben ösz-
szeülő V4-es parlamenti szakbizottságok – mint az európai ügyekkel foglalkozó, a 
külügyi, a szociális és családügyi, a gazdasági, a védelmi és agrárpolitikai – szintén 
fogalmaztak meg közös következtetéseket a releváns uniós szakpolitikai területek-
kel kapcsolatban, ezzel sikeresen hozzájárulva az Unió jövőjéről szóló vitához.

A „Globális Visegrádon” belüli nemzetközi imázsépítés terén előremutató, hogy 
a „V4+” formátum keretében több állam- és kormányfői (V4+Izrael, V4+Egyiptom), 
illetve külügyminiszteri szintű találkozóra is sor került, melyek általános célja a te-
matikus projektekre épülő együttműködés elindítása és a V4-ek láthatóságának a 
növelése volt. Ilyen tematikus kezdeményezés például a V4 és Izrael közötti innová-
ciós, illetve terrorellenes munkacsoport létrehozása. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy míg az Európán kívüli partnerek érdeklődése megnőtt a V4-ek iránt, addig – a 
migrációs válság során megnövekedett V4-es láthatósághoz kapcsolódó – EU-n 
belüli megítélésük csak lassan változik. A szlovák elnökség egyik nagy kérdése, 
hogy sikerül-e javítani nemcsak a visegrádiak megítélésén, hanem a koalíciós po-
tenciáljukon is, ugyanis a folyamatban lévő tárgyalássorozatok közül a migrációt 
érintő kérdésekre fektetett rendkívül nagy hangsúly és bizonyos belpolitikai tenden-
ciák miatt eddig elszigetelődtek az Unió koalícióépítési struktúrájában.

FölDvári Mátyás – istrate DoMiNik

A Visegrádi Együttműködés dinamikáját az 1991-es megalakulása óta a benne 
részt vevő országok euroatlanti orientációja határozza meg. A közös törté-
nelmi örökségből fakadó, valamint a politikai és gazdasági interdependenciák 

mentén történő együttes regionális fellépésük az elmúlt évek során egyértel-
műen hasznosnak bizonyult. Ezt a tézist még a visegrádi országok állam- és 
kormányfői sem vonták kétségbe, lehettek bármely politikai oldal képviselői. Ezt 
igazolják a V4-es tagállamok elmúlt egy évben lezajlott belpolitikai eseményei is. 
Annak ellenére ugyanis, hogy Csehországban Andrej Babiš miniszterelnök már két 
kormányalakításon van túl, Robert Fico volt miniszterelnök a tavaszi szlovákiai tün-
tetéssorozatba bukott bele, Beata Szydło lengyel kormányfőt pedig a túlzásba vitt 
euroszkepticizmusa miatt menesztették, ezek egyike sem változtatta meg a blokk 
alapvető célkitűzéseit: a biztonság megerősítésére, a térségnek a mag-Európához 
való felzárkóztatására, illetve a közép-európai érdekek hatékony képviseletére vo-
natkozó igényt.

E prioritások olvashatóak ki a „V4 összeköt” jelmondattal leírható elnökségi prog-
ramból is, amely négy fő szegmens mentén vázolta fel az elmúlt egy év teendőit. 
Ez alapján Magyarország regionális, európai és globális kontextusban, valamint a 
digitalizáció priorizálásával tett kísérletet a négy állam együttműködésének az erő-
sítésére.

http://v4.parlament.hu/europai-ugyi-bizottsagok
https://www.vg.hu/kozelet/babis-marcius-elott-megalakitana-uj-kormanyat-752897/
https://24.hu/kulfold/2018/03/16/tobb-tizezren-tuntettek-szlovakiaban/
https://www.thenewfederalist.eu/poland-reasons-behind-beata-szydlo-s-resignation-and-the-appointment-of-a
http://v4.gov.hu/download/e/d6/d1000/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf
http://v4.gov.hu/download/e/d6/d1000/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf
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Az „Európai Visegrád” programpont a 2015-ben tetőzött migrációs válság 
okozta problémák és a kötelező betelepítési kvóta elleni küzdelmet, illetve a ha-
tárrendészet szükségességét hangsúlyozta. Ebben a vonatkozásban a visegrádiak 
szemszögéből az uniós konszenzus felé vezető útnak az eddigi legfontosabb ese-
ménye az Európai Tanács június 28–29-i ülése volt. A bolgár uniós elnökséget 
záró EiT-ülésen ugyanis eltörölték a kötelező menekültkvótákat, ami egyértelműen 
a visegrádi álláspont uniós szinten történő visszatükröződését jelzi.

Míg a migráció kérdésében egyre inkább teret nyert a közép-európai álláspont, 
addig a visegrádi országok érdekérvényesítő képessége az EU 2021 és 2027 közötti 
költségvetésére vonatkozóan felemás eredményeket hozott: az Európai Bizottság 
2018. májusi MFF-tervezete értelmében a Lengyelországnak és a Magyarország-
nak szánt források arányát drasztikusan csökkentenék. Bár a költségvetési keret 
vitája még hátravan, a visegrádiak hátrányos pozícióját jelzi, hogy a 2020 utáni 
költségvetésről szóló vita folytatásával ők inkább megvárnák a 2019. évi EP-vá-
lasztás eredményét.

A nyugat-balkáni térséggel, a kelet-európai országokkal és az energiapoli-
tikával foglalkozó „Regionális Visegrád” fejezet kapcsán – legalábbis az első 
két ügyben – következetesen és egységesen léptek fel a visegrádi országok: 
valamennyien támogatják a balkáni aspiráns államok uniós tagságát, a Kele-
ti Partnerség tagállamait pedig az energiabiztonság és a migráció kapcsán is 
stratégiai partnereknek tekintik. A regionális energetikai együttműködés azon-
ban, úgy tűnik, az egyes országok energiamixei közötti eltérések következtében 
még várat magára, a térség ellátását pedig továbbra is az orosz energiától való 
függőség határozza meg.

Az, hogy a három, alapvetően geopolitikai természetű fő célkitűzés mellett a 
„Digitális Visegrád” téma is megjelent az elnökségi programban, azt jelzik, hogy a 
Visegrádi Csoport felismerte a közép-európai térség egyre növekvő gazdasági sú-
lyát, valamint a versenyképesség, az innováció, a digitális infrastruktúra-fejlesztés 
és a gazdasági modernizáció jelentőségét.

A „Globális Visegrád” koncepció, valamint a „V4+” partnerség keretében ko-
moly diplomáciai előrelépések történtek az elmúlt egy évben. 2017 júliusában 
először rendeztek „V4+Egyiptom” és „V4+Izrael” keretben csúcstalálkozót, amelyek 
egyértelműen a visegrádi térség politikai és gazdasági súlyának az elismerését je-
lentették. Szintén a magyar elnökség sikerének tekinthető a 2017. novemberi „16+1 
találkozó” is, amelyet Budapesten rendeztek, Kína és tizenhat, régióbeli ország 
kormányfőjének a részvételével. Ebben tetten érhető a magyar diplomácia azon 
törekvése, hogy Kína Európán belül a közép-európai térséget tekintse elsődleges 
gazdasági és kereskedelmi partnerének. A programban prognosztizált „V4+USA” 
csúcstalálkozó azonban nem valósult meg: a visegrádi országok továbbra is kü-
lön-külön keresik a Trump-adminisztrációval való kapcsolatépítés lehetőségeit, 
mivel a Visegrádi Együttműködés jelentősége az amerikai kontextusban egyelőre 
súlytalannak mondható.

https://index.hu/kulfold/2018/06/29/mindegyik_unios_kormanyfo_azt_allitja_hogy_o_nyert/
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/gazdasagfejlesztes/magyarorszag-nem-sietne-a-2020-utani-eu-s-koltsegvetes-elfogadasaval.286640.html
http://v4.gov.hu/egyetertes-volt-az-eu-boviteserol-es-az-energiabiztonsagrol-a-budapesti-miniszteri-talalkozon
http://v4.gov.hu/v4-keleti-partnerseg-csucs-v4-ek-strategiai-jelentoseget-tulajdonitanak-a-keleti-szovetsegepitesnek
http://v4.gov.hu/v4-keleti-partnerseg-csucs-v4-ek-strategiai-jelentoseget-tulajdonitanak-a-keleti-szovetsegepitesnek
https://vilagterkep.atlatszo.hu/2017/10/17/ha-gaz-van-minden-van-a-visegradi-allamok-es-az-energiaunio/
http://www.itbusiness.hu/Fooldal/hirek/Technology/digitalis_visegrad.html
https://24.hu/kozelet/2017/07/04/az-egyiptomi-elnok-a-visegradi-negyekre-epitene/
https://www.hirado.hu/2017/07/19/kozos-munkacsoportot-allitanak-fel-a-v4-ek-es-izrael/
https://index.hu/gazdasag/2017/11/26/kinai_miniszterelnok_budapesten_16_1_csucstalalkozo_orban_viktor_kina_magyarorszag_kke/
https://index.hu/gazdasag/2017/11/26/kinai_miniszterelnok_budapesten_16_1_csucstalalkozo_orban_viktor_kina_magyarorszag_kke/
https://foreignpolicy.com/2017/08/17/does-anyone-in-the-trump-administration-care-about-the-visegrad-4/


 Hogyan értékelhető a magyar V4-elnökség? 8

Az elmúlt egy év eseményeit figyelembe véve elmondható, hogy az ötödik ma-
gyar elnökség egyes ügyek mentén sikeresen érvényesítette a visegrádi országok 
álláspontját az Európai Unión belül, ugyanakkor továbbra is fennmaradtak bizonyos 
tagállami nézetkülönbségek, amelyek a blokk politikai egységét nem veszélyeztetik 
ugyan, de az érdekérvényesítő képességét gyengíthetik. Míg ugyanis a magyar és 
a lengyel kormány következetesen utasítja el az Unió valamennyi hatáskörének a 
bővítését, addig a Babiš-kormány pragmatikusabb Európa-politikát folytat, Szlová-
kia pedig – eurózóna-tagországként – elkötelezett híve a mag-Európához történő 
felzárkózásnak és a gazdasági integráció erősítésének. Az Európai Unió jövőjéről 
szóló párbeszéd folytatását is szorgalmazó program sikerességét az szintén beár-
nyékolja, hogy az EU illetékesei mind a magyar, mind a lengyel kormánnyal szemben 
jogállamisági aggályokat fogalmaztak meg.

Mindazonáltal a visegrádi országok szerepe egyre érzékelhetőbben növekszik 
az európai politikai térben – annak ellenére, hogy a szövetség a kezdeti célját, vagy-
is az euroatlanti integráció támogatását már meghaladta. Ennek elsődleges oka a 
migrációs válság kapcsán kialakult egységes politikai állásfoglalásokban és a vi-
segrádi országok kormányai közötti politikai érdekegyezőségben keresendő.

UGrósDy MártoN

Régóta vita tárgya, hogy mennyire volt szerencsés a magyar V4-elnökségi 
évad és az országgyűlési választási kampány egybeesése. Egyrészt ez a 
párhuzamosság egyfajta teljesítménykényszert helyez az éppen hivatal-

ban lévő kormányra, másrészt azonban egyértelműen politikai célokkal telíti a 
regionális platformot, ami adott esetben a sajtó, a szakértői közeg és a politika 
számára is megnehezíti a tárgyilagos elemzést és a találkozók, eredmények meg-
felelő kezelését.

A 2017–2018-as magyar elnökségi évad korábban nem látott nehézségekkel 
nézett szembe a politika szintjén. Nemrég még igaz volt a mondás, miszerint Közép-
Európa az Európai Unió legstabilabb pontja, azonban a tavaly őszi cseh választás 
és az azt követő kormányalakítási nehézségek, a lengyel miniszterelnök-csere és a 
szlovák kormányválság következtében már csak a magyar miniszterelnök személye 
változatlan a 2017 nyarának kormányfői négyeséből. Ebből a szempontból a ma-
gyar elnökség szerencsés volt, mert nem kellett radikális változásokat végrehajtani 
a tavaszi parlamenti választások után.

Ez a V4-elnökségi évad a forma és a szakpolitikai tartalom szempontjából 
is jó eredményekkel zárult. A legtöbb kérdésben sikerült fenntartani a visegrádi-
ak egységét az uniós vitafórumokon, ám ennek elsősorban nem politikai, hanem 
strukturális-történeti okai vannak. A V4 országai számára létfontosságú az uniós 
tagság, de elsősorban nem a Brüsszelből érkező támogatások miatt, hanem sok-
kal inkább az Unió – és főként Németország – piacával, vállalataival ápolt mély 
együttműködés okán. A Németországba irányuló export, a többi uniós tagállam 

https://kafkadesk.org/2018/05/14/czexit-would-be-a-catastrophe-says-pm-andrej-babis-during-civic-consultations/
http://visegradinfo.eu/index.php/icon-articles/559-the-v4-and-the-euro-area-reforms-a-divided-front-with-an-intergovernmentalist-agenda
https://merce.hu/2018/06/25/elfogadta-a-magyar-allamot-elitelo-sargentini-jelentest-az-eu-szakbizottsaga-orban-soros-jelentes/
https://www.politico.eu/article/european-parliament-triggering-article-7-poland-judicial-reform-voting-rights/
https://www.politico.eu/article/visegrad-4-cools-on-europe-and-each-other/
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itteni befektetései, de a velük folytatott kereskedelem is sokkal nagyobb hasznot 
hoz Közép-Európa országai számára, mint az a támogatás, amit az Uniótól kapnak. 
Éppen ezért – a hasonló gazdasági és demográfiai helyzet következtében – kerül-
nek oly sokszor egy platformra a közép-európai országok, függetlenül attól, hogy 
éppen milyen színű kormányok irányítják őket; és ez a háttér biztosítja azt is, hogy a 
legfontosabb uniós kérdésekben továbbra is egyet tud majd érteni a V4, még ha ezt 
néhány nagy és „régi” tagállam rossz szemmel is nézi.

Bár sok magas szintű, illetve csúcstalálkozó is zajlott az elmúlt évben, a legfon-
tosabb feladat mégis az alacsonyabb szintű tárcaközi együttműködés, a brüsszeli 
koordináció, illetve a térség érdekeiért való fellépés volt. Nem véletlen, hogy már a 
legnagyobbak – Angela Merkel és Emmanuel Macron – is fokozottan figyelnek a 
négy tanácsi szavazattal bíró Visegrádi Csoportra, és több „minicsúcsot” is tartottak 
velük Brüsszelben, a rendes uniós állam- és kormányfői találkozók előtt. A V4-nek a 
közös uniós határőrizet ügyében tett javaslatai mára a mainstream részévé váltak, 
és egyre több kérdésben mozdul el az uniós vezetés és az uniós közvélemény is a 
közép-európai országok által képviselt irányba. Ha elfogadjuk, hogy a V4 feladata a 
térség országai érdekérvényesítő-képességének a megtöbbszörözése, akkor szá-
mos olyan példát is meg lehet említeni a közelmúltból, amely ékesen bizonyítja az 
együttműködés létjogosultságát.

Amiben a magyar elnökségi évad újat hozott, az a V4 „társadalmiasítása” – ami 
alapvetően rendkívül nehéz feladat egy olyan regionális együttműködés esetében, 
amely egy nagyobb integráció részeként működik, és mindig is az elitek felségte-
rülete lesz, elsősorban a szakpolitikai és koordinációs jellege miatt. Ennek ellenére 
nagyon sok olyan rendezvény volt az elmúlt egy évben, amelyek segítségével egy 
kicsit jobban megismerhettük egymás kultúráját, értékeit, problémáit és vá-
gyait. A nagyközönségnek szóló rendezvények közül azonban igazán csak egy, 
korlátozott V4-es relevanciával bíró májusi konferencia maradt meg a magyar 
közvélemény emlékezetében, de annak kezelése, megvalósítása valószínűleg fon-
tos tapasztalatot jelent majd a négy év múlva esedékes újabb magyar elnökség 
számára. Fontos eredmény viszont, hogy több olyan egyetemi jegyzet, oktatási 
segédanyag és könyv született a magyar elnökség támogatásával, amelyeket ké-
sőbb is fel lehet használni a magyar középiskolások és egyetemisták, de akár a 
kormánytisztviselők képzésében is, hogy a jövőben sokkal tudatosabban, megér-
tőbben és barátságosabban tekintsünk a szomszédos országokra.


