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Jelen kötet nem jöhetett volna létre a Külgazdasági és Külügyminisztérium Köz-
igazgatási Államtitkárságának segítő közreműködése nélkül, amiért a szerzők, a 
szerkesztő és a kiadó is ezúton fejezi ki köszönetét. A KKM-es kollégákkal együtt 
fontosnak tartottuk, hogy Magyarország 2017-2018-as Visegrádi Négyek elnöksé-
ge előrelépés legyen a kormánytisztviselők és a szélesebb nagyközönség tovább-
képzése, V4-gyel kapcsolatos ismereteinek bővítése szempontjából is. Több kiváló 
könyv is készült az elnökségi évadban ugyan a témában, de egy sem koncentrál 
kifejezetten arra, hogy a kormányzati működés keretein belül miért is fontos a ré-
giós együttműködés, illetve hogyan jelennek meg a V4-es értékek és érdekek a 
napi munkában. Reményeink szerint a most megjelenő két kötet abban nyújt majd 
segítséget, hogy a különböző belső továbbképzések során is egy olyan V4-es is-
meretcsomaggal gazdagodhassanak a közszolgálatban dolgozó tisztviselők, ami 
hasznos lesz számunkra a mindennapi munkavégzésuk során is.
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Szakpolitikai együttműködés a V4-en belül  

eUrópai VisegrÁd: 
a V4 szerepe az eUrópai Unión 
belüli dönTéshozaTalban

Szerzők a Miniszterelnökség Európai Uniós Ügyekért Felelős 
Államtitkárságának vezetői és vezető beosztású munkatársai:

takácS SzaBolcS ÁllAMTiTKÁR
molnár BalázS hElyETTES ÁllAMTiTKÁR
dr. Schmitt Pál Péter FőoSzTÁlyVEzETő, A V4 TiTKÁRSÁg VEzETőjE
kurucz orSolya FőoSzTÁlyVEzETő
dr. rácz rita FőoSzTÁlyVEzETő
dr. ÖkrÖS oSzkár FőoSzTÁlyVEzETő

A szöveg lezárásának időpontja: 2018. március 29.

a 2017/2018. éVi 
magyar V4-elnökség 
eUrópai Uniós sTraTégiÁja 

takácS SzaBolcS 

Magyarországnak sohasem kellett visszatérnie Európába: hazánk mindig is az 
európai kultúrkör része volt. Nemzeti érdekeink érvényesítésének 2004-es csat-
lakozásunk óta kiemelt terepe az Európai Unió, és mivel Európa szívében élünk, 
hazánk gazdasági és kulturális gyarapodásához elengedhetetlen mind a nemzeti, 
mind a közép-európai identitás megerősítése. Európa azonban ma se nem föde-
ráció, se nem a nemzetek Európája: az intézmények túlburjánzása és Brüsszel 
központosítási törekvései jellemzik az EU működését. Ezért is különösen fontos 
egy erős Közép-Európa létrehozása, amelyben kiemelt, mondhatni, történelmi 
szerepet tölt be a Visegrádi Együttműködés. 
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Magyarország 2017. július 1. és 2018. június 30. között ötödik alkalommal tölti 
be a Visegrádi Csoport elnökségét, amely alapvetően koordinatív funkció, a V4 
ugyanis nem önálló intézmény az EU-n belül, hanem egy rugalmas és hatékony 
egyeztetési keret, amely erős társadalmi és kulturális identitással bír. A kezdettől 
a kölcsönös bizalomra, közös identitásra, hagyományokra és érdekekre épülő V4 
mára a stabilitást és növekedést jelképező sikeres „márkanévvé” vált az Európai 
Unióban. A visegrádi országok többször is megmutatták, hogy képesek saját ja-
vaslatokkal hozzájárulni az EU jövőjéről szóló uniós gondolkodáshoz, bizonyítva, 
hogy egy erős Európának erős, együttműködő országokra és régiókra van szük-
sége. A V4-ek párbeszédre való nyitottságát számos magas szintű találkozó fém-
jelzi az utóbbi időszakban: állam- és kormányfői tárgyalásra került sor a többi 
közt Németországgal (2016. augusztus), a Benelux államokkal (2017. március), 
Franciaországgal (2017. június), olaszországgal (2017. december), valamint az 
EU-intézmények vezetőivel is (Donald Tusk – 2017. október, jean-Claude juncker 
– 2017. október).

Már a magyar elnökség előkészítésekor látható volt, hogy az EU-n belüli sike-
res magyar érdekérvényesítéshez elengedhetetlen a közép-európai együttműkö-
dés és identitás megerősítése. A 2017–2018-as magyar V4-elnökség alatt olyan 
közös érdekek tették szükségessé a visegrádi országok közötti folyamatos ko-
ordinációt, mint az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok érdekeinek 
védelme a Brexit következtében vagy térségünk szempontjainak becsatornázása 
az EU 2020 utáni hétéves költségvetéséről megkezdődő tárgyalásokba, amelyek 
közvetlenül érintik a Magyarország számára kiemelt jelentőségű kohéziós politi-
ka és Közös Agrárpolitika jövőjét. Emellett továbbra is jelen volt és van Európá-
ban a migrációs válság, amivel párhuzamosan, a 2016-os brit népszavazás után 
elindult egy uniós szintű gondolkodás az európai integráció jövőbeli irányáról 
és az EU megreformálásáról. A belső piacot korlátozó protekcionista intézkedé-
sek elleni visegrádi fellépés szintén elengedhetetlenné vált. A V4-ek – és benne 
Magyarország – célja minden esetben az volt, hogy valamennyi uniós tagállam 
gazdaságilag erős és fejlődőképes, társadalmilag stabil és biztonságos legyen, 
mert csak az erős tagállamok Európája tud versenyképes maradni a világgal.

Szervezeti szempontból ki kell emelni, hogy a Miniszterelnökség Európai Uniós 
Ügyekért Felelős Államtitkársága gondoskodik a magyar V4-elnökségi program 
1. fejezetének („Európai Visegrád”) végrehajtásáról. E célból 2017 júliusában az 
államtitkárságon megalakult egy önálló V4 Titkárság, amelynek az a feladata, 
hogy előmozdítsa a kormányzat V4-együttműködéssel kapcsolatos munkáját 
az egyes uniós témákban. A brüsszeli Magyar Állandó Képviselet és az egyes 
minisztériumok szakértőinek bevonásával 15 informális munkacsoport állt fel 
a kiemelt uniós kérdésekhez rendelten (például migráció, Brexit, az EU jövője, 
biztonságpolitika stb.), valamint részletes EU–V4-helyzetkép és -eseménynaptár 
készült. Különösen jelentős a brüsszeli állandó képviselet tevékenysége a magyar 
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V4-elnökségi célok megvalósításában: a képviselet vezetői és munkatársai áll-
nak közvetlenül a „frontvonalban”, és vezető szerepet vállalnak nemcsak a viseg-
rádi országok közös álláspontjainak kialakításában, hanem az azokkal kapcsola-
tos szakmai egyeztetéseken is a többi tagállammal és az Európai Bizottsággal. 
Az elnökséggel kapcsolatos feladatok részeként 2017. július 1. után egy éven 
keresztül az EU Államtitkárság hívja össze a brüsszeli Általános Ügyek Tanácsa 
üléseit megelőző V4-koordinációs egyeztetőket, amelyeken a négy ország uniós 
ügyekért felelős államtitkárai az uniós kérdések teljes spektrumát áttekintik.

eUrópai VisegrÁd

dr. Schmitt Pál Péter 

A visegrádi együttműködés 1991-es alapító nyilatkozatában kiemelt cél volt az 
európai integrációba való sikeres bekapcsolódás támogatása, a V4 azonban az 
EU-hoz történt 2004-es csatlakozás után is természetes szövetségként élt to-
vább. A 2017/2018-as magyar elnökségi program „Európai Visegrád” című fe-
jezete szerint a V4 a közös európai uniós döntéshozatalban „felelősen és aktí-
van fellépő államok csoportja, amelynek a közös európai értékeken és érdekeken 
alapuló gondolatai, javaslatai fontos hozzáadott értéket jelentenek az európai 
integráció számára. E hozzáadott értékre alapozva a Visegrádi Csoport magyar 
elnöksége az erős, jól működő és a további széttagolódást elkerülő Európai Unió 
érdekében folytatja munkáját.” 1

A V4-ek a 2015 óta kicsúcsosodó migrációs válság óta, majd a Brexit és az 
Európai Unió belső reformfolyamatának keretében egységesen szorgalmazzák, 
hogy az Uniónak erősebbé és hatékonyabbá kell válnia annak érdekében, hogy 
képes legyen jobban ellenállni a külső kihívásoknak, és ne csak reagáljon a kü-
lönböző krízishelyzetekre, hanem megelőzze azokat. A V4-országok saját javasla-
tainak megfogalmazása és becsatornázása nem új keletű jelenség: a Római Szer-
ződések 60. évfordulója alkalmából 2017. március 25-én 27 tagállam által aláírt 
Római Nyilatkozatba is beépültek a visegrádi országok javaslatai, amelyek az 
EU biztonságát és versenyképességét helyezték középpontba. Ezt megelőzően, 
a 2016. szeptemberi pozsonyi EU-csúcstalálkozóhoz kapcsolódóan adtak ki kö-
zös álláspontot a V4-ek az EU jövőjéről. Annak érdekében, hogy hangsúlyozzák a 
közép-európai régió hozzáadott értékét az uniós reformfolyamathoz, a visegrádi 
miniszterelnökök 2016-ban egy nyilvános V4-konferenciasorozat elindításában 
állapodtak meg, amelynek különböző eseményein azóta több alkalommal össze-
gezték közös gondolkodásuk eredményeit, valamint kitekintettek az elkövetkező 
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időszakra. A közös kezdeményezés nyitóeseménye a 2016. június 6–8. közöt-
ti Prague European Summit című rendezvény V4-miniszterelnöki panelje volt, majd 
a 2016. szeptember 6–8. között megtartott Krynicai gazdasági Fórum keretében a 
lengyel kormány is miniszterelnöki panelbeszélgetést szervezett az EU jövőjéről. 
A V4-kormányfők további eseményeken is találkoztak és megfogalmazták gondola-
taikat Európa jövőjéről a széles társadalmi nyilvánosság előtt (például 2017. március 
28-i digitális csúcs Varsóban). A konferenciasorozat legutóbbi állomása Budapest 
volt: 2018. január 26-án a négy közép-európai állam miniszterelnöke a Várkert Bazár-
ban találkozott és értékelte a kontinens helyzetét.

A budapesti csúcstalálkozón a V4-ek hat fő pontban tették közzé álláspontju-
kat az EU jövőjéről egy közös nyilatkozat formájában.2 A négy ország e dokumen-
tummal a „több” vagy „kevesebb” Európáról szóló álvitát meghaladva egy „erő-
sebb” Unió kialakításához és – a magyar miniszterelnök szavaival élve – „Európa 
újratervezéséhez” kívánt hozzájárulni. A közös nyilatkozat az elért eredmények 
megőrzése mellett szállt síkra, amelynek részeként vissza kell állítani a schen-
geni rendszer megfelelő működését, vissza kell szerezni a külső határok feletti 
irányítást, és fenn kell tartanunk az EU nyitottságát a nyugat-balkáni bővítésre. 
Másodszor, a közös álláspont az „egység a sokféleségben” elv jegyében hitet tesz 
az erős tagállamok erős Európája koncepció mellett, és hangsúlyozza, hogy az 
EU-nak minden tagállamot egyenlően kell kezelnie, és tiszteletben kell tartania a 
belső nemzeti reformintézkedéseket. harmadszor, a dokumentum inkluzív vitát 
sürget és rögzíti, hogy az Unió jövőjéről szóló megbeszéléseket a 2017. márciusi 
Római Nyilatkozatban lefektetett konszenzuális alapelvek mentén kell folytatni. 
Negyedszer, a nyilatkozat kiemeli az uniós versenyképesség, így a digitalizáció és 
az innováció megerősítésének szükségességét, és elismeri a kohéziós politika és 
a Közös Agrárpolitika szerepét. Ötödször, a demokratikus legitimáció kapcsán a 
V4-ek hitet tesznek az uniós szerződésekben rögzített intézményközi egyensúly 
és az Európai Tanács vezető szerepének fenntartása mellett. Kiemelik, hogy az 
állam- és kormányfők által hozott döntéseket nem lehet figyelmen kívül hagyni 
vagy megkerülni alsóbb szinteken, a stratégiai nemzeti érdeket érintő kérdések-
ben pedig bármely tagállamnak legyen joga az Európai Tanács egyhangú dönté-
sét kérni. Végül hatodszor, a nyilatkozat átfogó migrációs stratégiát sürget Euró-
pa biztonsága érdekében, és emlékeztet, hogy az egyik legjelentősebb kihívás a 
külső határok védelme, illetve a valódi menedékkérők és az illegális és gazdasági 
migránsok közötti különbségtétel. A V4-ek támogatják továbbá a nemzeti parla-
mentek szerepének erősítését és ezzel összhangban az úgynevezett piros lapos 
eljárás bevezetését, amely lehetőséget adna arra, hogy kellő számú tagállami par-
lament fellépése megállíthassa a kifogásolt jogalkotást. A fentiekből is jól látha-
tó, hogy a visegrádi országok az elmúlt években és a magyar V4-elnökség alatt 
is képesek voltak önálló javaslatokkal és vízióval hozzájárulni az EU jövőjéről 
szóló uniós reformfolyamathoz.
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Kiemelt említést érdemel a V4 parlamenti dimenziója is, azaz a négy ország tör-
vényhozó testületei közötti együttműködés. A házelnöki konzultációk mellett uniós 
ügyekkel foglalkozó szakbizottsági találkozók is sikeresen megvalósultak a magyar 
elnökség idején (külügyi, védelmi, gazdasági, mezőgazdasági, népjóléti). 2018. 
március 1–2-i budapesti találkozójukon a Visegrádi Csoport parlamenti elnökei 
közös nyilatkozatban álltak ki amellett, hogy az uniós polgárok akaratát képviselő 
nemzeti parlamenteket hatékonyabban kell bevonni az EU-s döntéshozatali folya-
matba.3 E célkitűzést a magyar kormány is kiemelten fontosnak tartja és támogatja.

a magyar V4-elnökség 
kiemelkedő politikai eredményei 

az eUrópai TanÁcs 2018. febrUÁr 23-i informÁlis ülésének 
napirendjén szereplő uniós intézményi kérdések 
dr. ÖkrÖS oSzkár 

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke 2017 őszén mutatta be Vezetői Menet-
rend című munkaprogramját, amely előrevetítette, hogy az uniós vezetők 2018. 
február 23-án informális ülésen döntenek az uniós intézményi kérdésekben. A 
2018. január 26-i budapesti miniszterelnöki V4-csúcstalálkozó részben az erre 
való felkészülést is szolgálta.

A „Spitzenkandidaten” mechanizmus

Az Európai Parlament 2014-ben javasolta, hogy az európai politikai pártok euró-
pai parlamenti választásokra állított listájának vezetője egyben az Európai Bizott-
ság elnöki pozíciójára állított jelöltnek is minősüljön, az Európai Tanács pedig 
automatikusan fogadja el a győztest. A visegrádi álláspont szerint a felvetés 
túlmutat a Szerződések rendelkezésein, amelyek csupán az EP-választások fi-
gyelembevételét írják elő, emellett a mechanizmus bevezetése átpolitizálná a 
Bizottságot, elmozdítaná a „szerződések őre” semleges pozíciójából, és politi-
kailag gyengítené az Európai Tanácsot. A V4-ek közös nyilatkozata rögzíti, hogy 
a viták végeredményének teljes összhangban kell lennie a Szerződésekkel, és 
nem áshatja alá a jelenlegi egyensúlyt az EU intézményei, valamint a tagállamok 
között. E tekintetben fontos eredmény, hogy az Európai Tanács február 23-án 
egyhangúlag rögzítette: a Bizottság elnökének kiválasztása során semmiféle au-
tomatizmus nem érvényesülhet, és az Európai Tanács jogait meg kell őrizni.
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Az európai parlamenti helyek újraosztása a tagállamok között

Minden európai parlamenti választást megelőzően újraosztják az egyes tagálla-
mokat megillető EP-képviselői helyeket, tekintettel a tagállamok lakosságának 
folytonos változására, illetve a tagállamok számának alakulására. Az Európai 
Parlamentnek 2016 vége előtt kellett volna előterjesztenie az új intézményi cik-
lusra vonatkozó javaslatát, a Brexit-népszavazás okozta bizonytalanság és a 
hivatalos kilépési kérelem benyújtásának csúszása miatt azonban csak 2018 
februárjában fogadták el az európai parlamenti javaslatot, amely már a Brexitet 
követően megszűnő 73 brit mandátum sorsáról is rendelkezik. A 2018. január 26-i 
budapesti V4-csúcstalálkozó során egyetértés volt abban, hogy a brit kilépéssel 
felszabaduló EP-helyek egy részét meg kell szüntetni, a mandátumok egy részét 
pedig „be kell fagyasztani” a későbbi bővítések érdekében. Végül a közepes mé-
retű tagállamok, köztük Magyarország és Csehország erőteljes fellépésének is 
köszönhetően egy tagállam sem veszít mandátumot az EP-ben, így 2019 után 
hazánk is megőrzi 21 képviselői helyét. Mindezekre tekintettel az állam- és kor-
mányfők – köztük a négy visegrádi miniszterelnök – támogatták az EP javaslatát 
2018. február 23-án, noha formális döntés ekkor még nem született.

Az európai biztosok számának csökkentése

Az Európai Unióról szóló szerződés előírja, hogy 2014. november 1-től a Bizott-
ságnak a tagállamok számának kétharmadával megegyező számú tagból kell 
állnia, amely a 27 tagú EU esetén 18 biztost jelentene. A Szerződések ugyanak-
kor lehetőséget biztosítanak az Európai Tanácsnak, hogy egyhangú döntésével 
ezt a rendelkezést felülírja, azaz maga határozza meg, hogy a Bizottság hány 
tagból álljon. A 2018. január 26-i V4-csúcstalálkozón a visegrádi kormányfők 
egyetértettek abban, hogy a biztosok számának csökkentése elfogadhatatlan, 
és ragaszkodni kell az „egy tagállam – egy uniós biztos” elvhez. Az Európai 
Tanács várhatóan 2018 végén vagy 2019 elején tűzi napirendjére az Európai 
Bizottság létszámának kérdését, de több vezető már előzetesen jelezte a február 
23-i informális brüsszeli csúcstalálkozón, hogy nem támogatja a biztosok szá-
mának csökkentését.

Transznacionális választási listák

A 2017 tavaszán megválasztott új francia elnök, Emmanuel Macron számos ja-
vaslatot terjesztett elő az EU jövőbeli működése tekintetében. Ennek kereté-
ben javasolta egy összeurópai, transznacionális választási lista kialakítását az 
EP-választásokra. A francia elképzelés szerint a korábban említett 73 brit hely-
ből 50 felhasználásával kellene létrehozni a transznacionális listát, és csupán 
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23 helyet szétosztani az alulreprezentált tagállamok között. A 2018. januári 
V4-es közös nyilatkozatban a V4-ek ellenezték a transznacionális listák létreho-
zását, mivel az felborítaná a Szerződésekben rögzített intézményközi egyensúlyt, 
Magyarország emellett több alkalommal külön is megfogalmazta az elképzelés-
sel kapcsolatos jogi és politikai kifogásait. Miután 2018. február 8-án az Európai 
Parlament nagy többséggel elutasította a transznacionális listák bevezetését, 
világossá vált, hogy a javaslat mögött nincs valós politikai akarat. Erre tekin-
tettel a február 23-i informális ülésükön az uniós vezetők úgy döntöttek, hogy a 
kérdésre majd a 2024-es EP-választásokat megelőzően kell visszatérni, amelyet 
a visegrádi országok is elfogadtak.

Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöki pozíciójának összevonása

jean-Claude juncker, az Európai Bizottság elnöke 2017. szeptember 13-i be-
szédében kijelentette, hogy „Európa jobban tudna működni, ha egyesítenénk 
az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöki pozícióját”. A visegrádi kor-
mányfők 2018. január 26-i budapesti csúcstalálkozójukon egyetértettek abban, 
hogy a két elnöki pozíció összevonása elfogadhatatlan, mivel az súlyos jogi és 
politikai következményekkel járna, és az Európai Parlament pozíciójának meg-
erősítése révén felborítaná az intézményközi egyensúlyt. A két elnöki pozíció 
egyesítése emellett érdekkonfliktusokat is okozna, mivel ugyanaz a személy 
lenne felelős a politikai iránymutatásokat biztosító és a végrehajtásért felelős 
intézményért. Ezen érvek alapján az állam- és kormányfők egyöntetűen elutasí-
tották a javaslatot 2018. február 23-i csúcstalálkozójuk alkalmával.

migrÁció 

kurucz orSolya

A visegrádi országok földrajzi, gazdasági és történelmi hasonlóságaikból kifolyólag 
csatlakozásuk óta egyeztetik álláspontjaikat a hatékony – közös – érdekérvényesí-
tés érdekében. A migrációs válság 2015-ös kitörése óta azonban az uniós V4-együtt-
működés egy új elvi-ideológiai árnyalattal is gazdagodott és erősödött.

Az Európai Uniónak a 2015. áprilisi lampedusai hajószerencsétlenségre adott 
válasza a jövőbeli katasztrófák megelőzésére, az életmentésre és a mediterrán 
migrációs útvonalak kezelésére összpontosított, illetve kilátásba helyezte egy 
önkéntes szétosztási mechanizmus életbeléptetését is, amelynek olaszország 
– majd később görögország – megsegítése volt a célja. 2015 őszére azonban a 
migráció kezelésének preventív és biztonsági aspektusai háttérbe szorultak, 
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a hangsúly az Európába érkezők kötelező szétosztására helyeződött át. A Bel- és 
igazságügyi Tanács minősített többséggel meghozott 2015. szeptember 22-i kötele-
ző relokációs határozata, amelyet Magyarországon kívül csak Szlovákia, Csehország 
és Románia nem támogatott (Finnország alkotmányos okokból tartózkodott), egy 
két és fél éve tartó Unión belüli megosztottságot generált, amely először az uniós 
érték- és identitásválsággal kapcsolódott össze, majd mostanra a következő költség-
vetési tárgyalásokra és az uniós jövőképre is jelentős hatással van.

A válság kibontakozása óta Magyarország képviselte a legsarkalatosabb ál-
láspontot a migrációs vita kapcsán, amit kezdetekben – a visegrádi partnereink-
től eltérő – földrajzi elhelyezkedésünk is indokolt. A görögországba illegálisan 
érkező és onnan a nyugat-balkáni útvonalon továbbutazó migránsok ugyanis 
hazánkban léptek be másodjára az Európai Unióba és indultak tovább Auszt-
rián keresztül Németország és Svédország felé. Bár a V4-ek között egyetértés 
volt a kötelező elosztás elutasítását illetően, 2015-ben még csak Magyarország 
kezelte ezt elvi-ideológiai kérdésként, a többi visegrádi inkább azzal a ténnyel 
nem értett egyet, hogy a belügyi tanács az EU legfőbb döntéshozó szervének, az 
Európai Tanácsnak a döntését írta felül. Az ezt követő két évben bebizonyosodott, 
hogy a kötelező relokáció4 nem megfelelő eszköz a válság kezelésére, illetve 
egyértelművé vált, hogy a migráció nem átmeneti jelenség. habár a nyugat-bal-
káni útvonalon tapasztalt beáramlás – a Magyarország által létesített határ-
zárnak köszönhetően – lecsillapodott, a közép-mediterrán migrációs útvonal, 
a nehezen védhető uniós tengeri határok és az afrikai demográfiai, gazdasági 
és társadalmi körülmények egy évtizedekig tartó válságot vetítenek előre. Ezzel 
párhuzamosan a sikertelen integrációs törekvések társadalmi feszültségeket 
generáltak, míg az Európában eddig nem tapasztalt gyakoriságú terrorcselek-
mények miatt az uniós állampolgárok egyre határozottabb álláspontot foglaltak 
el az egyébként szakpolitikai vitában arról, hogyan nézzen ki az Európai Unió 
jövőbeli menekültügyi rendszere. 

A visegrádi országok elutasítják, hogy egy jövőbeni rendszerben más dönt-
hessen arról, kit kell befogadniuk, illetve hogy az uniós szolidaritás egyoldalú 
értelmezése szerint azt csak a menekültek befogadásával tanúsíthassák a tag-
államok. A V4 prioritásai közé a külső határok védelme, az illegális migráció 
minden formájának megállítása és a problémák helyben kezelése tartozik.5 
Az utóbbi érdekében a V4-ek egy, a líbiai integrált határvédelem megerősítését 
célzó projektet is támogattak 35 millió euróval.6

Bár a visegrádi célkitűzésekkel egyre több tagállam egyetért, továbbra sincs 
előrelépés a kötelező relokációt illetően. Az erről zajló vita több mint két éve 
van napirenden, már nemcsak a tagállamokat, hanem az uniós intézményeket 
is megosztja. Az uniós megoldáshoz azonban még mindig nem kerültünk köze-
lebb, így az ezen a téren megvalósuló V4-es együttműködés a jövőben is kiemelt 
szerepet kap.
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az eU 2020 UTÁni 
új TöbbéVes pénzügyi kereTe 

kurucz orSolya

Az Európai Unió többéves pénzügyi keretének (Multiannual Financial Framework 
– MFF) kitárgyalása hétévente kerül az uniós napirend élére. Az évekig elhúzódó 
tárgyalások végén elfogadott költségvetés egy pillanatképet ad az Európai Unió 
helyzetéről és prioritásairól, de kiváltképp a jövőképéről.

Magyarország és a visegrádi országok 2004-ben egy pénzügyi ciklus közepén 
csatlakoztak az Európai Unióhoz, az akkori 2000–2006-os költségvetési keret tár-
gyalásai 1997 júliusában kezdődtek. Mivel csak 1998-ban született döntés a csat-
lakozási tárgyalások megkezdéséről a V4-ekkel és további hat országgal, ezek-
nek a költségvetési vitáknak még nem voltunk aktív szereplői. A 2007–2013-as és 
a jelenlegi 2014–2020-as ciklus tárgyalásaiban azonban a 2004-ben csatlakozott 
tíz ország már jelentős fordulatot hozott. Addig a déli tagállamok számítottak az 
EU kevésbé fejlett régiójának, ezt követően azonban hirtelen többségbe kerültek 
azok az országok, amelyek fejlettségi szintje erősen elmaradt az alapítók és a 
2004 előtt csatlakozott tagállamok átlagától. Ennek következtében a Szerződés-
ben lefektetett konvergenciacélok pénzügyi implikációi is átalakultak, az új tagok 
fejlesztési igénye átrendezte az addig bevett forráselosztást. Figyelembe véve, 
hogy jelenleg az EU összes kiadásának kb. 73%-át a közös agrárpolitika és a ko-
héziós politika forrásai teszik ki7, azon tagállamok, amelyek fejlettségi szintjük 
miatt kevésbé profitálnak ezekből, a költségvetési tárgyalások alkalmával ezen 
források csökkentésére törekednek.

A 2020 utáni költségvetés tárgyalásaira azonban egy teljesen megváltozott 
globális és uniós belpolitikai kontextusban kerül sor. Bár a 2008-as gazdasági 
válság is komoly kihívások elé állította a tagállamokat, a 2015 közepe óta tartó 
migrációs válság, a biztonságpolitikai helyzet és globális versenyképességünk 
romló tendenciái, valamint a digitalizáció előretörése folyamatos válságkeze-
lésre kényszerítette az Uniót, amelyhez a jelenlegi költségvetésben nem álltak 
rendelkezésére a megfelelő források. Az Egyesült Királyság azon döntése, hogy 
elhagyja az Európai Uniót, ráadásul egy olyan identitásválságot generált, amire 
az EU jövőjét alakító folyamatban kívánnak választ adni az uniós intézmények 
és tagállamok. Ennek során egy olyan jövőkép felvázolására tesznek kísérletet 
a tagállami vezetők, amely a közösség következő évtizedére, évtizedeire hatá-
rozza meg az EU prioritásait és az azok megvalósításához vezető utat.  Ennek a 
folyamatnak az MFF-tárgyalásokkal történő egybeesése így a költségvetési viták 
tartalmát is meghatározza.
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Az MFF-tárgyalások párhuzamosan zajlanak politikai és szakpolitikai szinten. Az 
Általános Ügyek Tanácsának előkészítésével az állam- és kormányfők a főbb politi-
kai kérdésekről (a költségvetés mérete és szerkezete, finanszírozási prioritások, az 
egyes szakpolitikákhoz rendelt források mérete, a bevételi oldal összetétele stb.), 
míg az egyes tanácsi formációk a szakpolitikai részletekről (a források felhasz-
nálásának szabályai, ütemezése stb.) és a vonatkozó jogszabályokról döntenek. 
A visegrádi országok földrajzi és fejlettségi sajátosságaiknak köszönhetően szoros 
együttműködésben dolgoznak érdekeik közös érvényesítésén politikai szinten, illetve 
egyes részterületeken az együttműködés köre V4+4 (Bulgária, horvátország, Romá-
nia, Szlovénia) formációra is bővülhet. A szakpolitikai kérdések mentén ugyanakkor 
már eltérő érdekek mutatkozhatnak a visegrádiak között.

A következő költségvetési tárgyalások előreláthatólag öt kérdés köré csoportosíthatóak: 
1) Egy alulról építkező megközelítést alkalmazzunk, azaz döntsük el, hogy milyen 

prioritásaink vannak, rendeljük ezekhez a költségigényeket, és így határozzuk 
meg a költségvetés méretét, vagy döntsük el, hogy mennyit vagyunk hajlandóak 
befizetni az uniós költségvetésbe, és azt osszuk szét a következő időszak 
prioritásai között?

2) Ebből fakadóan megemeljük-e az MFF méretét az EU bruttó nemzeti jövedelmének 
(gNi) 1%-a fölé, vagy maradjon a jelenlegi 1%-os szint?

3) A hagyományos politikák kárára vagy tagállami többletbefizetésekből finanszíroz-
zuk az új kihívásokat és a Brexit okozta forráskiesést?

4) ha fenntartjuk a hagyományos politikák forrásait, kapcsoljuk-e össze őket cél-
jaiktól független kritériumokkal (jogállamiság, menedékkérők szétosztásában való 
részvétel), vagy tartsuk meg eredeti szerződéses céljaikat?

5) Meg lehet-e reformálni az uniós költségvetés bevételi oldalát?

A következő keret előkészítése, annak ellenére, hogy a Bizottság csak május 2-án 
adja ki a hivatalos javaslatát, már most is zajlik. Mivel 2019 májusában új Európai 
Parlament, 2019 októberében pedig új Európai Bizottság áll fel, a jelenlegi intézményi 
vezetők a politikai vita jövő májusig történő lezárásában érdekeltek. Tekintettel arra, 
hogy az előző ciklus tárgyalásai két évig tartottak, ez csak abban az esetben való-
sítható meg, ha a Bizottság olyan javaslatot mutat be májusban, amely egyensúlyt 
talál a nagyon szerteágazó tagállami érdekek között. A Tanács így megállapodhat 
2018 végéig, és az Európai Parlamentnek négy hónapja marad a végső elfogadásra.

Annak érdekében, hogy a Bizottság májusban már egy, az egyes álláspontokat 
figyelembe vevő kompromisszumos javaslatot tehessen le az asztalra, a tagál-
lamoknak még a konkrét tervezet megjelenése előtt be kellett mutatniuk priori-
tásaikat. Ennek feltérképezése érdekében günther oettinger költségvetési biz-
tos valamennyi országba ellátogat, Budapesten a V4+4 kohéziós miniszteri 
konferencia alkalmával járt 2018. február 2-án.8 A legtöbb tagállam ezenfelül 
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2018 elején állásponti papírt is publikált. A V4-országok, egyedüli országcso-
portként, közös állásponti papírt mutattak be 2018 januárjában a következő 
költségvetésre vonatkozó prioritásaikat illetően.9 Ebben kimondták, hogy a ha-
gyományos politikák jelentősége bizonyított, így forrásaik fenntartása indokolt, 
míg az új kihívásoknak, főleg a migrációnak csak úgy biztosítható a finanszíro-
zása a hagyományos politikák fenntartása mellett, ha az MFF méretét az EU gNi 
1%-a fölé emeljük.

Egy költségvetési vita folyamán nincs két olyan tagállam, amelynek egyez-
nének az érdekei, ám egyértelműen elhatárolható érdekcsoportok léteznek. 
A V4 eddigi tárgyalási taktikája, a közös többszörös mentén történő fellépés a 
2021–2027-es többéves pénzügyi keret tárgyalása folyamán is érvényesülni fog.

Visegrádi érdekek a belső piacon, 
mUnkaVÁllalók kiküldeTése10 

molnár BalázS

Az Európai Unió belső piaca az európai gazdasági integráció egyik sarokköve és a 
közös növekedés legfőbb motorja, egy olyan belső határok nélküli térség, amelyben 
az alapító szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított a négy alapszabad-
ság, vagyis az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

Magyarország európai uniós csatlakozásának egyik mozgatórugója a több 
mint 500 milliós belső piachoz való akadálytalan hozzáférés elérése volt. Fontos 
kiemelni, hogy a munkaerő szabad mozgását összességében 7 évig korlátoz-
hatták a „régi” tagállamok a 2004 után csatlakozott tagállamok munkavállalói 
esetében. Ezzel a lehetőséggel nem minden tagállam élt, a magyar szempontból 
kiemelkedő jelentőségű Ausztria és Németország azonban igen. Az Egyesült Ki-
rályság és Írország a 2004-ben csatlakozott országok esetében még nem alkal-
mazott korlátozást. Az újonnan csatlakozó tagállamok nem vezethettek be hasonló 
korlátozásokat, piacaik a csatlakozás napjával nyíltak meg a „régi tagállamok” tőke-
erős gazdasági szereplői előtt. 

A 2008-as gazdasági, majd euroválság alapjaiban változtatta meg a kialakult hely-
zetet. Az Eurostat adatai szerint a 2005-ös 2,1 százalékkal szemben 2013-ban az EU 
népességének immár 3,2 százaléka élt egy másik tagállamban. A gazdasági válság, 
a megnövekedett munkanélküliség hatására 2007-hez viszonyítva Spanyolországból 
(+107 százalék), Írországból (+64 százalék) jóval több munkavállaló távozott. A vál-
ság előtt a mobil-munkavállalók jelentős célországa volt mind Spanyolország (első-
sorban románok), mind Írország (elsősorban baltiak, lengyelek, magyarok számára). 
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A válságot követő évek gazdasági visszaesése, a munkanélküliség növekedése, 
az általános bizonytalanság azt eredményezte, hogy a nyugat-európai jóléti társa-
dalmak polgárai a második világháború pusztítását követően először szembesültek 
azzal, hogy immár nem biztosított az, hogy a gyermekek legalább azonos, de való-
színűsíthetően jobb életszínvonalban élhetik le életüket, mint szüleik. 

Ennek hatására a kelet-közép-európai munkavállalók és vállalkozások kiszorítása, 
a „szociális dömping” elleni harc a választási küzdelmek szerves populista eleme lett 
többek között Franciaországban, a Benelux államokban, Ausztriában, és hozzájárult a 
Brexithez is. Sajnálatos tendencia az is, hogy a 2015-ben tapasztalt tömeges migrációs 
beáramlás miatt kialakult társadalmi frusztráció egy része is a szabad mozgás uniós 
alapjogával élő kelet-közép-európai munkavállalók és családtagjaik ellen irányul.

Az oECD 2014-es adatai szerint 2008-ban az uniós mobil-munkavállalók 27 száza-
léka volt felsőfokú végzettségű, ami 2012-re 44 százalékra emelkedett. A mobilitást 
érő támadások gyakorlatilag említést sem tesznek a magasan képzett munkaválla-
lók, orvosok, mérnökök, kutatók elszívásáról, miközben felerősítik a kelet-közép-eu-
rópai munkavállalók által a fogadó országban igénybe vett szociális ellátások mérté-
két. Számos kutatás bizonyítja azonban az uniós mobil-munkavállalóknak a fogadó 
országok gazdasági teljesítményére gyakorolt egyértelműen pozitív hatását.

A visegrádi országok egységesen állnak ki a belső piac négy alapszabadságá-
nak védelmében. A V4-miniszterelnökök 2018. január 26-án elfogadott nyilatko-
zatukban kinyilvánították: „Meg kell védenünk és tovább kell fejlesztenünk a négy 
szabadság elvére alapuló belső piacot, melynek szerves része a munkaerő és a 
szolgáltatások szabad áramlása. Ezek éppoly fontos oszlopai az egységes belső 
piacnak, mint az áruk vagy a tőke. A belső piac integritásának megőrzése és meg-
erősítése prioritás kell hogy maradjon, csakúgy, mint annak további fejlesztése és 
a digitális kor kihívásaihoz való igazítása…”

munkaVállalók kiküldetése, az európai 
Versenyképesség hordozója, aVagy a 
szociális dömping megtestesítője 

takácS SzaBolcS 
molnár BalázS

A kiküldetési irányelv (96/71/EK) szerint valamely tagállamban jogszerű tevé-
kenységet folytató önálló vállalkozó, szakember vagy cég ideiglenes jelleggel 
más tagállamokban szolgáltatást nyújthat, miközben a küldő tagállam munka-
erőpiacának része marad.
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Az irányelv megállapította a minimumszabályok úgynevezett kemény magját 
(köztük a munkaidő maximális időtartama, a minimális fizetett éves szabadság, a 
minimális bérszint, munkahelyi egészségvédelem és biztonság), amelyek tekinte-
tében a fogadó tagállami szabályokat kell alkalmazni, miközben a munkaviszony 
egyéb elemeire továbbra is a küldő ország munkajogi és társadalombiztosítási 
szabályai maradnak irányadóak. 

jean-Claude juncker bizottsági elnök az Unió helyzetéről szóló 2015. szeptem-
beri beszédében így fogalmazott: „fokoznunk kell a méltányos és valóban páneu-
rópai munkaerőpiac megteremtésére irányuló munkát. Ebben az összefüggésben a 
méltányosság azt jelenti […], elejét vesszük a visszaéléseknek, és kiszűrjük a szo-
ciális dömping kockázatát. […] A fő elvnek annak kell lennie, hogy ugyanazért a 
munkáért ugyanazon a helyen ugyanaz a fizetés jár.”

Emmanuel Macron francia elnök egyik fontos választási ígérete volt a kikülde-
tések elleni fellépés. Macron 2017. május 26-án úgy fogalmazott: „A kiküldetés 
jelenleg egy olyan dolog, ami gyengíti az európai eszmét, és az extremizmust meg 
az egymás elleni gyűlöletet táplálja.”

Ebben a felfokozott politikai hangulatban kezdődött meg az irányelv felülvizs-
gálatának tárgyalása 2016-ban. A javaslat közzétételét követően 11 tagállam or-
szággyűlése több mint 100 millió uniós állampolgár megválasztott képviselőjeként 
fogalmazta meg szubszidiaritási aggályait. A Bizottság 2016 júniusában úgy döntött, 
hogy nem ad helyt ezen érveknek, és változatlan formában fenntartja javaslatát.

Magyarország és a Visegrádi Négyek is mindvégig az összeurópai versenyké-
pességre, valamint a gazdasági szereplőkre, elsősorban kkv-kre gyakorolt nega-
tív hatások bemutatásával érveltek a tárgyalások során. hiányolták az átfogó 
hatástanulmány meglétét, valamint kifogásolták, hogy a Tanács a 2014-ben el-
fogadott, a visszaélések és csalások elleni fellépésre számos gyakorlati eljá-
rást bevezető, úgynevezett végrehajtási irányelv alkalmazásának tapasztalatait 
be nem várva, politikailag motivált javaslat tárgyalását kezdte meg. hangsúlyozták, 
hogy a tagállamok között kialakult eltérő bérszínvonal nem jelent tisztességtelen 
versenyelőnyt, annak számos történelmi, gazdasági fejlettségbeli, valamint a terme-
lékenység szintjére visszavezethető indoka van. Az egyenlő javadalmazást, vagyis a 
tagállamok eltérő bérszintjeinek közelítését álláspontjuk szerint jogszabályi rendel-
kezésekkel lehetetlen megteremteni, az csak szerves és összetett gazdasági fejlő-
dés révén jöhet létre. A javaslat hatása előreláthatólag nem az azonos bérszint meg-
teremtése lesz, hanem a kelet-közép-európai vállalkozások kiszorulása a piacról.

Érveinket teljes mértékben osztotta több uniós szintű érdekképviselet, a legerő-
teljesebben az európai vállalkozásokat tömörítő Business Europe, amely szerve-
zet szerint az európai cégeknek jogilag egyértelmű és végrehajtható szabályokra 
van szükségük. „ha a visszaélések és csalások tisztességtelen versenyhez vezet-
nek, arra nem lehet az a válasz, hogy a kiküldetés jogintézményének egészét ítélik 
el egyes uniós tagállamok.”
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A politikai megosztottság csak növekedett akkor, amikor a bizottsági javaslat im-
már a közúti fuvarozói szektorra is elrendelte a kiküldetési szabályok alkalmazását, 
annak ellenére, hogy 1996-ban a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatban rög-
zítették, hogy ez a speciális, jellegéből adódóan mobiltevékenység nem tartozik 
az irányelv hatálya alá. Fontos kiemelni, hogy a kiküldetés során tapasztalható 
kelet–nyugati megosztottság a közlekedési szektor hatály alá vonásával kiszé-
lesedett. A visegrádi és balti országok, horvátország, Románia mellett immár az 
Egyesült Királyság, Írország, Málta, Spanyolország, Portugália is éles kritikát fo-
galmazott meg a bizottsági javaslattal szemben. A visegrádi országok nemzet-
gazdaságai számára kiemelkedő jelentőségű a szektor, Magyarország esetében 
a gDP 6,5%-áért felelős. A magyar kormány képviselői folyamatosan egyeztették 
a képviselendő álláspontot fuvarozói érdekképviseletekkel, valamint cégekkel.

2017. július 19-i csúcstalálkozójukon a V4-miniszterelnökök közös álláspontot 
határoztak meg annak érdekében, hogy az országaink számára legfontosabb 
közlekedési szektor számára észszerű, az üzleti modelleket legkevésbé befolyá-
soló derogációt érjenek el a kiküldetési szabályok alkalmazása alól. Abban az 
esetben, ha a kompromisszum azt rögzítette volna, hogy a tranzitfuvarozás nem 
tartozik a kiküldetés alá, valamint a nemzetközi fuvarműveletek esetében havi 10, 
míg az úgynevezett kabotázsműveletek esetében havi 7 napos derogációt álla-
pított volna meg, akkor a visegrádi országok első alkalommal fogadták volna el 
az egyenlő bér elvéből következő, magasabb összegű javadalmazás fizetésének 
kötelezettségét a kiküldött munkavállalók számára.

Annak ellenére, hogy a V4-elnökséget adó Magyarország által vezetett, 14 tag-
államot számláló országcsoport a foglalkoztatási miniszterek 2017. október 23-i 
tanácsülésének nagy részén egységesen lépett fel, a maratoni tárgyalások végül 
kedvezőtlen eredményhez vezettek. Az európai versenyképességet csökkentő, a 
jogbizonytalanságot és a kis- és középvállalkozások terheit növelő jogszabályter-
vezetet Magyarország, lengyelország, lettország és litvánia ellenszavazatával, 
valamint az Egyesült Királyság, Írország és horvátország tartózkodásával elfo-
gadta a Tanács. A lisszaboni Szerződésből fakadó szavazati rend következmé-
nyeként abban a pillanatban, amikor Spanyolország elfogadta a kompromisszu-
mot, a 13 tagállamot számláló csoport már nem volt képes a jogszabálytervezet 
elfogadásának megakadályozására. Csak ebben a tét nélküli helyzetben döntött 
Csehország és Szlovákia úgy, hogy maga is megszavazza a tervezetet. A megál-
lapodás a közlekedési szektor rendezését egy – a közlekedési miniszterek által 
tárgyalt – úgynevezett lex Specialis szabály kidolgozására utalta.

A Tanács döntését követően megkezdődött az egyeztetés az Európai Parlamenttel. 
Ennek során az Európai Bizottság 2018 februárjában olyan megoldást javasolt, amely 
szerint, ha nem születne megállapodás a közlekedési szektorra vonatkozó speciális 
szabályokról, akkor bizonyos idő elteltével a kiküldetési szabályok teljes egészében 
alkalmazandóvá válnának az összes fuvarműveletre. A V4 és Málta miniszterelnökei 



19„Európai Visegrád”: a V4 szerepe az Európai Unión belüli döntéshozatalban

Szakpolitikai együttműködés a V4-en belül  

közös levélben fordultak a Bizottság és a Parlament elnökéhez, valamint a bolgár 
miniszterelnökhöz kifejtve, hogy elfogadhatatlannak tartják ezt a megoldást. Közös 
fellépésük eredményre vezetett.

Az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások 2018. március 19-i, nyolcadik for-
dulóján megszületett a kompromisszum. Azt ekkor immár 12 tagállam ellenezte, 
mivel az még az októberi, Magyarország által is elutasított tanácsi verzióhoz ké-
pest is hátrányosabb. A megállapodás 4 évről 2 évre csökkenti a hatálybalépést 
követő átmeneti időt, amelyet követően az új szabályok szerint a kiküldött mun-
kavállalónak a fogadó tagállam nemzeti joga, illetve országos és ágazati kollektív 
szerződései szerinti teljes bért kell fizetni a jelenlegi minimálbér helyett.

A végleges normaszövegről a tagállamok 2018. április 11-én szavaznak, amikor 
várhatóan elfogadják ezt a megalapozatlan, a versenyképességet csökkentő, az 
Európai Unió megosztottságához vezető, politikailag motivált jogszabályt. 

digiTalizÁció 

dr. rácz rita

A V4-miniszterelnökök a 2018. január 26-i csúcstalálkozójukon elfogadott, Euró-
pa jövőjéről szóló közös nyilatkozatukban11 megerősítették, hogy elkötelezettek 
a digitalizáció terén az európai integráció mélyítésére, ezzel is elősegítve az Unió 
versenyképességének növelését. A V4-kormányfők deklarálták az Európai Digitális 
Egységes Piac létrehozásának szükségességét, amit a Bizottság a 2015 májusában 
közzétett közleményében12 kezdeményezett. Ezen stratégia végrehajtása érdekében 
a Bizottság – a digitális gazdaság megadóztatására vonatkozó, 2018. március 21-én 
közzétett ajánlástervezetével13 bezárólag – ez idáig összesen 47 kezdeményezést, 
ebből 25 jogalkotási javaslatot terjesztett elő.

Elmondható, hogy az Unió összes tagállama elkötelezett az Európai Digitális Egy-
séges Piaci Stratégia megvalósítása iránt, amit az állam- és kormányfők is rendsze-
resen deklarálnak az európai tanácsi üléseken, legutóbb a 2018. március 22-i ülésen 
elfogadott következtetésekben.14

Összességében megállapítható, hogy a többi tagállammal együtt a V4-országok is 
alapvetően támogatják az egyes javaslatokat. jelenleg politikai szinten az egyetlen 
érzékeny kérdés a digitális gazdaság megadóztatása, amiről a fent említett ajánlás-
tervezet mentén kezdődnek meg az érdemi tárgyalások.

Uniós szinten igyekeznek folyamatosan politikai napirenden tartani a digitalizáció 
ügyét, amit – az európai tanácsi következtetésekben való rendszeres megjelenés 
mellett – a 2017. szeptember 29-i (első) Digitális Csúcstalálkozó is fémjelez. Magyar-
ország is a témakör politikai szintre emelését valósította meg regionális szinten, 
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amikor 2016. november 17–18-án első alkalommal rendezte meg a Regionális Di-
gitális Csúcstalálkozót, amelyen a V4-országok mellett Ausztria és Németország 
is képviseltette magát mind kormányzati, mind pedig iparági részről. Az első ren-
dezvény sikerére építve Magyarország 2018. január 25–26-án második alkalom-
mal is megrendezte a csúcstalálkozót, amelyen a V4-országok közül Szlovákia 
mellett ezúttal is képviseltette magát Ausztria és Németország, továbbá izrael, 
Szlovénia, Szerbia és az USA is.

agrÁrpoliTika 

dr. rácz rita 

Az 1962-ben első közös európai politikaként létrejött Közös Agrárpolitikát (a továb-
biakban: KAP) a múltban több alkalommal is megreformálták. jelenleg zajlik a 
KAP 2020 utáni kereteinek kialakítása, amelynek kapcsán a V4-ek proaktív mó-
don törekednek e folyamat közös érdekeik szerinti befolyásolására. A visegrádi 
országok már 2017 júniusában közös nyilatkozatban fogalmazták meg a KAP 
reformjával kapcsolatos érdekeiket, amihez Bulgária, Románia és Szlovénia is 
csatlakozott. A V4 magyar elnöksége elején újabb közös nyilatkozat született, 
amelyet a V4-országok, valamint lettország és litvánia miniszterei a Mezőgaz-
dasági és halászati Tanács 2017. július 17–18-i ülésének margóján írtak alá. Ezt 
követően a dokumentumot Bulgária, horvátország és Románia is a támogatásá-
ról biztosította. Megállapítható, hogy a V4-es magyar elnökségnek a 2004-ben és 
azután csatlakozott tagállamok döntő többségének álláspontját tükröző közös 
álláspontot sikerült kialakítania azzal a céllal, hogy azt a Bizottság figyelembe 
vegye a reformelképzelései kialakítása során. Magyarország az aláíró tagálla-
mok nevében a Mezőgazdasági és halászati Tanács 2017. októberi ülésén a 
többi tagállamnak és a Bizottságnak is bemutatta a közös állásfoglalást.

A V4-országok és horvátország 2018. január 25-én Budapesten újabb közös 
nyilatkozatot15 fogadtak el, immáron a Bizottság 2017. novemberi közleményére 
reflektálva, amivel ez lett az első országcsoport az Unió tagállamai közül, amely 
reflektált a Bizottság elképzeléseire. A Bizottság közvetlenül is megismerte a 
V4-országok álláspontját, köszönhetőn annak, hogy az esemény díszvendége 
Phil hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős uniós biztos volt, aki 
első alkalommal vett részt a V4+4 (Bulgária, horvátország, Románia, Szlové-
nia) agrárminisztereinek találkozóján. Az aláírók megerősítették a 2017. júliusi 
nyilatkozat főbb elemeit (2020 után is szükséges a megfelelő források biztosí-
tása; új célok csak új források hozzárendelésével határozhatók meg; fenn kell 
tartani a KAP erős, kétpilléres szerkezetét, a közvetlen kifizetések részarányát 
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és az egységes területalapú támogatási rendszert; szükséges a termeléshez 
kötött támogatások, valamint a vidékfejlesztési programok esetében a vissza 
nem térítendő támogatások túlsúlyának megőrzése). Emellett rögzítik, hogy 
a KAP szerződésben lefektetett céljainak megfelelően a közvetlen kifizetések 
rendszerének kell a KAP lényegi elemének maradnia, mivel a jövedelempótló 
jellegének köszönhetően hozzájárul a gazdák méltányos életszínvonalának biz-
tosításához. Felhívják a figyelmet arra is, hogy az új teljesítési modell alapvető 
problémát jelenthet, mivel még több bürokráciával járna, és a KAP fokozatos 
renacionalizálása irányába tett lépésnek is tekinthető. Az aláíró tagállamok 
hangsúlyozzák, hogy a kötelező környezeti intézkedések javasolt új rendszere 
nem növelheti a gazdák és a nemzeti hatóságok adminisztratív terheit. Abban is 
egyetértettek, hogy ki kell aknázni az innováció és az új technológiák lehetősé-
geit, és támogatták a KAP további egyszerűsítését és modernizációját. Magyar-
ország az aláírók nevében a Mezőgazdasági és halászati Tanács 2018. február 
19-i ülésén bemutatta a közös nyilatkozatot.

A V4-országok a 2020 utáni MFF kapcsán 2017. január 5-én – az Unióban ré-
giós szinten ugyancsak legelsőként – megfogalmazott közös álláspontjukban16 
részletezik a KAP finanszírozásával összefüggő legfőbb érdekeiket is: fenn kell 
tartani a megfelelő költségvetési források mértékét, és elutasítják az i. pillér 
társfinanszírozottá tételét. Emellett szorgalmazzák, hogy a ii. pillérben megma-
radjon a nemzeti társfinanszírozás jelenlegi aránya.

Az agrárpolitika keretében érdemes foglalkozni az élelmiszerek kettős minő-
ségének kérdésével, amely problémára a V4-országok miniszterelnökei a 2017. 
március 2-i, varsói rendkívüli csúcstalálkozójukon irányították rá a nyilvánosság 
figyelmét. A V4 magyar elnöksége elején, a július 19-i V4-csúcstalálkozón a mi-
niszterelnökök közös állásfoglalást17 fogadtak el, amelyben elfogadhatatlannak 
minősítik nemcsak az élelmiszerek, hanem az összes többi árucikk kettős minő-
ségének gyakorlatát is. Sürgetik a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon 
ki olyan uniós jogi megoldást, ami lehetővé teszi a gyártók és forgalmazók meg-
tévesztő gyakorlatával szembeni fellépést. A V4-országok a 2017. október 13-i 
pozsonyi fogyasztói csúcstalálkozón ismét a legmagasabb politikai szinten, 
egységesen álltak ki a kérdésben. A V4-országok azóta is minden lehetséges 
fórumon napirenden tartják a kérdést, magyar kezdeményezésre a V4-országok, 
valamint horvátország, litvánia és Románia 2018. márciusban a Bizottságnak 
küldött közös levelükben szorgalmazták, hogy az áprilisban várható New Deal 
for Consumers javaslatcsomag keretében jogszabályjavaslat formájában is ke-
zelje a problémát.

Nemcsak a V4-országok kormányai, hanem törvényhozó testületei is közös 
álláspontot alakítottak ki mind a KAP reformja, mind pedig az élelmiszerek ket-
tős minősége tárgyában. A V4-országok parlamentjeinek mezőgazdasági bi-
zottságai 2018. február 15-én Budapesten tartott találkozójukon fogadták el az 
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erről szóló következtetéseket18, amelyeket a jobb megjelenítés érdekében nem-
csak a többi tagállami nemzeti parlamentnek, hanem az uniós intézményeknek 
is megküldtek.

A KAP az EU jövőjéről szóló, 2018. január 26-i V4-es közös miniszterelnöki 
nyilatkozatban19 is szerepel: a V4-kormányfők rögzítették, hogy a KAP alapvető 
szerepet játszik a fenntartható európai élelmiszergyártásban.

energiapoliTika 

dr. rácz rita
Az Európai Tanács 2014. június 26–27-i iránymutatása alapján kezdődött meg az 
EU stratégiai menetrendjének kidolgozása a következő öt évre, aminek az egyik fő 
célkitűzése az Energiaunió megvalósítása. Az Energiaunió létrehozását a juncker 
vezette Bizottság is prioritásként határozta meg, amelynek érdekében 2015 febru-
árjában közzétett egy keretstratégiát.20 Ennek megvalósítása céljából négy jogsza-
bályjavaslat-csomagot is közzétett. Ezek közül az utolsó, a 2016. november 30-án 
közzétett Tiszta energiát minden európainak című javaslatcsomag tanácsi tárgyalása 
a V4 magyar elnöksége idején élesedett.

A V4 magyar elnöksége alatt, magyar kezdeményezésre a V4-országok több ja-
vaslatra nézve is közös V4-álláspontot (részletes szövegmódosító javaslatokat) 
alakítottak ki és nyújtottak be a Tanács akkori észt elnökségének annak érdekében, 
hogy a végleges tanácsi kompromisszumos szöveg a V4-érdekeknek megfelelő tar-
talommal bírjon. A V4-ek egységesen képviselték azt az álláspontot, hogy az új uniós 
jogszabályok nem terjedhetnek túl az állam- és kormányfők által az Európai Tanács 
2014. október 22–23-i ülésén elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó ég-
hajlat- és energiapolitikai keretben21 foglaltakon. Ez azért bír politikai jelentőséggel, 
mert a Bizottság javaslatainak egyes rendelkezései túlmentek a legmagasabb politi-
kai szinten, egyhangúlag meghozott döntésen.

A javaslatcsomag V4-részről is politikailag legérzékenyebb elemei a villamose-
nergia-piacra vonatkozó javaslatok (irányelv22- és rendelet23-tervezet), amelyekre 
nézve Csehország piacpárti megközelítése miatt nem alakult ki egységes V4-állás-
pont. Magyarország, lengyelország és Szlovákia azonban – más tagállamokkal is 
– együtt harcolt a hatósági árszabályozás fenntartásáért, aminek köszönhetően az 
Energiatanács 2017. december 18-i ülésén ez utóbbi tagállamok érdekeinek meg-
felelő politikai döntés született a kérdésben.

A javaslatcsomag fontos eleme az Energiaunió irányítására (Governance) vonatkozó 
rendelettervezet,24 amelynek célja egyrészt az energia- és éghajlat-politika területén a 
tervezési, jelentéstételi és ellenőrzési kötelezettségek észszerűsítése és integrálása, 
másrészt a 2030-ra vonatkozó uniós energia- és éghajlat-politikai célok megvalósítása. 
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A javaslatra nézve a V4-országok 2017. szeptemberben részletes közös álláspontot 
alakítottak ki, amihez Románia is csatlakozott. A V4-ek fellépése ez esetben különösen 
sikeres volt, mert az energiaminiszterek fent említett, 2017. decemberi ülésén olyan 
szöveget fogadtak el, amely nagyrészt átvezette ezeket a javaslatokat.

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról 
szóló irányelvtervezet25 tárgyalása kapcsán 2017 szeptemberében V4-es közös állás-
pont jött létre. Ezzel párhuzamosan a bioüzemanyagok kérdésében a V4-ek, valamint 
Románia és Bulgária agrárminiszterei 2017. szeptember 21-én közös nyilatkozatot26 
fogadtak el, amelyben kifejtik, hogy álláspontjuk szerint a mezőgazdasági terme-
lésből származó megújuló energiaforrások energiabiztonsági, fenntarthatósági, 
munkahelyteremtési és gazdasági növekedési szempontból is fontosak Európa 
számára.

A V4-országok energiapolitikájában fontos közös pont, hogy az Unió pronuk-
leáris tagállamai közé tartoznak. A V4-országok ezen tagállamokkal együttesen 
tervezik megküldeni a Bizottságban jelenleg készülő, a klíma- és energiapoliti-
kai jövőre vonatkozó közleményhez történő hozzájárulásként az atomenergiával 
kapcsolatos közös állásfoglalásukat, amelynek az alapjául azon, a Szerződésben 
rögzített elv27 szolgál, hogy minden tagállam szabadon választhatja meg a saját 
energiamixét. 

Az energiapolitika terén jelenleg a tagállamokat legmegosztóbb kérdés az 
Északi Áramlat 2 gázvezeték ügye. A V4-országok is eltérő módon viszonyulnak 
a kérdéshez, mindazonáltal az álláspontjuk a kezdetektől fogva azonos abban, 
hogy minden nagyvezeték esetében érvényre kell juttatni az uniós energiapolitikai 
célokat és szabályokat, és hogy a Bizottság nem alkalmazhat kettős mércét.
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regionÁlis VisegrÁd: 
a regionális együttműködés 
prioriTÁsai

káPolnai zoltán

„Huszonhét éve azt mondtuk, Európa a jövőnk, 
ma pedig azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk Európa jövője.” 

orbán Viktor, Facebook, 2018. április 6.

A Visegrádi Csoport államai – lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyar-
ország – Európa középső részén, a nyugati és a keleti kultúrkör határán helyez-
kednek el. Bár sokan ezt a régiót az „átmenetiség tereként” (hanák Péter) definiál-
ták, fontos annak hangsúlyozása, hogy mind a négy állam a nyugati kultúrkörhöz 
tartozónak vallja magát, s a Visegrádi Együttműködésnek is az egyik kezdeti célja 
ezen nemzetek euroatlanti integrációjának az elősegítése volt.

Magyarország számára a V4 kitüntetett kapcsolatrendszer, a közép-európai 
regionális együttműködés első számú fóruma, amely az elmúlt 27 évben szá-
mos pozitívumot hozott hazánk, a partnerországok, a kelet-közép-európai régió, 
tágabban egész Európa számára. A térség újkori történetében különösen ritka, 
hogy egy szövetség ilyen hosszú ideig alkalmas legyen megőrizni létjogosultsá-
gát azáltal, hogy folyamatosan képes megújulni és nyitni az újabb kihívások és 
lehetőségek felé.1 A Visegrádi Együttműködés kialakulásában megkerülhetetlen 
szerepet játszott az 1980-as években, kezdetben az értelmiség körében megmu-
tatkozó igény az úgynevezett Közép-Európa-tudat újrafelfedezése és definiálása 
iránt (Milan Kundera: A megrabolt Nyugat avagy Közép-Európa tragédiája, Szűcs 
jenő: Vázlat Európa három történelmi régiójáról, hanák Péter: Közép-Európa: 
Az imaginárius régió). A szovjet rendszer hanyatlásával párhuzamosan mind töb-
ben kapcsolódtak bele a közép-európaiság gondolatának újrafelfedezésébe és 
tettek hitet a régió népeinek történelmi sorsközössége mellett. A rendszerválto-
zások idején előtérbe kerülő számos – többnyire értelmiségiből lett – politikus 
ismerte fel a régió népeinek az egymásrautaltságát és az együttműködés elen-
gedhetetlenségét. Bár a kezdeti kooperációs lendületet elsősorban a Nyugathoz 
való minél gyorsabb felzárkózás hajtotta, megteremtette az alapját a napjainkra 
kialakult, a közös értékek és érdekek mentén folyó, a szakpolitikák és a társada-
lom mind több szegmensét átfogó kooperációnak.
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A Visegrádi Együttműködés 1335-ig visszanyúló konkrét előzménnyel is bír, 
ugyanakkor a „visegrádi hármak/négyek” történelmi sorsközössége és az egy-
mással majdhogynem párhuzamos állam- és nemzetfejlődése már az államalapí-
tások és a nyugati kereszténység gyakorlatilag egyidejű felvételétől kezdve meg-
mutatkozik. Az államalapítást követő több száz éven át tartó, előbb a nemzeti 
dinasztiák (Árpádok, Premyslek, Piastok) uralma, a 14–15. században pedig a 
kontinens s egyben a világ centrumához történő felzárkózás (a három nemzet-
történetet egyaránt meghatározó Anjouk, jagellók, luxemburgiak és hunyadiak 
fémjelezte időszak a mai napig kiemelt helyen álló korszak a nemzeti mitológi-
ákban és kollektív tudatban), majd ismételten a félperifériára kerülés (a nemzeti 
függetlenség elvesztése, az úgynevezett második jobbágyság kialakulása)2, ha 
kisebb-nagyobb időeltolódással is, de egyszerre következett be a cseh, a lengyel 
és a magyar nemzet történelmében. (Az 1918-ig a Magyar Királyságban élő, a 
magyar nemzettel azonos történelmi utat bejáró, a 19. századi nemzeti ébredés 
folytán önálló nemzeti identitást kialakító, majd a csehszlovák államon belüli fo-
lyamatok hatására szuverén politikai entitássá váló szlovákság is azokat a sors-
fordulókat élte át, mint a V4-ek többi tagja.) Az azonos történelmi utat bejáró 
három/négy nemzet a szovjet blokk megszűnését követően ismét ugyanolyan ki-
hívásokkal nézett szembe: a tervgazdaságból a piacgazdaságba való átmenet, a 
demokratikus jogállamiság kiépítése, a rendszerváltozások nyomán törvénysze-
rűen végbemenő társadalmi változások menedzselése (minél kevesebben érez-
zék magukat a rendszerváltás vesztesének, s minél többen a nyertesének). 

A Visegrádi Együttműködés konkrét előzményének az 1335-ös királytalál-
kozót tartjuk, amikor Anjou Károly Róbert magyar uralkodó az akkor egy-
mással, valamint több külső ellenséggel is torzsalkodó luxemburgi jános 
cseh és iii. Nagy Kázmér lengyel királyt Visegrád várában egy asztalhoz ültet-
te és megbékítette, hogy a Magyar Királysággal közösen a dinasztikus politika, 
valamint a mindhárom ország gazdaságát jelentősen befolyásoló kereskedelem 
területén szoros kooperációt valósítsanak meg.3 Ez a szövetség a 15. század 
elejére szétesett: míg Magyarország és lengyelország továbbra is kvázi eu-
rópai nagyhatalomként funkcionált a 16. század elejéig, illetve a 17. század 
közepéig (a mohácsi vészig, illetve a lengyel Királyságot súlyosan megingató 
hmelnickij-felkelésig és svéd offenzíváig), addig Csehországot előbb a huszita 
háborúk rázták meg, majd pedig állami függetlenségét elveszítve évszázadokra 
betagolódott a Német-római Császárságba. 

A Duna menti népek (azon belül a cseh, a lengyel és a magyar nemzet) sorskö-
zösségének eszméje, valamint együttműködésük történelmi szükségszerűsége a 
nemzeti ébredés korában is napirendre került. Teleki lászlónak František Riegerrel, 
a cseh liberálisok képviselőjével és Adam jerzy Czartoryski herceggel, a lengyel 
emigráció vezetőjével folytatott párizsi tárgyalásai – amelyek Kossuth lajos 
„Duna-konföderációs” tervezete megalapozásának is tekinthetőek – a három 
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nemzet összefogására alapozták a szabad közép-európai népek jövőjét. Meg-
látásuk szerint a cseh–lengyel–magyar együttműködés a térséget befolyása alatt 
tartó dinasztikus birodalmaktól való függetlenség szándékát jelentette.4

Elméletileg az első világháborút követően a habsburg Birodalom széthullásá-
val, valamint Németország és oroszország/Szovjetunió meggyengülésével kelet-
kezett hatalmi űrben is kialakulhatott volna egy, a térség nemzeteit összefogni 
hivatott kooperáció, viszont a kívánatos összefogás helyett egymástól elzárkózó 
protekcionista utódállamok jöttek létre, melyek csak az általuk vélt vagy valós el-
lenségnek tekintett szomszédjaikkal szemben voltak képesek védelmi szövetsé-
geket létrehozni (lásd: kisantant). Így az egymástól elzárkózó országok, amelyek 
a másik rovására kívántak előnyökhöz jutni, idővel az újra magára találó Németor-
szág függőségébe kerültek, vagy váltak az expanzív hatalmi törekvései áldozatai-
vá, majd a második világháborút követően a Szovjetunió szatellitállamaivá.

A több mint 600 év után újjászületett Visegrádi Együttműködés 1991. február 
15-én jött létre azzal a fő céllal, hogy segítse a kelet-közép-európai térség há-
rom – a nyugat-európai államokhoz történő felzárkózásra legígéretesebb gazda-
sági, politikai és társadalmi feltételekkel rendelkező – rendszerváltó országának 
euroatlanti integrációját. A három állam képviseletében Václav havel (a Cseh és 
Szlovák Köztársaság elnöke), lech Walesa (lengyelország elnöke) és Antall 
józsef (Magyarország miniszterelnöke) írták alá a Nyilatkozat a Cseh és Szlovák 
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Magyar Köztársaság együttműködéséről 
az európai integráció útján elnevezésű dokumentumot s fektették le az alapvető 
értékeket, valamint a közös cselekvés prioritásait, úgymint: az állami független-
ség és demokrácia biztosítása; a totalitárius rendszer maradványainak lebontása; 
a parlamenti demokrácia és a jogállam kiépítése; az európai vérkeringésbe való 
becsatlakozás; korszerű piacgazdaság megvalósítása. A deklaráció konkrétumo-
kat nem tartalmazott, csupán kijelölte az irányt és általánosan megfogalmazta 
azokat a területeket (kultúra, oktatás, regionális szintek közötti munka), amelye-
ken a kooperációt az elkövetkező időszakban fejleszteni szándékozták. lényegét 
tekintve a nyilatkozatnak legfeljebb csak szimbolikus jelentősége volt, és azt hi-
vatott prezentálni a nyugati országok előtt, hogy a régió képes a közös fellépésre 
és a stabilitása megőrzésére.5 A regionális együttműködés szándékának kinyilvá-
nítása fontos jelzés volt az euroatlanti államok irányába arra vonatkozóan, hogy 
a térség három meghatározó rendszerváltó állama hajlandó a közös célok érde-
kében összefogni a súlyos nemzetiségi konfliktusokkal (délszláv háborúk) ter-
helt posztszovjet régióban. A kölcsönösségen alapuló együttműködési szándék 
deklarálása a Szovjetunióval/oroszországgal való függőségi viszony lebontását 
is kifejezte.6 A létrejövő regionális együttműködés jelentőségét nagyban növelte 
az a tény, hogy egy olyan időszakban jött létre (a kétpólusú világrend vége, a szov-
jet blokk szétesése, nemzetállamok függetlenné válása), amikor számos állam 
éppenhogy nem az ismételt (bár ezúttal szabad akaraton múló és mindegyik fél 



28 Kápolnai Zoltán

számára kölcsönösen előnyös) kooperáció, hanem a minél teljesebb önállóság 
és különutas politika felé indul el, s bármiféle együttműködést a frissen megszer-
zett szuverenitása egy részének a feláldozásaként értékelt.

A V4 alapja kezdetben elsősorban a közös érdekek, a hasonló problémák és a kö-
zel azonos fejlettségi szint volt. Az alapítók egyértelműen deklarálták, hogy a kez-
deményezés szervesen kapcsolódik az összeurópai együttműködési és biztonsági 
folyamatokhoz, és nem irányul senki ellen. A NATo 1994-ben az addigi bővítési 
politikáját megváltoztatva lehetővé tette, hogy a három legstabilabb közép-európai 
állam (vagyis a V3-ak) meghívást kapjon a szervezetbe, így a visegrádiak együttmű-
ködési területe immár a biztonságpolitikára is kiterjedt. A V4 gazdasági dimenzió-
ját az 1992. december 21-én Krakkóban aláírt Közép-európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodás (CEFTA) jelentette, amely a KgST megszűnését követő régióbeli kül-
kereskedelmi vákuumot hivatott betölteni. A CEFTA megkönnyítette a nemzetközi 
kereskedelmet a négy ország között, működését gazdasági fejlődés kísérte a tagálla-
mokban, aminek folytán a későbbiekben több délkelet-európai állam is csatlakozott 
hozzá.7 A CEFTA révén megtöbbszöröződtek a tagállamok egymás közötti gazda-
sági-kereskedelmi kapcsolatai, viszont az EU 2004. május 1-i keleti bővítésével az 
Unióhoz csatlakozó tagállamok esetében a megállapodás hatályát vesztette. 

Csehország és Szlovákia 1993. január 1-i szétválását követően négytagúvá vált 
kooperáció kezdeti lendülete Václav Klaus cseh elnök elutasító magatartása, il-
letve Vladimír Meciar bezárkózó, nacionalista kormányzása (Szlovákia ekkor gya-
korlatilag kimaradt a visegrádi négyek tevékenységéből) előbb megtorpant, majd 
pedig holtpontra jutott.8 Viszont az 1998-ban bekövetkező kormányváltások az 
együttműködés újraéledését hozták magukkal.9 1999. május 14-én Pozsonyban ült 
össze a négy ország miniszterelnöke, ahol a Pozsonyi Nyilatkozat keretében megál-
lapodtak egy új működési mechanizmusban, és kijelölték azokat a főbb területeket, 
amelyeken további szakértői konzultációra volt szükség.10 intézményi struktúrát 
továbbra sem hoztak létre, viszont lefektették az évenkénti rotációs elven alapuló 
elnökségi rendszert, amely szerint minden évben más V4-ország vezeti a tárgya-
lásokat és ad helyszínt a találkozóknak.11 Együttműködési területekként az alábbi 
ágazatokat jelölték meg: európai integráció, bel- és igazságügy, kultúra, oktatás, 
tudomány, közlekedés, távközlés, környezetvédelem és biztonságpolitika.

A V4-ek NATo- (1999) és EU- (2004) tagságának megvalósulását követően a Vi-
segrádi Együttműködés a kezdeti céljait beteljesítve nemhogy jelentőségét vesztette 
volna, ellenkezőleg: kiteljesedett és számos új kooperációs lehetőséget hordoz ma-
gában. A négy ország kormányfője 2004. május 12-én, a csehországi Kromeřížben 
elfogadott Új Visegrádi Nyilatkozatban fogalmazta meg a közös célokat annak érde-
kében, hogy „a jövőben illúzióktól mentesen, a közös érdekekre koncentrálva, prag-
matikusan” használják ki a közös fellépés lehetőségeit, valamint meghatározták a 
V4-en belüli egyeztetési mechanizmusokat is (politikai és ágazati, szakértői és felső 
szintű egyeztető találkozók).
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A V4 jelenlegi három fő dimenziója a kül- és Európa-politikai együttműködés, az 
ágazati együttműködések, valamint a Nemzetközi Visegrádi Alap (iVF) 2000-es lét-
rehozását követően a civil kapcsolatok. A V4 nemzetközileg is ismert és elismert 
„védjeggyé/márkanévvé” vált, ázsiója folyamatosan növekszik, aminek egyértel-
mű jele, hogy számos ország (köztük a globális politikai színtéren is meghatáro-
zó relációk) és országcsoport keresi vele a kapcsolatot, továbbá egyre gyakoribbá 
váltak a V4+ formátumú találkozók, amelyek új perspektívákat nyitottak a Visegrádi 
Csoport számára. A V4 tehát nem csupán a négy ország zárt együttműködési 
kerete, hanem napjainkra egy rugalmas, sokirányú formációvá vált. A kormánykö-
zi együttműködéssel párhuzamosan egyre nagyobb jelentőségű a kulturális és a 
civil dimenzió, valamint a négy ország civil szférája is egyre több esetben keresi 
egymással a kapcsolatot. A nem kormányzati szintű együttműködés nélkülözhe-
tetlen eszköze a pozsonyi székhelyű iVF.

A V4 formátumú regionális együttműködés prioritásai megegyeznek Magyar-
országnak a rendszerváltás óta vallott és képviselt térség- és szomszédságpolitikai 
prioritásaival, úgymint a kölcsönösen előnyös kétoldalú kapcsolatok fenntartása a 
régió egyes államaival, a régió stabilitásának megőrzése, valamint a nemzetpolitikai 
érdekeink biztosítása. Magyarország és a V4 többi állama is olyan Kelet-Közép-Euró-
pában érdekelt, amelynek országai velünk azonos gazdasági és védelmi szövetség-
hez tartoznak, ugyanazokat az alapvető értékeket vallják magukénak, és a különbö-
ző határokon átívelő szakpolitikai kérdésekben is kölcsönösen előnyösen képesek 
kooperálni. A V4 alapelvei közül a pragmatizmus és gyakorlatiasság konkrét politikák 
formálásában ölt testet (energetika, közlekedési infrastruktúra-fejlesztés, biztonság- 
és védelempolitika, ipari együttműködés, EU-s érdekegyeztetés), míg a rugalmasság 
gyors reagálást biztosít több szakág, kivált az egyre nagyobb szerepet kapó külpo-
litikai együttműködés területén. A pragmatikus megközelítés lehetővé teszi a közös 
érdekek védelmében való együttes fellépést. A V4 céljai közé tartozik a gazdasági 
kapcsolatok szorosabbra fűzése, térségünk megerősítése, valamint európai uniós ér-
dekérvényesítő képességének javítása. Mindez a régió kohézióját is erősíti, és ezzel 
a többi EU-tagállam, valamint a kontinens érdekeit és biztonságát is szolgálja.

A négy ország hasonlóságának köszönhetően a V4-régióra egyes külső gazda-
sági és politikai szereplők de facto gazdasági egységként tekintenek. A V4-ek gaz-
dasági teljesítménye összességében az EU-n belül a negyedik helyet foglalná el, 
továbbá a négy állam népessége 65 millió főt tesz ki, aminek a jelentősége a Brexit 
hatására az EU-n belül még meghatározóbb lesz. Ráadásul a négy állam polgá-
rainak a fogyasztási szokásai is nagyban megegyeznek egymással, ami tovább 
erősíti azt, hogy a külső szereplők egységes piacként kezeljék őket. (gyakorlatilag 
a V4-ek egységesen – kivált az EU-n kívüli partnerek szemében – egy, olaszor-
szággal közel azonos piacot jelentenek.) A négy ország egységes megjelenését 
és fellépését az objektív adottságok mellett, egyfajta márkajegyként a nemzetközi 
színtéren is elismert V4 Brand is erősíti.
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A V4 gazdasági adottságainak jobb kihasználását megnehezítik a régiót alkotó 
államok egymás közti közlekedési és energetikai infrastruktúrájának hiányosságai, 
bár 2010 óta e téren is jelentős előrelépések történtek (magyar–szlovák gázinter-
konnektor, a cseh–lengyel határ menti gyorsforgalmi utak kiépítésének elindítása, 
az új komáromi híd építésének a megkezdése, a Via Carpatia közlekedésfolyosó ki-
építésének az elindítása). Az energetikai és infrastrukturális kapcsolatok fejleszté-
se a visegrádi országok kétoldalú és V4-es keretben folytatott együttműködésének 
is kiemelt kérdésévé vált az elmúlt években. Mivel a V4-államok további gazdasági 
fejlődését erősítené a határokon átívelő energetikai és közlekedési infrastruktúra 
bővítése és fejlesztése, ezért az észak–déli energetikai és közlekedési infrastruk-
túra bővítése prioritást élvez. Az észak–déli irányú közúti és vasúti infrastruktúra 
fejlesztése számos Európán kívüli piaccal való kereskedelmi forgalmunk bővülését, 
egyúttal a szállítási költségek csökkenését is magával hozná.

A 2017–18-as magyar elnökség kiemelt célja, hogy a V4-ek (és a közép-európai tér-
ség államai) közötti infrastrukturális összeköttetés erősítésével egész Európa sikerét 
és versenyképességét támogassa. A V4-országok Európa gazdasági motorját képe-
zik.12 A cél, hogy a V4-ek regionális innovációs központtá válva a digitális korszak 
kihívásainak (úgynevezett negyedik ipari forradalom) a nyerteseivé váljanak.

Bár a visegrádi országok közötti kétoldalú kapcsolatok eltérő intenzitásúak, minde-
gyik állam szoros partnerként tekint a másik háromra. A V4-ek között egyetértés mutat-
kozik abban is, hogy a Visegrádi Együttműködés kialakult formája minden tekintetben 
megfelel a közös érdekeinknek, ezért annak lényeges megváltoztatása vagy új tagok-
kal történő bővítése a „márkajegyként” is funkcionáló formáció lényegét veszélyez-
tetné. A Visegrádi Együttműködés kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy a részt vevő 
államok közös kulturális és szellemi értékeket vallottak (és vallanak), azonosak a 
vallási hagyományaik, és a történelmük jelentős része is kohézióban van egymással.

Napjainkban a V4-gyel párhuzamosan jelenleg két, a közép-európai országo-
kat összefogni hivatott együttműködés körvonalazódik: az úgynevezett austerlitzi 
hármak formációja,13 valamint a horvát–lengyel–román tengelyen formálódó, a 
balti–fekete–adriai-tengeri államokat összefogni hivatott Trimárium-kezdeményezés. 
A 2015. január 29-én Austerlitzben megrendezett osztrák–cseh–szlovák csúcs-
találkozón lefektetett háromoldalú együttműködés kezdeményezése sokakban 
előhozta a dilemmát, hogy ez az új struktúra felválthatja-e a V4-et. Erre a kérdésre 
viszont hamar megszületett a nemleges válasz, s immár bátran kijelenthetjük, 
hogy a V4 létjogosultságát semmiképpen sem kérdőjelezheti meg ez az új formá-
ció. Fontos leszögezni, hogy a V4-et önálló, szuverén országok alkotják, amelyek 
szabadon alakíthatnak ki új együttműködési kereteket.14 A szituáció, hogy egy 
V4-tag ország más regionális együttműködési struktúrában is részt vesz, nem új. 
Korábban hazánk is részt vett például az eltérő földrajzi fókuszú, olasz kezdemé-
nyezésű négyoldalú olasz–magyar–szlovén–horvát formációban, és fel sem merült, 
hogy mindez veszélyeztetné a V4-es kohéziót. S az sem ekkor fordult elő először, 
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hogy a V4 iránt a kezdetektől jelentős érdeklődést mutató Ausztria aktív közre-
működésével egy, a V4-gyel komoly átfedést mutató regionális fórum jön létre. 
ilyen volt a kétezres évek elején létrehozott Regionális Partnerség nevű kezdemé-
nyezés, amely gyakorlatilag egy V4+Ausztria+Szlovénia összetételű együttműködés 
volt. A V4 mindeközben tovább működött, sőt mindkét elképzelést túlélve tovább 
erősödött. A hasonló regionális kezdeményezések ráadásul előnyt is jelenthetnek a 
Visegrádi Együttműködés számára, mert úgy hoznak be új gondolatokat és impulzu-
sokat, hogy közben nem változnak meg az együttműködés kiforrott keretei. Az újon-
nan létrehozott együttműködési keretek tehát nemhogy nem gyengítik a visegrádi 
formációt, hanem hasznosan egészíthetik ki azt.15

A Trimárium pedig már csak a benne részt vevő államok számát tekintve sem 
lehet a V4 konkurense, mivel a V4-ek erejét, egyediségét és különlegességét, a kü-
lönböző programokon és projekteken túl, a négy közép-európai ország azon szűk 
körű együttműködése adja, amely mára védjeggyé vált, állandó szerkezetű, közös 
értékeken és érdekeken alapszik. Ezért ezt a jól bejáratott és nem pusztán érdek-, 
hanem értékközösségen is nyugvó „brandet” semmilyen más regionális kezde-
ményezés nem fenyegeti, kivált nem egy olyan, amely gyakorlatilag az egész volt 
posztszocialista térséget össze akarja fogni. A 2016. augusztus 25-én aláírt kezde-
ményezés nyilvánvaló célja Közép- és Kelet-Európa szerepének erősítése az EU-n 
belül, továbbá hogy a hagyományos Nyugat és Kelet közötti együttműködés mel-
lett rámutassanak az Észak és Dél kooperációjának fontosságára. Maga a Három 
tenger elnevezés is arra utal, hogy a Fekete-, a Földközi- és a Balti-tenger által kör-
befogott uniós tagországok szorosabb együttműködése a cél (Visegrádi Négyek, 
Balti hármak, továbbá Ausztria, Románia, Szlovénia, Bulgária és horvátország), 
viszont a kezdeményezés résztvevői számos kérdésben alapvetően más érdekeket 
képviselnek, ami a kooperáció szorosabbra fűzésének a gátjává válhat.16

A brit kilépés és az EU várható átalakulása tovább növeli a V4 jelentőségét. Az EU 
jövőjéről szóló vitában a V4-ek célja a közös fellépés a migráción kívül más stratégiai 
kérdésekben is, például az EU-intézményi működés, a biztonság és közös haderő, 
valamint a versenyképesség növelése kapcsán, amint azt a közös kormányfői nyi-
latkozatok is mutatják. A V4-ek határozott támogatói a nyugat-balkáni térség és 
Ukrajna euroatlanti integrációjának. Sőt Ukrajna transzatlanti közeledésének az 
első számú támogatója („EU-n belüli ügyvédje”) lengyelország.17 Napjainkra a V4 
egy Európán belül is prominenssé vált, globálisan elismert hatékony regionális 
együttműködés. A V4 jelentőségét példázza, hogy a migrációs politika esetében 
2015-től következetesen képviselt s az akkori EU-s fősodortól eltérő álláspontjuk egy-
re inkább az európai gondolkodás alapját (és a lakosság jelentős részének a vélemé-
nyét) képezi már a kérdés tekintetében.

A 2017/2018-as magyar V4-elnökségre egy kihívásokkal és egész Európa jövőjét 
hosszú távon befolyásoló folyamatokkal teli időszakban kerül sor: migrációs válság, 
Brexit-tárgyalások, a hagyományos kereszténydemokrata és szociáldemokrata 
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politikai formációkon alapuló pártrendszerek megroggyanása, az Európán kívüli 
világ (kvázi az EU szomszédjainak) instabilitása, az ukrán válság megoldatlansá-
ga, geopolitikai kihívások, terrorizmus stb. A V4-államok számos tekintetben biztos 
pontot jelentenek napjaink gyorsan változó és rendkívül kiszámíthatatlan nemzet-
közi környezetében, és megvan bennük az akarat, hogy konstruktív módon, építő 
szándékkal, de a saját határozott álláspontjukat képviselve aktívan hozzájáruljanak 
az Európa jövőjéről szóló vitákhoz. A magyar elnökség ezért minden jelentős aktu-
ális kérdés kapcsán egyeztetést kezdeményez a V4-partnerekkel, hogy összefogva 
képviselhessük az érdekeinket. A V4-nek az Európa-politikában meghatározó súlyát 
szemlélteti Duray Miklós megállapítása: „nem a V4-eknek kell az Európai Unióhoz 
viszonyulniuk, hanem az EU-nak a V4-ekhez”.

A Visegrádi Csoport 2017/2018. évi magyar elnöksége egyik prioritásként 
a Regionális Visegrád címszóval meghirdetett térségpolitikai együttműködést 
emelte ki, amelynek célja a partnerségek további fejlesztése európai, azon be-
lül szomszédos országokkal a közös érdekek alapján; a V4-en belüli parlamen-
ti, társadalmi (gazdasági, kulturális, tudományos stb.) kapcsolatok erősítése. A 
Regionális Visegráddal párhuzamosan Globális Visegrád néven hirdették meg a 
távolabbi kulcsországokkal való konzultáció és projektalapú partnerség erősíté-
sét és bővítését, valamint a régió és a V4 formáció megismertetését távolabbi 
piacokon turisztikai és külgazdasági szempontból.18 A regionális együttműkö-
dés parlamenti dimenziójának az erősítését szolgálta a négy ország házelnö-
kének 2018. márciusi hivatalos találkozója, amely folytatta a Visegrádi Csoport 
parlamenti dimenziójának 2014-ben közös nyilatkozatban foglalt megújítását és 
erősítését. Ezenfelül a különböző parlamenti szakbizottságok együttes ülései és 
találkozói is a parlamenti dimenzió szorosabbra fűzését, valamint a szakmapoli-
tikai alapokon folyó kooperációt szolgálják.

A Visegrádi Együttműködés kiváló fórumot nyújt a tapasztalatcserének, illetve az 
elért eredmények bemutatásának többek közt a nemzeti, etnikai és vallási kisebbsé-
gek, valamint a kulturálisörökség-védelem terén. A közép-európai együttműködés 
hatékonysága jelentősen függ a térségbeli országok közötti bilaterális kapcsolatok 
mikéntjétől. A jól működő multilaterális keretek azzal a járulékos hatással is jár-
nak, hogy mérsékelhetik, tompíthatják az egyes partnerek közötti nézeteltérése-
ket, a közösen elért sikertörténetek pedig javíthatják a másikról alkotott képet, és 
hosszú távon a történelmi megbékélés alapjává válhatnak. A V4-együttműködés 
napi szinten megmutatkozó sikeressége – kivált az olyan, mind a négy ország 
lakosságát élénken foglalkoztató kérdésre, mint az illegális migrációra adott kö-
zös válasz – jelentősen javította, illetve tovább erősítette az egyes nemzeteknek 
a többiekről alkotott képét, hosszú távon eloszlathatja az akár nemzedékek óta 
meglévő előítéleteket, s végső soron elősegítheti a múlt sebeinek a begyógyulá-
sát.19 (A sikeres V4 hatására is jelentősen javult a korábban feszültségekkel terhes, 
már-már fagyottnak mondható szlovák–magyar viszony.)
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A V4 napjainkra a térség legjelentősebb és mások szemében is példaértékű regi-
onális együttműködési fórumává vált. A Visegrádi Csoport tagjai deklarálták, hogy 
a V4 tovább nem bővíthető, mivel azzal a hatékonysága és egyedisége veszne el, 
viszont egységesen a V4-keretben készek együttműködni más államokkal, regionális 
csoportosulásokkal vagy szervezetekkel is.20 Ennek szellemében jöttek létre a kü-
lönböző úgynevezett V4+ formátumok. A V4+ együttműködés elindításának azokban 
az esetekben van létjogosultsága, ha a kezdeményezés konkrét tartalmi elemekkel, 
témajavaslatokkal is párosul, ami valódi hozzáadott értéket jelent a V4 által kitűzött 
célok elérésében.21 A V4+ együttműködés alakult ki európai (például Németország, 
Svájc, Szlovénia, horvátország, Ausztria, Moldova, georgia) és Európán kívüli orszá-
gokkal (USA, japán, Törökország, Dél-Korea, Mexikó), illetve országcsoportokkal 
(például Balti Nyolcak, Benelux-államok). A V4+ formátumú események növekvő szá-
ma, valamint a harmadik országok és országcsoportok megkeresései és kezdemé-
nyezései mind a V4 növekvő nemzetközi ázsiójának a jelei. Felismerve, hogy a V4+ 
formátumú találkozók és párbeszédek nagyobb súlyt és láthatóságot biztosítanak, 
valamint új perspektívákat nyitnak a Visegrádi Csoport számára, már a 2009–2010-
es magyar elnökség is számos harmadik országokkal kiegészített találkozót rende-
zett (például V4+ energiabiztonsági miniszterelnöki csúcstalálkozó, kiterjesztett kül-
ügyminiszteri találkozók stb.), amely gyakorlat a többi állam elnökségi ciklusában 
is folytatódott, s a jelenlegi újabb magyar elnökség programjában szintén kiemelt 
helyet foglal el. A V4+ formátumú megkeresések további oka, hogy globális szerep-
lők számára a közép-európai országok külön-külön (esetleg lengyelország kivéte-
lével) nem számítanak jelentékeny partnernek, V4 országcsoportként viszont 
már értelmezhetők és meghatározóak. Továbbá az együttműködések célja 
számos esetben a V4-államok speciális tapasztalatainak, ismereteinek átvételére 
(mindenekelőtt tranzíciós, integrációs tapasztalatokra, a regionális együttműködés 
működtetésének bevált gyakorlataira) irányul. A fentiek alapján az egyes V4+ 
együttműködések nagyon eltérőek. Míg egyes államokkal rendszerszerű kapcso-
latok alakultak ki (elsősorban Németországgal, japánnal, Dél-Koreával), addig 
másokkal ad-hoc alapon egy-egy szakpolitikai kérdés vagy közös érdek alapján 
zajlik az együttműködés. A V4+ formátumú együttműködés folyamatosan szólít 
meg újabb partnereket, amit kiválóan példáz a közép-ázsiai államokkal 2018-ban 
magyar kezdeményezésre kialakított kooperáció, melyet Kairat Abdrakhmadov 
kazah külügyminiszter „Európa és Ázsia közötti hídépítésnek” minősített.22 A V4+ 
formációk (ha egyes esetekben alulról jövő kezdeményezésként is indultak) olyan 
speciális területen is megjelentek, mint a magyarság számára kiemeltnek számí-
tó nemzetpolitika.23

A 2017/2018-as magyar V4-elnökség miniszterelnöki szinten V4+izrael, 
V4+Egyiptom és V4+japán; külügyminiszteri szinten V4, V4+Ausztria+Szlovénia, 
V4+UK, V4+Nyugat-Balkán, V4+Keleti Partnerség, V4+Északi-Balti Nyolcak, 
V4+Közép-Ázsia (újonnan életre hívott formáció), V4+Dél-Korea, V4+japán, valamint 



34 Kápolnai Zoltán

V4+Ausztrália és V4+liechtenstein találkozót rendezett/kíván rendezni. Újszerű mó-
don a magyar elnökség több magas szintű találkozóhoz üzleti fórumot is kapcsol, 
ezért a magántőke is fokozottan érdekeltté válik ezeknek az együttműködési formá-
cióknak a gyakorivá válásában.24 A V4+ formációk közül külön érdemes megemlíteni 
a hagyományosan jól működő V4+japán együttműködést, amelynek dinamizmusát, 
az ázsiai fél részéről megmutatkozó komoly szándékot és a kooperációban rejlő lehe-
tőségeket mutatja, hogy a japán fél a V4+japán kooperáció elmélyítésével megbízott 
diplomatát nevezett ki hiroshi Kawamura személyében. A 2018 februárjában zajló 
tárgyalások központi témái a V4+japán együttműködés jelenlegi helyzetének átte-
kintése, értékelése, valamint a további együttműködési területek azonosítása voltak, 
továbbá a japán fél kiemelten eredményesként értékelte a magyar V4-elnökséget, és 
jelezte szándékát a politikai párbeszéd, illetve a konkrét, projektalapú együttműködés 
szélesítésére, főként a kutatás és innováció, a fejlesztéspolitika, valamint a katasztró-
favédelem területén.25 26 Új keletű, de rendkívül dinamikusan fejlődő a 2014-ben szöuli 
kezdeményezésre indult V4 – Koreai Köztársaság közötti együttműködés. A V4-es 
politikai igazgatók konzultációját követő külügyminiszteri találkozón a koreai külügyi 
tárca javaslatára együttműködési megállapodást írtak alá a Nemzetközi Visegrádi 
Alap nyugat-balkáni fejlesztési projektjeinek a közös finanszírozásáról.27

A más regionális szerveződésekkel folytatott V4+ formációk közül a legjelentő-
sebb a V4+NB8, valamint a V4+Benelux együttműködés. A Visegrádi Csoport és 
az Észak-Balti Nyolcak 2013-ban indult együttműködésében a Keleti Partnerség jö-
vője, a biztonságpolitika, illetve az észak–déli közlekedési, energetikai korridorok 
jelentik a fő közös témákat. Az együttműködés keretét az évente megrendezett 
külügyminiszteri találkozók jelentik, viszont felmerült az együttműködés szakpoliti-
kai dimenziójának megteremtése iránti igény mind szakértői, mind politikai szinten.

A V4+Benelux az egyik legrégebbi V4+ formáció, melynek keretében a 2000-es 
évek eleje óta szakértői és felső vezetői szinten is számos egyeztetés volt EU-ta-
nácsülések margóján vagy önálló eseményként. Az EU-agenda elemei (például 
intézményi kérdések, Schengen stb.) és külpolitikai kérdések kapcsán a Benelux 
érdeklődik a V4-álláspontok iránt, különösen déli és keleti szomszédságunk vo-
natkozásában. A Benelux-államok közül hollandia az iVF Keleti Partnerség prog-
ramjának első európai és messze legnagyobb összeget adó donorja. 

A V4-együttműködés kiemelt célja a regionális kohézió további erősítése a 
V4-államok, valamint a kelet-közép-európai térség társadalmainak közelebb hozá-
sával. A V4 azon túl, hogy a legjelentősebb múltú s a külső partnerek szemében is 
megbízható regionális formáció Kelet-Közép-Európában, összeköti Európa két mak-
rorégióját, a Duna Régiót és a Balti-tengeri Régiót.28 A két makroregionális politika 
V4 általi szinergiája gyakorlatilag kirajzolja az Európai Unió Közép-Európa-vízióját.

A Visegrádi Csoport számára rendkívüli jelentőségű az Európai Unió szom-
szédság-, illetve közös kül- és biztonságpolitikájának segítése. A V4 elkötelezett 
a Keleti Partnerség Program célkitűzései, valamint a nyugat-balkáni országok 
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demokratikus átalakulása, a fejlődés gyorsítása, illetve az Unió további, déli és 
keleti bővítésének napirenden tartása mellett. A V4 és egész Európa érdeke, 
hogy az európai alapértékeket és társadalmi normákat (szabadság, biztonság 
és gazdasági prosperitás) az Európai Unió határain túlra is kiterjessze.29 A V4 
és az EU-val szomszédos régiók között évszázadokon átívelő szoros kapcsolat-
rendszer alakult ki. A közös múlt és a földrajzi közelség lehetővé teszik a viseg-
rádi országok számára, hogy szoros együttműködéssel és az elmúlt több mint 
negyedszázad tapasztalatainak átadásával megkönnyítsék a Keleti Partnerség, 
valamint a Nyugat-Balkán országainak közeledését az euroatlanti intézmények-
hez. A V4-nek az ezekkel az államokkal kialakított kapcsolatrendszere és együtt-
működési perspektívái jelentős hozzáadott értéket képviselnek az Európai Unió 
szomszédság-, valamint közös kül- és biztonságpolitikájában. A V4 biztonság-
politikai együttműködésének keretében felállított közös harccsoport a NATo-n 
belül és az EU közös biztonsági és védelmi politikájának a tekintetében is de-
monstrálja a regionális együttműködés erejét és dinamizmusát.

Az iFV tevékenységi körében is kiemelt szerepet foglal el a V4 Keleti Partnerség 
Programjának a finanszírozása, amelyet 2004-ben kezdett meg, majd 2012 májusától 
a V4EeP Programban különböző jellegű és témájú30 programokkal támogatja a 
partnerországok (Azerbajdzsán, Belarusz, georgia, Moldova, Örményország és 
Ukrajna) euroatlanti közeledését, civil társadalmát és az egymás közötti regio-
nális együttműködés fokozását. Továbbá a program céljai közé tartozik még a 
térség országai transzformációs folyamatainak elősegítése, reformpolitikájuk 
gyakorlati megvalósítása, az Ngo-k és a kormányzati szféra közti párbeszéd 
hatékonyságának növelése, valamint az ehhez kapcsolódó jogharmonizációs 
háttér biztosítása.

Ukrajna euroatlanti integrációjának támogatása a V4 egyik külpolitikai prio-
ritása. Az ukrajnai belpolitikai válság, majd polgárháborús helyzet teljesen új 
feladatok és kihívások elé állította a V4-et. A válság kirobbanása után az ak-
kori soros magyar V4-elnökség sikeresen biztosította a közös fellépést, amely 
hozzájárult a „V4 brand” nemzetközi elismertségének növeléséhez Ukrajnában 
és Európa-szerte. Az azóta eltelt időszakban is a V4-ek számos közös vezetői 
nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, illetve közös projekteket indítottak Ukraj-
na támogatására. 2014. január 29-én a V4-kormányfők villámtalálkozót tartottak 
Budapesten, majd a V4 történetében először a közös nyilatkozatokon túlmenően 
közös proaktív nemzetközi fellépések is voltak, amikor 2014. február 28-án a kül-
ügyminiszterek együttesen Kijevbe és Donyeckbe látogattak, majd a belügymi-
niszterek megbeszélést folytattak Budapesten. Az Ukrajna területi integritásáért 
kiálló közös deklarációkon, valamint az anyagi (fejlesztési humanitárius) támoga-
tásokon túl a reformtapasztalataik átadására 2015-ben állandó munkamegosz-
tást alakítottak ki: lengyelország a decentralizáció és a közigazgatási reform, 
Szlovákia az energiaügyek és a biztonsági szektor, Csehország az oktatás és a 
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civil szféra, Magyarország a gazdaság, a kis- és közepes vállalkozások fejleszté-
sére koncentrál. Ez alapján zajlott le 2015–2016-ban a különböző ukrajnai régi-
ókban megtartott V4 Roadshow in Ukraine projekt, melynek keretében az egyes 
államok a vállalt témájukban szerveztek egy-egy konferenciát helyi és központi 
kormányzati, valamint civil résztvevőkkel. 

A fentieken túl a V4-ek a Nemzetközi Visegrádi Alapon keresztül másfél évtize-
de támogatnak ukrajnai projekteket és ukrán hallgatók V4-országokba irányuló ösz-
töndíjait, melyek összegét a válság hatására tovább növelték.31 Ezzel együtt az Alap 
Keleti Partnerségre, különösen Ukrajnára irányuló programjának társfinanszírozásá-
hoz külföldi donorokat is bevontak: jelenleg elsősorban holland és dél-koreai részfi-
nanszírozással indulhatnak közös V4+Ukrajna projektek. Ezek fő prioritásai a V4-es 
tapasztalatok megosztása a törvényhozás és igazságszolgáltatás, a közigazgatás, 
rendfenntartás, a migrációs politika, jó kormányzás, média és kommunikáció, civil 
társadalom fejlesztése, emberi jogok és kisebbségek támogatása terén.32

A nyugat-balkáni országokkal (Albánia, Bosznia-hercegovina, Koszovó, Macedónia, 
Montenegró, Szerbia) folytatott együttműködés keretében a V4 szintén konkrét akci-
ók és projektek elindításával járult hozzá a térségben folyó demokratizálási folyamat, 
a helyi civil társadalom, valamint a regionális együttműködés erősítéséhez. Az első 
V4–Nyugat-Balkán külügyminiszteri találkozót 2009-ben Budapesten szervezték 
meg, s onnantól kezdve ez a multilaterális egyeztető fórum a V4 évenkénti, szinte 
kötelező programjává vált. A 2008-ban elindult iVF Visegrad+ programja (jelen-
tős összegű német és dél-koreai támogatással), amely az integrációs tapaszta-
latok megosztását és a helyi civil társadalom fejlesztését szolgáló projekteket 
támogatja, az alábbi prioritások mentén: a jogállamiság és az alapvető jogok, a jó 
kormányzás, az oktatás és a kultúra területén történő regionális együttműködés, 
az EU-s jogharmonizáció, valamint a környezetvédelem és a fenntartható fejlő-
dés.33 A V4-ek a saját tapasztalataik és jó gyakorlataik megismertetésével tá-
mogatják partnereik integrációs törekvéseit, aminek konkrét eredménye a Viseg-
rádi Alap mintájára megalakított Nyugat-Balkán Alap, amelynek a létrehozásáról 
szóló egyezményt a hat nyugat-balkáni ország külügyminiszterei 2015. november 
13-án, Prágában írták alá a V4+Nyugat-Balkán külügyminiszteri találkozó margó-
ján. A Regionális Visegrád célkitűzései között kiemelt helyet foglal el az EU bőví-
tési folyamatának s azon belül kiemelten a nyugat-balkáni országok integrációs 
törekvéseinek a támogatása.34

A magyar Közép-Európa-vízió koncentrikus körökből épül fel, amelynek közép-
pontját a V4-ek képezik,35 a következő kört a V4-ek közvetlen szomszédjaiból és 
azok szomszédjaiból álló Kelet-Közép-Európa alkotja (Németországot és orosz-
országot mint globális nagyhatalmakat nem beleértve), majd a legszélső kör a 
térségre jelentős hatást gyakorló államokat, így gyakorlatilag az egész transzat-
lanti térséget, oroszországot, valamint Törökországot is magában foglalja.36 
Közép-Európának az Eurázsia nagy térségei közötti centrális fekvése előnyöket 
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és kockázatokat egyaránt kínál. Az együttműködés kiemelt célja a régióban rejlő 
növekedési potenciál kiaknázása, amelynek kulcsa a régióban rejlő sokszínűség, 
kreativitás és hagyománytisztelet együttes jelenléte.

Bár az EU keleti bővítése során uniós tagságot nyert országokat is magában fog-
laló tágabb közép-európai térség államai nem alkotnak jogilag megkülönböztethe-
tő alrendszert az Unión belül, a bővítés együtt járt az EU-n belüli regionalizálás folya-
matával, ami azonban nem szervezeti értelemben vett részekre tagolódást jelent, 
hanem az egyes térségek sajátosságainak és helyzetének megfelelő érdekek 
tudatosulását vetíti előre. A térség országainak nemzeti érdekei közül szá-
mos (a gazdasági és szociális felzárkózás, regionális léptékű komplex fejlesztési 
projektek megvalósítása és uniós finanszírozása, az energiaellátás diverzifikálását 
elősegítő beruházások, az európai politika alakításában való érdemi befolyás szer-
zése) regionális beágyazottságban jut kifejezésre. A régió egésze számára növekvő 
fontosságúak azok a kapcsolódási pontok, amelyek összekötik az új Közép-Európát 
a tőle földrajzilag délkeletre és keletre fekvő területekkel, ahol térségünkre érdemi 
feladatok hárulnak ezen államok integrációs folyamatainak a segítésében.37

Mivel a 21. század kihívásaira választ kereső Közép-Európa magját földrajzi és po-
litikai szempontból egyaránt a visegrádi államok képezik, a V4-együttműködésnek 
– a V4+ formációkkal kiegészülve – regionális síkon is motorszerepet kell betöl-
tenie. A közép-európai együttműködés ösztönzése és szervezése a rohamosan 
változó világunkban a V4-nek mint a térség egyik stabilizációs erejének kiemelt 
jelentőséget adhat.38 Az iVF pedig intézményi előképe lehet egy olyan közös 
kulturális-oktatási intézményrendszer kialakításának, amely – a térségbeli or-
szágok szélesebb körének a bevonásával – a közép-európai identitás megerősí-
tését, évszázados hagyományainak a továbbvitelét és a 21. század kihívásaira 
vonatkozóan a fejlesztését célozná.

Magyarország érdekelt és alkalmas is az aktív térségpolitikai feladatok ellátásá-
ra, bár vitathatatlan, hogy Közép-Európa legjelentősebb s egyben egyedüli középha-
talomnak számító állama, lengyelország a régió vezető országa.39 Magyarország 
földrajzi fekvéséből is adódóan az a regionális szereplő, amely kapcsot képez Kö-
zép-Európa északi, déli és keleti alegységei között, valamint a főbb infrastrukturális 
és gazdaságfejlesztési projektek észak–déli, kelet–nyugati tengelyének a metszés-
pontjában fekszik, ezért kiemelten érdekelt a térség alapjait is megerősítő projek-
tek sikerében. hazánk koordinációs szerepét erősíti, hogy a rendszerváltás óta – 
eszmetörténetileg pedig a 19. század közepéig visszavezetve – a közép-európai 
gondolat és a regionális együttműködés ösztönzése megkülönböztetett helyet 
foglal el a magyar külpolitikai gondolkodásban.

Magyarország közvetlen térségét illetően a földrajzi és a politikai értelemben vett 
kategorizálás fogalmai nem esnek egybe. A „Mozgó régió”40 besorolása és határvona-
lai korszakonként változnak, amit a hidegháború évtizedeiben a „Kelet-Európa”, a 80-as 
évek második felétől használt, differenciáltabb „Kelet-Közép-Európa”, valamint az 



38 Kápolnai Zoltán

EU-csatlakozást követően előtérbe kerülő „Közép-Európa” elnevezés is sokatmondó-
an jellemez. A magyar térségpolitika által értelmezett „Közép-Európa” fogalma alatt 
gyakorlatilag az összes rendszerváltó országot értjük.41 Ezért a V4-ek határozottan 
és következetesen támogatják azon posztkommunista államok integrációs erő-
feszítéseit, amelyek még nem részesei az euroatlanti kooperációnak.

Az a tény, hogy térségünk az utóbbi években több esetben is a globális politikai 
folyamatok meghatározó színterévé vált, tovább nőtt a biztos pontnak számító, nö-
vekvő gazdasági mutatókkal s tartós politikai stabilitással bíró V4 jelentősége.42 
Amellett, hogy a közép-európai régió motorjának számító V4 formáció számos 
szakterületen (energetika, infrastruktúra-fejlesztés, biztonság- és védelempolitika, 
EU-n belüli érdekegyeztetés) is eredményeket tudott felmutatni, az EU-n belül is 
közös értékek és érdekek alapján együttműködő expanzív vélemény- és politikafor-
máló erővé vált.43 A migrációs válságra adott különutas válasznak és az egymás 
iránt kifejezett, a krízis legforróbb hónapjaiban megmutatkozó szolidaritásnak 
is köszönhetően a V4 az EU-n belüli külpolitikai folyamatoknak is megkerülhe-
tetlen formálójává lépett elő. Az országok közötti rugalmas kapcsolatok, a gya-
kori találkozók (szakpolitikai szinten akár a folyamatos egyeztetők) és a köz-
vetlen kommunikáció pont azokban a szituációkban tette lehetővé a gyors és a 
hatékony reagálást, melyek esetében más államok csak késve voltak képesek 
reagálni, illetve véleményt formálni.

A négy visegrádi országnak most még nagyobb az esélye, hogy még több te-
rületre és kérdéskörre kiterjessze az együttműködése hatósugarát. A V4 értéke, 
hogy lehetővé tette a regionális érdekérvényesítést azzal, hogy negyedszázad 
alatt a posztkommunista kelet-európai tranzíciós övezetből az európai értékeket 
Kelet-Európa és a Nyugat-Balkán felé következetesen és hitelesen közvetítő pro-
aktív csoporttá vált. A közép-európai térséget évszázadokon keresztül a külső 
hatalmaknak való alárendeltség (habsburg Birodalom, oszmán Birodalom, Cári 
oroszország, Németország, Szovjetunió), illetve az együttműködés hiánya vagy 
az éppen aktuális ellentétek folytán a kooperációra való képtelenség jellemez-
te. A sorsközösség szorgalmazása és az együttműködés szükségességének a 
felismerése mindig csak későn (többnyire bukott államférfiak utólagos eszme-
futtatásaiként)44 került előtérbe, s ezért megvalósíthatatlan maradt. Bár számos 
értelmiségi elmélkedett s tett hitet a közép-európai nemzetek összefogásának 
szükségszerűsége mellett,45 végül – sok esetben a térséget a maguk befolyási 
övezetének tartó nagyhatalmak megosztó politikája folytán – a rivalizálást zász-
lajukra tűző erők kerekedtek felül.46 A rivalizálás és az ellenségeskedés évszá-
zados átka volt a régiónak, és az, hogy az egymás közti ellentétjeiket nem nyílt, 
őszinte és testvéri párbeszéddel, hanem külső hatalmak kegyeit keresve próbál-
ták megoldani. Ezek a hatalmak pedig, legyenek azok kortól függően a franciák, a né-
metek, az oroszok vagy éppen a törökök, mindig benyújtották a számlát, s a veszte-
sek minden esetben a térség kis népei lettek. A V4 ezzel szemben a párbeszéden 
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s a sorsát önmaga formáló, együttműködésen alapuló Közép-Európát jelképezi. A V4 
működése és erősödése azt a pozitív üzenetet hordozza Közép-Európa számára, 
hogy a regionális együttműködés az Európai Unión belül is eredményesen tudja 
befolyásolni és formálni a térség jelenét s jövőjét.47 48

Bár Közép-Európa földrajzi és történelmi meghatározására számos elmélet és 
nézőpont keresi a választ, első és legfontosabb tételként azt kell lefektetni, hogy 
Közép-Európa vitathatatlanul az európai kultúrkör és társadalomfejlődés integ-
ráns és meghatározó része. Más, mint a Nyugat, mivel egy magasabb fordulat-
számú régió, ahol nemcsak az emberek egy része, hanem a társadalmak is néha 
két végükről égetik a gyertyát. itt több a szorongás, több az aggodalom, több a 
bizalmatlanság meg a kisebbrendűségi, illetve felsőbbrendűségi komplexus – 
amelyekkel pont a belső bizonytalanságainkat igyekszünk eltakarni –, de ezzel 
együtt valószínűleg több a találékonyság, a kreativitás és az alkotókészség.49 
hevesek, impulzívak és öntörvényűek vagyunk, ezért is néznek minket gyakran 
furán Brüsszelből, Párizsból, londonból, s nem is értik meg a reakcióinkat. És 
ennek a Közép-Európának a szíve a V4.

1991-ben történelmi válaszút előtt álltak a közép-európai országok: folytat-
ják-e a konfrontáción alapuló politikát, vagy a 20. század gyászos örökségét 
felváltják az együttműködés kultúrájával. A csehszlovák (cseh és szlovák), a 
lengyel és a magyar nemzet döntött. A visegrádi királyi palotában a realitások 
talajára helyezett gazdasági és politikai együttműködés alapjainak a lerakása 
történt meg. Ez volt Visegrád üzenete. Összességében a Visegrádi Együttműkö-
dés, az időnkénti megtorpanásai és kezdeti nehézségeivel együtt is, egy európai 
sikertörténet, mivel sikeresen valósította meg, hogy az a sokszínű spirituális, 
szellemi, társadalmi és kulturális entitás, amit Közép-Európának hívunk, életké-
pes politikai és gazdasági együttműködési formát öltsön.50

Az évszázadok alatt meggyökeresedett közép-európai életérzést kiválóan pél-
dázza az osztrák–Magyar Monarchia népeinek az a hozzáállása, hogy az állam-
alakulat fennállása alatt mindenki elégedetlen volt, s a másikra (vagy a központi 
szervekre) mutogatott, viszont amikor az első világháború vérzivatarát követő-
en szétesett, onnantól fogva a dualizmus a boldog békeidők szinonimájaként 
él tovább a hajdani birodalmat alkotó nemzetek kollektív tudatában. Talán ez 
a hozzáállás az önszerveződő Közép-Európa alapját jelentő V4 sikere révén is 
változni fog. A másik hibáztatását és a sorsunkkal való elégedetlenséget az össze-
fogás és a jövőbe tekintő alkotókedv és cselekvő optimizmus fogja felváltani. Sőt ta-
lán tényleg elmondhatjuk, hogy napjainkra mi, közép-európaiak képviseljük leginkább 
azokat az értékeket, amik az „öreg kontinenst” egyedivé tették, s az úgynevezett 
európai identitás alapjait képezik. hiába halljuk azt, hogy számunkra az európai 
integráció pusztán materiális kérdés, egyre inkább úgy tűnik, hogy a közép-euró-
paiaknak (akiknek a magja a V4) fontosabbak az európai értékek, a kultúra, 
a történelmi és életmódbeli örökség, az emberi szabadságjogok, az emberi 
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méltóság és felelősség, a hit és a család szentsége.51 52 Közép-Európa pont a maga 
impulzivitása és öntörvényűsége révén adhatja meg azt a szellemi és mentális lö-
kést, amellyel Európa sikerrel szembenézhet az egyre súlyosabb külső és belső kihí-
vásokkal. Bohumil hrabal cinikus megfogalmazása szerint: „Közép-Európában nem 
érdemes kijózanodni”. A V4 sikerét látva lehet, hogy mégis?

Budapest, 2018. április 23.
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digiTÁlis VisegrÁd: 
Versenyképesség 
és együttműködés

kelemen cSaBa

beVezeTés 

A digitalizáció a gazdasági verseny, a versenyképesség és a szociális jólét egyik 
legfontosabb hajtóereje. Az infokommunikációs technológiák gyors ütemben, je-
lentős anyagi és emberi erőforrásokat mozgósítva alakították át az ember min-
dennapi életét, és kerültek az államok kiemelt prioritásai közé.

A digitális fejlesztéseknek azonban két arca van: a nemzetek egymással verse-
nyeznek, hogy mely területeken kik tudnak nagyobb fejlődési sebességet felmu-
tatni és így erősíteni versenyképességüket, míg a másik oldalon az egyes orszá-
gok együttműködésre vannak ítélve, hiszen a mai globális gazdasági rendszerben 
a verseny színtere sok esetben nem tagállami, hanem régiós, de még inkább kon-
tinensek között zajlik.

Az együttműködés, a hatékony érdekérvényesítés jóval nagyobb eredményt tud 
biztosítani, mint az egyéni tagállami cselekvés, és ennek középtávon már meg 
kell mutatkoznia, ha Európa versenybe kíván szállni a többi kontinens digitalizá-
cióban fejlett régióival.

jelen tanulmányban a digitalizáció infrastrukturális és gazdasági vetületével 
foglalkozunk, mert ennek a két alszektornak komoly szerepe van egy ország ver-
senyképessége tekintetében.

az infokommunikációs technológiák (ikt) jelentősége

Az infokommunikációs ágazatnak a gazdasági növekedésben, a foglalkoztatottság 
bővülésében, az életminőség javításában, a vállalkozások hatékonyságának növeke-
désében és az esélyegyenlőség megteremtésében játszott egyértelműen pozitív sze-
repét ma már érdemben senki sem vitatja. Az infokommunikációs szektor fejleszté-
sei hosszú távon is növelik egy gazdaság növekedési potenciálját, és javítják a 
foglalkoztatottak életminőség-kilátásait. Ennek fényében aligha meglepő, hogy 
a recesszió éveiben sok ország1 a digitális infrastruktúrába történő beruházás, 
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az iKT-szektor átfogó fejlesztése mellett döntött, hogy enyhítse a gazdasági vissza-
esés okozta károkat mind a mikro-, mind a makrogazdaság szintjén. A különböző 
tanulmányok makrogazdasági értelemben öt nagy területen azonosították az iKT 
közvetlen és közvetett hatását:

1. hozzájárulás a gazdasági növekedéshez;
2. hozzájárulás a termelékenység növekedéséhez;
3. hozzájárulás a foglalkoztatottság növekedéséhez;
4. fogyasztói hozzáadott érték létrehozása;
5. vállalkozások hatékonyságának növekedése, a közigazgatási és közszolgáltatási 

folyamatok javulása.

Az iKT-szektorba történő beruházásoknak, illetve az ágazat által végzett K+F+i tevé-
kenységnek emellett a szektoron messze túlmutató jelentősége is van: az infokom-
munikációs terület multiplikátor hatásának köszönhetően számos más iparágra is 
jelentős befolyással bír.2

Számos hazai és nemzetközi kutatás készült3 a digitális gazdaság témakörében, 
alapvetően arra fókuszálva, hogy annak fejlesztésével mennyit nyerhet egy adott 
tagállam, és mennyit léphet előre a versenyképességi ranglétrán. A különböző fel-
mérések különböző eredményekhez vezettek, különböző hatásokat emeltek ki, de a 
közös megállapítások is sokatmondóak:

•	 A digitális átalakulás folyamatában még csak a kezdeteknél vagyunk (1995-ben a 
népesség 4%-ának volt internetkapcsolata, ez az arány ma már 40%, de számos 
további technológiai újítás várható még).

•	 A digitális átalakulás ösztönzi az innovációt, és a termelékenység növekedéséhez 
vezet; átformálja a közszolgáltatásokat, növeli a jólétet, ugyanakkor újabb kihívá-
sok elé állít a foglalkoztatottság, szakértelem, adatvédelem, biztonság, piaci és 
társadalmi együttműködés terén.

•	 A digitális technológiák csak akkor járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez, ha 
az infokommunikációs beruházások a humánerőforrásokat érintő beruházások-
kal, szervezeti változásokkal és eljárási újításokkal is párosulnak.

•	 A politikai döntéshozóknak arra kell törekedniük, hogy minden állampolgár része-
sülhessen a digitális átalakulás nyújtotta előnyökből.

•	 Az állampolgárok, a vállalkozások és a közigazgatás számára egyaránt megbízha-
tó és széles körben elérhető internet-hozzáférést kell biztosítani.

•	 A digitális kompetenciák fejlesztése elkerülhetetlen a gazdasági szereplők és a 
fogyasztók esetében is.

•	 A kkv-k számára a digitális gazdaság számos lehetőséget kínál: globális elekt-
ronikus kereskedelem kialakulása, új piacok elérése, teljesítménynövekedés, 
új finanszírozási lehetőségek elérhetősége. Mindezekhez azonban speciális 
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szakértelemre is szükség van: programozási ismeretek, infokommunikációs kész-
ségek a digitális technológiák használatához szükséges kompetenciák (például a 
kommunikáció, az információátadás, a problémamegoldás terén). 

•	 A kkv-k számára biztosítani kell a megfelelő finanszírozási feltételeket, hogy a 
digitalizációhoz szükséges beruházásokat megvalósíthassák.

•	 A digitális átalakulás sikerének egyik kulcsa a bizalom megteremtése. Erre a ter-
melői/szolgáltatói és a fogyasztói oldalon egyaránt szükség van. Különösen fon-
tos a digitális technológiák biztonságossá tétele, a hatékony adatvédelem és fo-
gyasztóvédelem megteremtése.

•	 Az új digitális vállalkozási modellek munkahelyeket teremtenek, jövedelemforrást 
és életpályákat kínálnak. Ugyanakkor a gazdaság bizonyos területein munkahe-
lyek megszűnéséhez is vezethetnek, és az egyéni életpályák kevéssé biztonságos-
sá és tervezhetővé válhatnak. Ez a munkavállalói oldalon mindenképp nagyobb 
rugalmasságot kíván, és felértékeli az élethosszig tartó tanulás jelentőségét.

helyzeTelemzés

Az alábbiakban végigvesszük azokat az indikátorokat, amelyek bemutatják, hogy az 
egyes országok milyen teljesítményt nyújtottak az egyes területek vonatkozásában.

Széles sávú internetellátottság és -lefedettség
 

jól látható, hogy Csehország és Magyarország széles sávú lefedettsége a 100%-hoz 
közelít, ami jelen esetben azt jelenti, hogy amely háztartás széles sávú internetkap-
csolatot kíván létesíteni, az az ország majdnem minden háztartásában megteheti, 
ellentétben Szlovákiával és lengyelországgal, ahol az alapszintű lefedettségben is 
van még hiányosság.

Vezetékes széles sávú lefedettség / rendelkezésre állás (%-ban)



48 Kelemen Csaba

Ma érdekesebb adat, hogy nagy sebességű, úgynevezett új generációs széles sávú 
hozzáféréssel a háztartások hány százaléka köthető be. itt nagyon kiegyenlítettek a 
viszonyok, de a magyarországi adat jelentős arányban magasabb, mint a többi viseg-
rádi országé vagy éppen az Európai Unióé. Ez döntően annak köszönhető, hogy Ma-
gyarországon a 2015-ben elindított Szupergyors internet Program 2018 végére tűzte 
ki a háztartások 100%-ának bekötését, és ez a cél időarányosan teljesült is.

A vezetékes széles sávú előfizetésekkel kapcsolatos adat félrevezető lenne, hiszen 
eltérő lakosságszámú országokról van szó, de az arányosított adat már jobban mu-
tatja, hogy melyik ország hol helyezkedik el az uniós ranglétrán. Magyarország ebben 
a vonatkozásban a visegrádi országok között a második helyet foglalja el, de uniós 
viszonylatban még van elmaradás.

NGA széles sávú lefedettség / rendelkezésre állás (%-ban)

Vezetékes széles sávú lefedettség (internetpenetráció)
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Közel uniós átlagot produkál ugyanakkor a bekötött háztartások aránya, és ezzel 
a másik három országhoz képest jobb teljesítményt mutat. itt a háztartások több 
mint 3/4 része rendelkezik valamilyen előfizetéssel, akár vezetékessel, akár veze-
ték nélkülivel.

Döntően a 2000-es években bevezetett kötelező elektronikus adóbevallásnak és 
egyéb adatszolgáltatási kötelezettségnek köszönhetően a vállalkozások közel 
5/6-a rendelkezik internetkapcsolattal. A vonatkozó magyar adat az uniós átlag 
alatt van, de Csehország itt kiemelkedően jól teljesít.

A széles sávú kapcsolattal rendelkező háztartások (%-ban)

Vezetékes széles sávú kapcsolattal rendelkező vállalkozások (%-ban)
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a széles sávú internet sebessége és árai

Ahogy a fenti adatokból jól következtethető, a magyar nagy sebességű internet 
lefedettsége egy uniós szinten is magas előfizetési arányban is megmutatkozik. 
A háztartások több mint fele ma már 30 Mbps sebességű előfizetéssel rendelke-
zik, amely már az elérhető online szolgáltatások akadálytalan igénybevételéhez 
elengedhetetlen.

A 30 Mbps-nél magasabb előfizetések az előző adathoz képest jelentős lemaradást 
mutatnak, aminek egyrészt oka a hálózatok 30 Mbps-nél magasabb sebességre való 
képessége, másrészt az igény ilyen sebességű hálózati előfizetésre.

Vezetékes széles sávú előfizetések aránya> = 30 Mbps – hirdetett letöltési sebesség

A 30–100 Mbps sebességű internetre szóló előfizetések 
árai az Európai Unióban, 2015 (euró)
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mobilpiac

A mobilinternet-lefedettség Magyarországon gyakorlatilag teljesnek nevezhető, né-
hány gyéren lakott vagy távol eső település kivételével szinte mindenhol elérhető a 
szolgáltatás. A technológia közel hasonló névleges sebességet tud nyújtani, mint a 
vezetékes társa, azzal a különbséggel, hogy ez a technológia garantált sebességet 
nem tud biztosítani.

Amilyen jó adatokat mutat a lefedettség, olyan alacsony az adatforgalomhoz kapcso-
lódó előfizetések aránya. Régóta ismert magyar jelenség, hogy a mobiltelefon-szol-
gáltatás uniós és oECD-s összehasonlításban drága, és a mobilinternet-használat 
meglehetősen alacsony. Ezzel nemcsak uniós összehasonlításban nem állunk jól, de 
a visegrádi országokhoz képest is jelentős a lemaradásunk.

4G-lefedettség

Mobilinternet-penetráció
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digiTÁlis gazdasÁg

Amilyen jó adatokat produkál Magyarország a széles sávú infrastruktúra tekin-
tetében, annál rosszabb képet mutat a digitális gazdaság helyzete, amelyben 
Magyarország sajnos még jelentős lemaradásban van. Ez az e-kereskedelemmel 
kapcsolatos mutatókra kevésbé igaz, hiszen ott komoly a fejlődés, ugyanakkor a 
vállalkozások digitalizáltsági szintje messze van a kívánatos értékektől.

E-kereskedelem

Vállalatok, amelyek belső információkkal rendelkeznek az ERP segítségével
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Talán a legalacsonyabb adat az ERP-t használó vállalkozások aránya, ami azért 
problémás, mert az ilyen vállalkozások sokkal kevésbé működnek hatékonyan, mint 
digitalizált társaik. A tíz főnél többet foglalkoztató hazai vállalkozások hátránya az 
integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerek használata területén 16%, szemben az 
uniós 35,6%-kal. A vállalatok belső folyamatainak digitalizáltságával nem csak az 
ERP-rendszerek területén, hanem általánosabb közelítésben is gond van: a DESi 2016 
által elemzett szempontok közül a legrosszabb eredményt Magyarország a digitális 
technológiák üzleti integráltsága terén érte el.

Az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftvereket használó vállalatok

 Vállalatok, amelyek rendelkeznek weboldallal vagy honlappal
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CRM-rendszer-használat tekintetében a tagállamok rangsorában az utolsó he-
lyen állunk. ilyen rendszereket is főként a nagyvállalatok használnak: ügyfél-in-
formációk gyűjtésére a harmaduk, azok elemzésére pedig majdnem negyedük. 
A legnagyobb arányban (ügyfél-információk gyűjtésére 39%, elemzésére 26%) az 
információ, kommunikáció területén működő vállalkozások használták ezeket a 
rendszereket.

Az üzleti célú internethasználat fejlettségi szintjét is jelzi a honlappal rendelkező 
vállalkozások aránya, illetve a honlapokon elérhető szolgáltatások sokfélesége. A 
saját weblappal rendelkező vállalkozások aránya 2015-ről 2016-ra kismértékben 
növekedett, az EU legutóbbi adatai szerint a hazai cégek közel 40 százalékának 
továbbra sincs szakszerű funkcionális weboldala. Az internetes „nemlét” fennál-
lása az üzleti lehetőségeket csökkenti, mivel rontja a cég megítélését.

ikT-programok a VisegrÁdi orszÁgokban

A fenti helyzetértékelés azt mutatta, hogy van olyan terület, amelyben nagyon 
hasonló a visegrádi országok teljesítménye, van, ahol Magyarország viszonylag 
jó előrehaladásról tud számot adni. Az egyes visegrádi – és természetesen egyéb 
európai uniós – országok között az együttműködés az egyes területeken azonban 
meglehetősen kezdetleges, nem koordinált, jóllehet a szükségletekből adódóan 
nagyon hasonlóak a fejlesztési irányok. Ezen nem is nagyon van mit csodálkozni, 
hiszen a hasonló fejlettségű, hasonló múltú országok nagyon hasonló piaci prob-
lémákkal küzdenek, és ezekre hasonló válaszokat próbálnak adni. Van természe-
tesen, ahol egyes dimenziók nagyobb hangsúlyt kapnak, ezért azok fejlettsége is 
magasabb szinten áll, összességében azonban – mint láthattuk – a fejlettségi 
szintek közelítenek egymáshoz.

Az alábbiakban az egyes visegrádi országok stratégiai elképzeléseit mutatjuk be 
röviden.

csehorszÁg

csehország deSi-helyezése
A Digitális gazdaság és Társadalom index (DESi) mutató tekintetében Csehor-
szág a 28 uniós tagállam közül a 17. helyet foglalja el. A lakosok nagy száma 
fizet elő a gyors, széles sávú vezetékes és mobilinternetre. A cseh állampolgárok 
digitális készségek terén jól állnak, és ennek eredményeképpen számos online te-
vékenységet folytatnak. A cseh internethasználók gyakori felhasználói az online 
banki szolgáltatásoknak, és előszeretettel vásárolnak online.
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Stratégiai irányok4

A cseh digitális stratégia célrendszere három fő célt nevez meg:
	a digitális írástudás és a technológia elfogadottságának növelése;
	a széles sávú szolgáltatásokra való igény ösztönzése;
	a széles sávú infrastruktúra kiépítésének gyorsítása.

A dokumentum célja a kiválasztott területek fejlesztése, mivel ezekben látják 
a legtöbb fejlesztési lehetőséget. A legtöbb állam prioritásként kezeli az egész 
országon átívelő nagy sebességű internet szolgáltatását minden állampolgár 
számára, ezzel Csehország sincs másképp. Követi a Digitális Menetrend célki-
tűzéseit, és el kívánja érni az Európa 2020-célokat. A kormány továbbá fontosnak 
tartja az állam közigazgatásának digitalizálását és olyan alkalmazások fejleszté-
sét, amelyek nagy sebességű internet-hozzáférést igényelnek.

Csehország DESI-helyezése
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A nemzeti IKT-stratégia fő irányai:
•	 a városok és vidéki települések között a nagy sebességű internethez való 

hozzáférés tekintetében fellépő „digitális szakadék” felszámolása;
•	 a digitális televíziózás és digitális rádióadás bevezetése az országban;
•	 a már rendelkezésre álló hálózat korszerűsítése;
•	 passzív infrastruktúra létrehozása a dupla infrastruktúra elkerülése végett;
•	 a frekvenciahasználati díjak csökkentése.

Náluk is létezik e-közigazgatás, amelyért a Belügyminisztérium felel. Fő célja, 
hogy az állampolgárok és vállalkozások kényelmesen, biztonságosan és megbíz-
hatóan tudjanak kommunikálni a közigazgatási szervezetrendszer minden szint-
jével a lehető legtöbb ügyben.

nevesített kiemelt programok az irányokon belül:
	Digitális Csehország (Digital Czech Republic)
	iKT a befogadásért (iCT for inclusion)
	Fejlesztési stratégia az oktatásért (Developmental Strategy on iCT in 

Education)
	iskola a 21. századért Akcióterv (School for the 21st Century Action Plan)
	Versenyképes oktatás operatív Program (Education for Competitiveness 

operative Programme)
	oktatási stratégia iKT (Strategy for Education 2020 iCT)
	eEgészségügy (e-health)
	Biztonságos internet gyermekeknek (Safer internet for Children)
	Kritikus információs infrastruktúra védelme (Critical information infra-

structure Protection)

milyen forrás áll rendelkezésre a célok, kiemelt programok megvalósítására?
A cél a források növelése és hatékony felhasználása. Főleg az Európai Beruházási 
Banktól és a Vidékfejlesztési Alapból érkeznek a támogatások. A 2014–2020 kö-
zötti időszakban a Strukturális Alapból az elektronikus hírközlés infrastruktúráját 
fejlesztik.

A Digitális Cseh Köztársaság portál meghatározza a főbb lehetőségeket a tá-
mogatásra, és annak felhasználását, valamint best-practice megoldásokat kínál a 
helyi infrastruktúra finanszírozására.

kkv-kat támogató stratégiák
Stratégia neve: Small and medium enterprises Support Strategy 2014-20205

Ma az információs és kommunikációs technológia (iKT) létfontosságú és nélkülöz-
hetetlen a gazdasági környezet minden szereplője számára. A The Boston Consul-
ting group által készített tanulmány szerint az internet a cseh gazdaság gDP-jének 
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mintegy 3,6%-át, azaz körülbelül 130 milliárd CzK-t tett ki 2009-ben. A további fej-
lemények becslése szintén pozitív, és várhatóan évente két számjegyű ütemben 
növekszik (évente legfeljebb 12%-os becslés).

a kkv-k kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységei a kutatási szervezetekkel
A versenyképesség növelésének fő kihívásai közé tartozik a kutatás, a fejlesztés 
és az innováció magánkiadásainak növelése. A cél az, hogy növeljék a kis- és 
középvállalkozások elkötelezettségét és motivációját egy másik magánvállalat 
vagy egy állami intézmény által vásárolt, saját és külső kutatás és fejlesztés fi-
nanszírozására. Ez a prioritás elsősorban az innovációs tevékenységek és az 
együttműködési kapcsolatok támogatását jelenti nagy értékű ágazatokban kulcs-
fontosságú technológiákkal és növekedési potenciállal, mind a technikai, mind 
a nem technikai innovációkra összpontosítva. hangsúlyt kell fektetni a kkv-k sa-
ját kutatási és fejlesztési létesítményeinek támogatására, lehetőleg nemzetközi 
elemekkel. Továbbá támogatják a digitális gazdaság fejlődését és a progresszív 
iKT-szolgáltatások fejlesztését célzó tevékenységeket. Ezzel a prioritással köz-
vetlenül finanszírozzák a kis- és középvállalkozások innovációs projektjeit, mi-
közben kulcsfontosságú tényező a kutatási és fejlesztési eredmények, illetve 
adott esetben az új ismeretek gyakorlati alkalmazásának ösztönzése. A nyújtott 
támogatások a kkv-k fokozott versenyképességéhez, új munkalehetőségek 
teremtéséhez és pozitív hatásokhoz vezetnek a környezet és a társadalom szá-
mára az alkalmazott technológiák innovációi révén.

A modern technológiai berendezések hiánya az egyik állandóan fennálló akadály a 
cseh vállalkozók versenyképességének növekedése kapcsán, de az ilyen berendezé-
sekbe történő befektetés önmagában nem növeli a versenyképességet. A kifinomult 
beruházásokat ki kell egészíteni a kkv-k saját tudás- és fejlesztési tevékenységével 
és a gyártott termék fejlesztésével, azaz nemcsak az innovációk megvásárlásá-
val. Az e tevékenységek keretében végzett felmérések elsősorban magukban 
foglalják a megvásárolt technológia kapcsolatát a vállalat stratégiai céljaihoz, a 
kapcsolatot saját fejlesztési és innovációs tevékenységeinek fejlesztéséhez és saját 
egyedi know-how megteremtéséhez, valamint az új piacokra való lépéshez.

A csúcstechnika kialakítása a kis- és középvállalkozók versenyképességéhez 
is hozzájárul. Ezért a támogatott tevékenységek magukban foglalják a kis- és kö-
zépvállalkozások üzleti stratégiájának kialakítását, a kis- és középvállalkozások 
2014–2020-as támogatási stratégiájának kiválasztásában nyújtott segítséget, a 
megfelelő tervezést, a hatékony együttműködés feltételeinek megteremtését a 
szerző és a vállalkozók között. Ez a prioritás a kis- és középvállalkozások ver-
senyképességének fokozására is kiterjed a progresszív iKT-fejlesztés támoga-
tásán keresztül. Az iKT-szektor egyre fontosabbá válik, egyre növekvő mértékű 
vállalkozások működésében és a gDP alakulásában. Emellett az iKT támogatja 
az innovációs folyamatokat más ágazatokban is.
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A kkv-stratégia 2014+ szektorális prioritásait, azaz intézkedéseiket három fő 
forrásból finanszírozzák. Az első stratégiai forrás az EU kohéziós politikája sze-
rinti európai finanszírozás, amelynek kiemelt területe az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap, amelynek elsődleges célja a regionális egyenlőtlenségek csökken-
tése az egész EU-ban. Ezt az alapot különösen az üzleti fejlődés támogatására 
fordíthatják: az innováció terjesztésére, a tudásra, vállalkozások fejlesztésére. 
Ezen túlmenően az alapot a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innovációk 
megerősítésére fordítják, beleértve az innovációt és az üzleti infrastruktúrát, a 
fejlesztést, vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások javítását, az iKT-szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés javítását, felhasználását és minőségét, a kkv-k verseny-
képességének növelését; támogatni kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő elmozdulást.

A második stratégiai finanszírozási forrást a nemzeti alapok jelentik. Ez első-
sorban az állami költségvetésből származó pénzt, valamint az előző programozá-
si időszakban már felhasznált forrásokat tartalmazza. A nemzeti finanszírozást 
elsősorban azon ágazatok esetében alkalmazzák, amelyek nem támogathatók 
az operatív programokból, és olyan régiók vállalkozóinak juttatják, amelyek nem 
szerepelnek a strukturális alapokból támogatott régiók között.

Néhány nemzeti szinten finanszírozott intézkedés magában foglalja különö-
sen az újonnan létrejövő kis- és középvállalkozások támogatását, a tervezést, 
technikai és nem technikai újítások bevezetését, a kkv-k kiállításokon való rész-
vételének támogatását, a kkv-k támogatását a közbeszerzési szerződésekben, 
valamint fenntartható energiagazdálkodást.

A finanszírozás harmadik stratégiai forrását a közvetlen uniós programokból 
származó pénzek jelentik. Ezek az Európai Unió eszközei az együttműködés fo-
kozására és az EU-tagállamok közös problémáinak kezelésére a Közösség (vagy 
az EU) szakpolitikái szerint. Ezek mindig többéves programok, amelyek közvet-
lenül az EU költségvetéséből finanszírozottak. Ezek tehát az oktatás, a kutatás 
és a technológiai fejlesztés, a vállalkozás, a környezetvédelem, a közlekedési 
és energiainfrastruktúra fejlesztése, a kultúra, az információs társadalom, a fo-
gyasztóvédelem stb. tevékenységeinek finanszírozási lehetőségei közé tartoz-
nak. Az EU-programok végrehajtásáért elsősorban az Európai Bizottság felel.

szloVÁkia

Szlovákia deSi-helyezése
2015-ben Szlovákia jelentős befektetéseket hajtott végre a digitális gazdaságban; 
bár a folyamat lassú, az eredmények folyamatosan javuló tendenciát mutatnak. Szlo-
vákia összesített 2016. évi DESi-eredménye 0,46, ezzel a 28 uniós tagállam közül a 
21. helyet foglalja el.
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A szlovákok jó digitális készséggel rendelkeznek (74% rendszeres internethasz-
náló, 53%-a rendelkezik legalább alapvető digitális készségekkel). Ez azt jelenti, 
hogy a szlovákok meglehetősen aktívak az interneten: 65% olvassa el az online 
híreket, 69%-a használja a közösségi hálózatokat, 55%-a hang- vagy videohívást 
is kezdeményez.

Előrelépést kell azonban elérni a minőségi internet hozzáférhetősége tekinte-
tében: a szlovák háztartások 14%-a még mindig nem rendelkezik vezetékes szé-
lessáv-lefedettséggel.

A digitális közszolgáltatások helyzete várhatóan javulni fog a közelmúltban 
zajló közszektori kezdeményezéseknek köszönhetően. Szlovákia mutatói alacso-
nyabbak voltak az EU átlagánál, és az elmúlt év során lassabb ütemben nőttek. 
Mint ilyen, Szlovákia része a „gyengén teljesítő” országok csoportjának.

Szlovákia DESI-helyezése
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Stratégiai irányok
A stratégia neve: Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the 
Slovak Republic 2014-20206

Előnyök:
•	 a munkavállalók digitális készségeinek magas szintje;
•	 átfogóan alkalmazza a cloud computing szolgáltatásokat;
•	 gyakran használja a weboldalakat;
•	 bekapcsolódik az e-kereskedelembe hazai piacon.

hátrányok:
•	 nem használja a közösségi médiát;
•	 nem alkalmaz iKT-szakembereket;
•	 nem használ CRM szoftvert.

2014 és 2020 között a Szlovák Köztársaság szisztematikusan támogatja a kkv-k 
üzleti lehetőségeit:
•	 az e-kereskedelem egyszerűbbé és megbízhatóbbá válik, ezáltal elősegítve a tevé-

kenységek digitális gazdaságba történő továbbítását;
•	 a kkv-k hozzáférést kapnak az e-kormányzat kereskedelmi célú (adatbázisok, 

AAA platform, felhőszolgáltatások) megosztott szolgáltatásaihoz;
•	 a közigazgatás fokozni fogja az olyan innovatív megoldások iránti keresletet, mint 

a mobilkormányzat, a vizualizáció, az adatok elemzése stb., amelyek a kkv-k szá-
mára nyújtott szolgáltatásokon keresztül nyújtanak segítséget;

•	 az inkubátorokat és a klaszterszervezeteket intelligens specializációval és csúcs-
technológiai területekkel alakítják ki, és ehhez a szükséges modern információs 
technológiákra lesz szükség;

•	 az információs technológiák megkönnyítik a kkv-k növekedését és innovatív jelle-
gét: létrehozzák a kkv-k tanácsadói nyilvántartását, az e-kereskedelem platformja-
it és az üzleti környezet felügyeletére szolgáló információs rendszert;

•	 az innovációs utalványok és más pénzügyi eszközök rendszere innovatív kkv-kat 
hoz létre, lehetővé téve számukra, hogy átfogó képet kapjanak a portálon kínált 
pénzügyi eszközökről.

Az elektronikus kereskedelem előmozdítása
A kkv-k nemzetközivé válásának előmozdítása és az új és növekvő piacokra való 
kiterjesztése nagy lehetőséget jelent a külkereskedelmi mérleg javítására. 
A vámeljárások és az áruforgalom felügyelete fontos szempont, amely befolyá-
solja a szlovák importőrök és exportőrök versenyképességét. Ezért szükséges a 
megfelelő feltételek megteremtése a kkv-k növekedésének és innovatív jellegé-
nek előmozdítása érdekében.
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A kkv-k számára specializált és szakértői tanácsadási szolgáltatásokat a modern 
információs és kommunikációs technológiák segítik elő. A hangsúly a maga-
sabb hozzáadott értéket képviselő elektronikus szolgáltatásokon, például az 
e-learningen, e-bankingen van. A támogatás elsősorban az innovatív potenciál-
lal rendelkező kkv-k fejlesztésére irányul, miközben ösztönzi az ipari tervezést 
vagy az információs és kommunikációs technológiák területén tevékenykedő 
vállalkozásokat.

Szintén támogatják a kkv-k tanácsadói nyilvántartása információs rendsze-
rének bevezetését, amely információkat tartalmaz a független tanácsadók szá-
mára. A kkv-k szakértőinek elismerésére és szakmai fejlődésére vonatkozó akk-
reditációs és ellenőrzési rendszert is létre kell hozni.

Ezenkívül jobb feltételeket biztosítanak a kkv-knak az információs szolgáltatá-
sok terén, hogy a kommunikációs technológiákat megfelelően alkalmazhassák. 
Ez magában foglalja a kkv-k elektronikus kereskedelmi eszközének szélesebb 
körű használatát azáltal, hogy javítják készségeiket és fejlesztik a kkv-k elektroni-
kus kereskedelmi megoldásait.

Az üzleti környezet folyamatos nyomon követésére szolgáló információs rend-
szert terveznek a meglévő helyzet feltérképezése és a „Think small first” elven 
alapuló megoldások, valamint az alternatív megoldások figyelemmel kísérése 
érdekében.

A kkv-k közvetett támogatása a közigazgatáson keresztül
A programozási időszakban megvalósuló projektek új lehetőségeket terem-
tenek az innovációs megoldások kihasználására az állam és a közigazgatás 
működésének javítása érdekében. Az elektronikus közbeszerzés módozatait 
naprakésszé szükséges tenni annak érdekében, hogy a közigazgatásban a ke-
resletvezérelt projektek könnyen megvalósíthatók legyenek olyan területeken, 
mint az open data, az e-kormányzati szolgáltatások mobilalkalmazásai, a zöld 
információs és telekommunikációs technológiák és a szociális hálózatok alkal-
mazásai.

lengyelorszÁg7

lengyelország deSi-helyezése
A DESi-mutató tekintetében lengyelország a 28 uniós tagállam közül a 22. he-
lyet foglalja el. A lakosok nagy száma fizet elő a gyors széles sávú vezetékes 
és mobilinternetre. A lengyel állampolgárok digitális készségek terén jól áll-
nak, ugyanakkor az internethasználat meglehetősen alacsonynak mondható. 
Ez a megállapítás igaz a digitális technológiák integrációjára és az elektronikus 
közigazgatási szolgáltatásokra egyaránt.
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A digitális fejlesztési tevékenységek összefoglalója megtalálható lengyelország 
digitális fejlesztéséről szóló politikai dokumentumában (Policy Paper on digital 
development of Poland by 20208). A dokumentum alapján lengyelország átfogó tevé-
kenységeket végez három pillérhez kapcsolódóan:

i. a széles sávú internethez való közös hozzáférés,
ii. online tartalom és szolgáltatások;
iii. a társadalom digitális kompetenciái.

Az első két pillér az infrastruktúra, a szolgáltatások és a tartalom mennyiségének és 
minőségének javítására irányul. A harmadik pillér a társadalom egyre növekvő digitális 
kompetenciáinak erősítése a digitális technológiák kínálta lehetőségek kihasználásával.

Lengyelország DESI-helyezése
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Befektetési prioritások
a prioritások konkrét 

célkitűzései
eredmény

A	széles	sávú	és	a	nagy	sebességű	hálóza-
tok	kiépítése,	valamint	a	feltörekvő	tech-
nológiák	és	hálózatok	adaptálása	a	digitális	

gazdaság	számára

A	területi	különbségek	kikü-
szöbölése	a	nagy	sebességű	
és az ultragyors széles sávú 
internethez	való	hozzáférés	

tekintetében

Internet-hozzáféréssel	rendel-
kező	háztartások	legalább	30	

Mbps	kapacitással

Az	IKT-alkalmazások	megerősítése	az	e-kor-
mányzás,	az	e-oktatás,	a	társadalmi	beil-

leszkedés,	az	e-kultúra	és	az	e-egészségügy	
területén

A nyilvános e-szolgáltatások 
magas	színvonala	és	minősége

Az	internetet	használók	aránya	
a közigazgatásban növekszik. 

Növekszik	az	internetet	hasz-
náló	vállalkozások körében az 
e-közszolgáltatások	használatba	

vétele.

A	back-office	folyamatok	
digitalizálása	az	államigazga-

tásban

Az	elektronikus	dokumentumok	
megosztása a közigazgatási 

hatóságok	között

Az	elektronikus	ügyviteli	rend-
szert	használó	állami	igazgatási	
hivatalok	százalékos	aránya	az	
ügykezelés és az ügyek megol-
dásának	dokumentálása	terén	

növekszik.

A	közszféra	információinak	
digitális	elérhetősége	és	hasz-

nossága

Az	internethasználók	könnyen	
hozzáférhetnek	a	közszféra	által	

közzétett	információkhoz.

A	digitális	készségek	fokozása	
és javítása, beleértve az e-köz-
szolgáltatások	használatát is

Növekszik	a	rendszeres	in-
ternethasználók	százalékos	

aránya.

A	program	hatékony	irányítása	
és	végrehajtása

Koherens	és	hatékony	infor-
mációs	rendszer



64 Kelemen Csaba

a digital Poland befektetési stratégiájának áttekintése

Néhány általános megfontolás az országos tapasztalatok alapján: 
•	 a lakosság digitális felkészültségének magas aránya a vállalkozói attitűdre is po-

zitív hatással van;
•	 a magas szintű lakossági e-közigazgatási használat komolyan magával húzza a 

vállalkozói szektor fejlődését is;
•	 a digitális közszolgáltatások hiánya akadályozza a vállalatokon belüli megoldások 

használati arányának növekedését;
•	 egyes közigazgatási szolgáltatások kötelezővé tétele erősíti a vállalkozások belső 

folyamatainak digitalizálását;
•	 a kkv-k hozzáférése az e-kormányzat kereskedelmi célokra kifejlesztett szolgálta-

tásaihoz (adatbázisok, felhőszolgáltatások) jelentősen emeli a kkv-k termelékeny-
ségét és iT-megoldások iránti nyitottságát;

•	 az információbiztonság szintje korrelációban van a kkv-k online jelenlétével és di-
gitalizáltsági fokával;

•	 a kkv-szektor az online értékesítésben rejlő lehetőségeket még csak korlátozottan 
használja ki, ez különösen igaz a határon átnyúló tranzakciók esetében;

•	 a vállalati belső folyamatok digitalizáltsága még a fejlettebb európai országokban 
is elmarad a technológiai lehetőségektől.

összefoglalÁs

Az elmúlt két évtized gyors technológiai fejlődése, az infokommunikációs és digitá-
lis rendszerek, illetve alkalmazások elterjedése a mindennapi életünk és termelési 
tevékenységünk minden területén alapvetően megváltoztatja gazdaságunkat és azt, 
ahogy társadalmi/társasági kapcsolataink alakulnak. hosszabb távon nagyon nehéz 
nemcsak megbízható becsléseket adnunk a jövő vonatkozásában, hanem gyakran 
még csak a megfelelő kérdéseket is alig tudjuk megfogalmazni, egyben azonban 
biztosak lehetünk: a fejlődés és az átalakulások továbbra is gyors lefolyásúak és 
mélyrehatóak lesznek. A változásokból adódó erőpróba és feladat, az úgynevezett 
digitális ökoszisztéma létrehozása és az abban való működés globális kihívást jelent 
minden ország számára, és bár tudható, hogy a digitális kor igen komoly előnyö-
ket, jótékony hatást ígér a nemzetállamok és a régiók számára, nemcsak ezeknek az 
előnyöknek az elérése jelent nagy kihívást, hanem ezzel együtt nem feledkezhetünk 
meg a változással, az újjal való szembesüléssel együtt járó előre látható és váratlan 
veszélyekről sem. Mindez hatalmas feladat a kormányzatok, a szakpolitika-alkotás 
számára, csakúgy, mint a szakterületeken működő vállalatoknak, vállalkozásoknak, 
kutatóknak, fejlesztőknek, valamint a digitális technikai alkalmazásokat igénybe vevő 
felhasználóknak.
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A kihívások sok forrásból, jelenségből táplálkoznak. Ezek közül néhány: az igen 
gyors technológiai fejlődés; továbbá az emberi és üzleti kapcsolatok egész vilá-
got behálózó volta, illetve az azonnal információhoz jutás és információcsere, 
valamint a soha nem látott széles körű együttműködések, együtt járva a tudás 
rendkívül gyors gyarapodásával (és elévülésével is). Mindezek olyan új helyzet-
hez vezetnek, olyan kihívásokkal szembesítenek bennünket, amelyeknek – kü-
lönösen egyedül, összefogás és együttműködés nélkül – nehéz megfelelnünk. 
Vagyis az infokommunikációs infrastruktúra és a szolgáltatások gyors fejlődé-
sének, valamint a digitális technológiának a gazdaságra és társadalmi életre 
gyakorolt jelentős átalakító hatásai nagy nehézséget jelentenek a nemzeti és 
regionális szakpolitikáink számára. Az országok csak úgy lehetnek sikeresek, ha 
szembenéznek ezekkel a kihívásokkal, és megfelelő, hatékony válaszokat tud-
nak adni. Bő terepe van tehát a közös gondolkodásnak, az együttműködésnek, a 
V4-országok erőinek, tapasztalatainak a kölcsönös előnyök mentén való összeg-
zésére. Különösen kedvezhet ennek az összefogásnak a sok hasonlóságra, a ha-
sonló gazdasági fejlettségünkre, a jövővel szembeni hasonló követelményeinkre, 
valamint a sokban közös múltunk tapasztalataira való építkezés.

2018. március 29.
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globális Visegrád: felelősség 
a régió haTÁrain Túl 
a HungARy HelpS és a kereszTényüldözés elleni 
fellépés kapcsÁn

Szatmári Brigitta

BevezetéS

A mai interdependens világban a nemzetközi közösségnek számos kihívással kell 
egyidejűleg megküzdenie, ilyenek például az elhúzódó, elfelejtett válságok, a környe-
zetszennyezés, a klímaváltozás, a népességnövekedés, a terrorizmus vagy a komoly 
biztonsági kockázatokat is magukban foglaló migrációs trendek. Mivel ezek a válsá-
gok egymással is kölcsönhatásban állnak, és egymásból következnek (sok esetben 
egymást erősítik is), ezért az államokból és egyéb nemzetközi szereplőkből álló nem-
zetközi közösség minden tagjának aktívan részt kell vennie a felmerülő kihívások 
megoldásában és a következmények menedzselésében. A válságok hatásai pedig 
közvetlenül kihatnak minden állam és társadalom gazdasági, szociális és kulturális 
életének egészére is minden szinten, ezért az összes nemzetközi szereplőnek szoli-
dárisnak kell lennie, és felelősséget kell vállalnia azokban a folyamatokban, amelyek 
a nemzetközi színtéren jelenleg zajlanak.

Magyarország ebből az alapvetésből kiindulva felismerte, hogy a mai nemzetközi 
viszonyok között csak úgy lehet sikeres, ha felelősségteljes külpolitikát folytat, figye-
lembe véve az ország külgazdasági és külpolitikai érdekeit. Magyarország elkötele-
zett és aktív szereplő kíván lenni nemzetközi szinten, felismerve azt, hogy szükséges 
a hozzájárulása és a szerepvállalása az új kihívások kezelésében és megoldásában.

A magyar álláspont szerint napjaink egyik legnagyobb kihívása a migrációs vál-
ság, amelynek kiváltó okait helyben, a fejlődő országokban szükséges kezelni. 
A nemzetközi fejlesztési együttműködés segítségével (amelynek célja a fejlődő 
országok életszínvonalának és körülményeinek javítása) kezelhetők a migrációt ki-
váltó tényezők. A hivatalos magyar vélemény szerint a migránsoknak helyben kell 
biztosítani azokat az életfeltételeket és életminőséget a nemzetközi fejlesztéspo-
litika eszköztárával, amelynek segítségével megtalálhatják számításaikat a saját 
országukban, és nem kényszerülnek elvándorlásra.

Magyarország fejlődő országokkal fennálló kapcsolatai már az 1950-es évektől 
kezdődően elkezdtek körvonalazódni, de csak 1996-tól, az oECD- (Organisation for 
Economic Cooperation and Development) tagság elnyerése és az Európai Unióval 
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való csatlakozási tárgyalások megkezdése után kezdődött el a magyar nemzetkö-
zi fejlesztéspolitika kialakítása. 1996 és 2001 között a nemzetközi fejlesztési tevé-
kenység még nem képezett önálló szakpolitikát, és 2003-ig nem volt része az ál-
lamközi kapcsolatoknak. 2003-tól kezdődően azonban Magyarország már az oECD 
DAC (OECD Development Assistance Committee) által kialakított nemzetközi nor-
mák szerinti, állami költségvetésű projekteket hajtott végre. 2014-ben dolgozták ki 
a NEFE stratégiát, amely 2014 és 2020 között meghatározza a magyar nemzetközi 
fejlesztési gyakorlatot, prioritásokat és partnerországokat.1

A magyar nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó 
stratégia a következők szerint fogalmazza meg a nemzetközi fejlesztési együttmű-
ködés (NEFE) definícióját: „A (NEFE) célja a világban létező szegénység és a glo-
bális egyenlőtlenségek csökkentése, a nemzetközi biztonság és stabilitás, a béke 
és a fenntartható fejlődés, valamint a demokrácia, az emberi jogok és a jogbiz-
tonság előmozdítása. Magyarország adottságainak és teherbíró képességének 
függvényében igyekszik aktív szerepet vállalni a nemzetközi donor közösség te-
vékenységében, amelynek célja a szegénység csökkentése a fejlődő országok-
ban, termelő és munkahelyteremtő képességeik, a nemzetközi stabilitást, békét, 
biztonságot, demokratikus berendezkedést erősítő intézményi, igazgatási, hu-
mán kapacitásaik fejlesztése, a természeti erőforrásokkal való felelős gazdál-
kodás, környezet-egészségügyi szempontok figyelembevételével, a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése, a népesedési dinamika kezelése, a nők helyze-
tének javítása, az emberi jogok és a hátrányos helyzetű és sérülékeny csoportok 
érdekei érvényre jutásának elősegítése, a túlnépesedés, környezetszennyezés és a 
klímaváltozás negatív hatásaival szembeni védekezés, illetve felkészültség, a fenn-
tartható fejlődési modellek meghonosítása.”2

A magyar nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó 
stratégia a következő módon fogalmazza meg a humanitárius segítségnyújtás defi-
nícióját: „A humanitárius segítségnyújtás célja az emberi életek megmentése, a 
szenvedés enyhítése és az emberi méltóság megőrzése a fegyveres konfliktusok 
és természeti vagy civilizációs katasztrófák következtében kialakult helyzetben. 
A magyar humanitárius segítségnyújtás a nemzetközi humanitárius jogon, a nem-
zetközi emberi jogi egyezményeken és a nemzetközi menekültjogon, valamint a 
négy fő humanitárius alapelven (emberiesség, semlegesség, pártatlanság és füg-
getlenség) alapul.”3

A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás is szerves része a magyar külkap-
csolatoknak. A nemzetközi humanitárius tevékenység fő célja nem a szegény-
ségcsökkentés hosszú távon, hanem a kialakult válságok hatásainak azonnali 
kezelése. A humanitárius tevékenység továbbá nem függhet az aktuális politikai 
viszonyoktól. A nemzetközi fejlesztési tevékenység és a humanitárius segítségnyúj-
tás tehát céljaiban, alapelveiben, végrehajtási mechanizmusaiban különválik 
egymástól, ám mégsem lehet a szakpolitikákat teljesen különválasztani. 
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A két szakterületben azonos, hogy mindkét szakpolitika donortevékenységnek mi-
nősül. jelenleg is folyik szakmai körökben a diskurzus a nemzetközi fejlesztés-
politika és a humanitárius tevékenység összekapcsolásáról (humanitarian and 
development nexus), az átfedési területekről és arról, hogyan lehetne a két terület 
szorosabb összekapcsolásával hatékonyabbá tenni mindkét szakpolitikát.4

Mint az a fentiekből is kiderül, napjaink egyenlőtlenségeinek és válságainak 
megoldása érdekében a nemzetközi fejlesztési és humanitárius tevékenységre 
külön figyelmet kell fordítania minden felelős országnak. A világ egésze szem-
pontjából kulcsfontosságú a fejlődő országok politikai és szociális stabilizációja, 
gazdaságuk növekvő pályára állítása. Fontos továbbá a fejlődő országokban élő 
társadalmak ellenálló képességének a növelése is, amelynek segítségével rugal-
masabban tudnak reagálni a felmerülő gazdasági, környezeti és szociális kihívá-
sokra, problémákra.

A magyar külpolitika tehát fokozott szerepvállalással, méretéhez és gazdasági 
teljesítőképességéhez mérten kiemelkedően aktív a nemzetközi fejlesztési te-
vékenységben, amelynek segítségével szerepet játszik a migrációs válság meg-
oldásában. A magyar külpolitika ezenfelül hangsúlyt fektet a keresztényüldö-
zés elleni fellépésre is, szintén felhasználva a nemzetközi fejlesztéspolitika 
eszközeit az üldözöttek megsegítése céljából. Ennek eredményeképpen szá-
mos platformon, nemzetközi és bilaterális együttműködési keretben is részt 
vesz a célkitűzések elérése érdekében. Magyarország multilaterális keretek 
között több nemzetközi szervezetnek fizet hozzájárulást és felajánlást, részt vesz 
az Európai Unió fejlesztéspolitikájában, illetve bilaterálisan is támogatja a fejlődő 
országokat, a polgárháborúval és elvándorlással sújtott régiókat, továbbá azokat 
a közösségeket, amelyeket a saját országukban üldöznek és diszkriminálnak. Ma-
gyarország ezenfelül fontos szerepet játszik a V4-es (Visegrádi Négyek) együtt-
működésben is, hiszen jelenleg elnöki posztot tölt be, és koordinálja a tagállamok 
közös tevékenységét. A V4-es kooperáció során a V4-ek számos szakpolitikában 
harmonizálják véleményeiket, alakítanak ki közös álláspontokat és hajtanak vég-
re közös projekteket.

Ahhoz, hogy a magyar állampolgárok és a nemzetközi szereplők is megis-
merhessék Magyarország támogató és szolidáris külpolitikáját, illetve azokat a 
projekteket, amelyekben az ország aktívan részt vesz, elengedhetetlen ezen te-
vékenységek megfelelő és hatékony kommunikációja, valamint a láthatóság szé-
les körű biztosítása. Ennek okán jött létre a hungary helps elnevezésű program, 
amelynek feladata a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika és humanitárius te-
vékenység láthatóságának biztosítása egységes arculattal és kommunikációval.

jelen tanulmány célja, hogy bemutassa Magyarország szerepvállalását és te-
vékenységét  a nemzetközi fejlesztéspolitikai együttműködésre koncentrálva, 
kitérve a migrációs válság és a keresztényüldözés fejlesztéspolitikai eszközök-
kel történő kezelésére. A tanulmány először felvázolja a V4-es együttműködést 
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és annak kereteit, külön figyelmet fordítva a kooperáció gyakorlati megvalósulá-
sára. Ezt követően kitér a hungary helps program ismertetésére, majd bemutatja 
az üldözött keresztényeknek nyújtott magyar segítséget. Összegzésképpen pedig 
a tanulmány levonja majd a legfontosabb következtetéseket és megállapításokat a 
magyar támogatási tevékenység jövőjével, kilátásaival és irányaival kapcsolatban.

V4-ES EgyüTTműKödéS

Magyarország, Csehország, lengyelország és Szlovákia alkotják együttesen a Vi-
segrádi Négyek együttműködést, amelynek fő célja, hogy az országok egységben, 
közösen hallassák hangjukat, együtt találjanak megoldásokat napjaink kihívásaira, 
és aktívan érvényesíthessék regionális álláspontjaikat az Európai Unióban és 
globális szinten is. A V4-es kooperáció magában foglalja a kulturális, szociális, 
biztonsági és gazdasági együttműködés elmélyítését is. A V4-es együttműködés 
számos nemzetközi platformon, programban és projektben megjelenik. A V4-es 
kooperáció kiterjed a nemzetközi fejlesztési és humanitárius együttműködésre  
és ezzel együtt a migrációs válság megoldására kiterjedő tevékenységekre is. 
A V4-ek, mint feltörekvő donorok, bilaterális tevékenységük mellett együttesen 
kívánják kezelni a régiót érintő kihívásokat.

2017/2018 során Magyarország tölti be a V4-es soros elnökségi posztot, amelynek 
során az országnak lehetősége nyílik vezető szerepet játszani a partnerekkel történő 
összefogás elmélyítésében.

A magyar elnökségi program szerint a magyar prioritások a következők: „A magyar 
elnökség célja az európai biztonság és stabilitás erősítése érdekében az együttműködés 
szükség szerinti folytatása, a migrációhoz kapcsolódó együttműködés további terüle-
teinek azonosítása és a releváns V4-álláspontok EU-n belüli elfogadottságának további 
növelése. A magyar V4-elnökség támogatja a migrációs válságban érintett kibocsátó 
és azokhoz közeli befogadó országokat sújtó humanitárius kihívások enyhítését, meg-
vizsgálva közös V4-projektek megvalósításának lehetőségét. A magyar elnökség fő kap-
csolódó céljai: konzultáció a V4-országok növekvő szerepéről a nemzetközi fejlesztések 
támogatásában; egyeztetés a nemzetközi fejlesztések és humanitáriussegély-politika 
pénzügyi szempontjairól; segítségnyújtás az erőszakkal lakhelyük elhagyására kénysze-
rített, menekülttáborokban vagy azokon kívül élő emberek számára, különös tekintettel a 
származási régióra; az életfeltételek javítása a származási országokban a további mig-
rációs válságok megelőzése érdekében; a közös fellépés lehetőségeinek vizsgálata a 
migrációt kiváltó folyamatok (például munkanélküliség, az oktatás és az infrastruktúra 
hiányosságai) kezelésében; az üldözött keresztény kisebbségek védelme.”5

A V4-es országok a migrációs válságról, illetve a nemzetközi fejlesztéspolitikai 
és humanitárius tevékenységekről is folyamatosan egyeztetnek magas és szakértői 
szinten, számos platformon. Általában különböző szinteken előzetesen egyeztetnek 
Brüsszelben, az európai uniós események előtt, annak céljából, hogy a felek 
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harmonizálják álláspontjukat. A V4-es együttműködés mind a multilaterális, mind a 
bilaterális nemzetközi fejlesztési és humanitárius tevékenységben megjelenik. 
Ennek gyakorlati példája, hogy a magyar elnökség ideje alatt 2017-ben megszervezték 
a fejlesztési főigazgatók találkozóját, amelyen a felek megbeszélték a legaktuálisabb 
feladatokat és kihívásokat. A V4-ek több sikeres projektben is együttműködtek már, 
ilyen például a közös közel-keleti humanitárius projekt, amely a za’atari menekülttábort 
támogatta, vagy az EUTF Afrika keretében megvalósított kenyai fejlesztési projekt.

Közös döntés alapján az országok 20-20 ezer euró értékben támogatták a jor-
dániai za’atari, szíreket befogadó menekülttábort. A projekt a táborban működő 
Peace oasis elnevezésű ifjúsági központot fejlesztette, ahol a lutheránus Világ-
szervezet (lWF) mentálhigiénés foglalkozásokat és szakképzéseket szervezett a 
menekültek javára. A magyar támogatásból az lWF számítógépeket és varrógé-
peket szerzett be, amelyek segítségével megkönnyítették a menekültek számára a 
szervezett munkavállalást.

A V4-es multilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés elsősorban az Afrikai 
Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap (Emergency Trust Fund for stability and addressi-
ng root causes of irregular migration and displaced persons in Africa, EUTF Afrika) ke-
retében valósul meg. Az EUTF Afrika alapító okiratát 2015. november 12-én írták alá 
la Vallettában az afrikai és európai partnerek. Az EUTF Afrika célja a Száhel-övezet 
és a Csád-tó, az Afrika szarva és Észak-Afrika térségét sújtó válságok enyhítése a 
stabilizáció előmozdításával, továbbá a destabilizációt, a kényszerű hontalanságot 
és a migrációt kiváltó körülmények kezelésével. Az Alapot elsősorban sürgősségi és 
rehabilitációs helyzetekre tervezték, illetve arra, hogy a meglévő uniós külkapcsolati 
eszközöknél gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb fellépést tegyen lehetővé. 
Az EUTF Afrikának biztosítania kell a nagyobb politikai láthatóságot, valamint a foko-
zottabb elkötelezettséget a származási és tranzitországokkal. 

Az Alap további céljai közé tartozik:
•	 a természeti és ember okozta katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség javítása;
•	 a gazdasági lehetőségek és egyenlő bánásmód biztosítása;
•	 a biztonság, a fejlesztés és a migráció hatékonyabb kezelésének előmozdítása.

Az EUTF által támogatott tevékenységek a következők:
•	 a fiatalok és nők részére munkahelyteremtés és a magánszektor fejlesztése;
•	 élelmezésbiztonság és a gazdaság ellenálló képességének elősegítése, ezen belül 

az alapvető szolgáltatások biztosítása;
•	 a migrációkezelés hatékonyságának növelése;
•	 a kormányzás fejlesztése, különösképpen a konfliktusok megelőzése és a jogálla-

miság előmozdítása;
•	 az Alap ezenkívül lehetőséget biztosít a radikalizáció és a migráció okainak, 

kapcsolatának és hatásának feltárására is.
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A V4-ek az első felajánlásnál együttesen 3,14 millió eurót fizettek be az EUTF 
Afrikába. Az országok közös regionális prioritásként először Afrika szarvát jelöl-
ték meg. A szavazati jogot (amely a projektek elfogadására és a stratégiai kérdések 
eldöntésére irányul) jelenleg a V4-ek együttesen gyakorolják (az Alaphoz legalább 
3 millió eurós összeggel hozzájáruló államok rendelkeznek egy szavazattal), a 
V4-álláspontot az együttműködést elnöklő tagállam jelenti be. A V4-ek közös egyet-
értési nyilatkozatot is kötöttek, amelyben rögzítették a kooperáció kereteit.

Az első befizetést követően a V4-ek újabb közös támogatást ajánlottak fel az 
Alapba. A magyar fél javaslatot tett arra, hogy a V4-ek közösen finanszírozzanak 
egy, a líbiai integrált határ- és migrációmenedzsment megvalósítását célzó pro-
jektet. 2017 decemberében az Európai Tanács ülésén a V4-ek döntést hoztak a 
közös felajánlásról, amely értelmében az országok közösen, összesen 35 millió 
euróval támogatják az Észak-Afrika-ablak líbiai projektjét. A V4-ek közös szándék-
levélben fejezték ki álláspontjukat és jelölték meg a támogatni kívánt projektet.

A második közös befizetés után megváltozik majd a szavazási rendszer, mivel 
minden V4-es ország eléri a 3 millió eurós összeghatárt, így a V4-eknek külön lesz 
egy-egy szavazatuk, aminek következtében megnő a befolyásuk a döntésekre. 
Továbbra is kulcsfontosságú azonban a kooperáció szempontjából, hogy a V4-ek 
egyeztessék az álláspontjukat a szavazás előtt.

A V4-eknek az EUTF Afrikán belül eddig egy közös projektjük van, amely illesz-
kedik az Alap fő prioritásaihoz, és legfontosabb célja a foglalkoztatottság előse-
gítése a helyi gazdasági szereplők kapacitásépítésén keresztül, a kilátástalanság 
helyett valódi megélhetés és perspektíva kínálása a radikalizáció megelőzése 
céljából. A projekt ezenfelül a nők gazdasági megerősítését támogatja, továbbá 
a marginalizált régiókra összpontosít, miközben megszilárdítja azok fővárossal 
való szerves gazdasági kapcsolatait. A projekt a Kilifi, Kwale és lamu körzet-
ben működő kesudió-, mangó- és kókusztermesztés, illetve az ahhoz kapcsolódó 
nairobi feldolgozó tevékenység fejlesztésén keresztül teremt munkahelyeket és 
ösztönzi a helyi gazdaság szerves fejlődését. A kétmillió eurós projekt egy előző 
szlovák projekt folytatása, amelyet a Szlovák Fejlesztési Ügynökség koordinál, a 
végrehajtást pedig számos V4-es szervezet végzi. A projekt magyar végrehajtója 
a Nemzeti Agrárkutatási és innovációs Központ (NAiK). 

A V4-es kooperációról szakpolitikai szempontból elmondható, hogy az orszá-
gok viszonylag fiatal donorként még a fejlesztési tevékenységük és együttmű-
ködésük első tapasztalatait próbálják meg levonni és azt továbbfejleszteni. 
Összességében azonban látható, hogy a V4-ek kialakították a kooperáció kere-
teit, és erre építkezve a jövőben számos új projekt és kezdeményezés valósít-
ható meg. Fontos lenne továbbá, hogy a V4-ek még több szakmai és magasabb 
szintű egyeztetőt szervezzenek annak érdekében, hogy a közös projektek még 
hatékonyabbak lehessenek, a közös érdekek még jobban megjelenhessenek az 
EU-ban és világszinten is, valamint hogy a nemzetközi közösség még jobban 
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felfigyeljen a V4-es kooperáció sikerességére. A jövőre nézve szükséges a közös 
kommunikáció erősítése, az újabb kezdeményezések és projektek kidolgozása, 
valamint a végrehajtó tevékenységek összehangolása.

hungary helPS

Magyarország nemcsak a határain belül, hanem a határain kívül is felelősséget érez 
a nála szegényebb vagy éppen üldöztetésben, diszkriminációban élő közösségek 
iránt. Magyarország számára fontos, hogy világszerte minél kevesebben éljenek 
nélkülözésben és a létminimum alatt, valamint minél több ember kaphasson lehe-
tőséget a saját hazájában a boldoguláshoz. Ehhez járul hozzá a magyar nemzetkö-
zi fejlesztési együttműködés. Magyarország mindemellett mindig segítette azokat 
az országokat, amelyeket humanitárius katasztrófa ért, legyen az természeti vagy 
ember által okozott.

Ahhoz, hogy a nemzetközi közösség megfelelő képet kaphasson a magyar se-
gítségnyújtásról, szükség volt egy olyan program létrehozására, amely növeli az 
ország láthatóságát, és bemutatja az elkötelezettségét a felmerülő válságok és 
krízisek megoldásában. Ezen logika mentén született meg a hungary helps el-
nevezésű program, amelynek az elsődleges célja, hogy biztosítsa Magyarország 
nemzetközi humanitárius szerepvállalásának és fejlesztéspolitikájának látha-
tóságát és kommunikálja a segítségnyújtásban elért eredményeket. A hungary 
helps program tehát olyan hiánypótló kezdeményezés, amely egységes arculat-
tal és kommunikációval hívja fel a figyelmet a magyar segítségnyújtásra. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a programnak elsősorban kommunikációs profilja van, tehát 
jelenleg nem foglalkozik konkrét projektvégrehajtással. A humanitárius és fej-
lesztéspolitikai projektek végrehajtása és menedzselése a KKM és a társtárcák 
feladatkörébe tartozik, a koordinációt pedig továbbra is a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium (KKM) végzi.

A hungary helps programról szóló 244/2017. (Viii. 28.) kormányrendelet 
alapján a program magában foglalja „a nemzetközi fejlesztési együttműkö-
désről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. 
törvényben meghatározott tevékenységeket, továbbá azon kívül olyan adomá-
nyokat, amelyek célba juttatásához Magyarország valamely külképviseleté-
nek közreműködését veszik igénybe, ha ahhoz az adományozó hozzájárul, és 
a külpolitikáért felelős miniszter úgy ítéli meg, hogy az Magyarország szem-
pontjából nem kockázatos”6. A 244/2017. (Viii.28.) kormányrendelet pontosan 
meghatározza, hogy mire nem terjed ki a program tevékenysége. A programban 
nem minősül támogatásnak a katonai célú hozzájárulás, a külhoni magyarok 
oktatási, kulturális és anyanyelvi identitásának megőrzésére irányuló projektek, 
fejlesztések és programok. A program keretében, az egységes képviselet bizto-
sítása céljából kineveztek egy utazó nagykövetet is heltai Péter személyében. 
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A nagykövet és titkársága feladatkörébe tartozik a magyar szerepvállalás hazai 
és nemzetközi kommunikációja, illetve találkozók szervezése és projekthelyszí-
nek felkeresésének előkészítése. A koordinációt az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumában elhelyezkedő Nagyköveti Titkárság végzi. A Nagyköveti Titkárság 
ezenfelül együttműködik a KKM-mel és az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(EMMi) Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős helyettes Államtitkárság-
gal (ÜKERhÁT) és a témában releváns társtárcákkal is. 

Kinevezése óta heltai Péter utazó nagykövet számos találkozón vett részt 
kormányzati képviselőkkel, nemzetközi szervezetek képviselőivel, civilszer-
vezetek és egyházak vezetőivel, továbbá egyéb nemzetközi szereplőkkel 
annak érdekében, hogy bemutassa a magyar nemzetközi fejlesztési és hu-
manitárius együttműködést, valamint a magyar szerepvállalást a válság 
sújtotta régiókban. Találkozott például a Világörökségi Központ munkatár-
saival Párizsban, az oECD fejlesztési együttműködésért felelős igazgatójával, 
emellett ellátogatott Varsóba és Krakkóba is, ahol ismertette a hungary helps 
programot. Az utazó nagykövet továbbá részt vett a keresztények védelméért 
megrendezett krakkói konferencián. A magyar program szélesebb körű megis-
mertetése céljából további találkozók megszervezése van folyamatban. Fontos 
azonban kiemelni, hogy nemcsak heltai Péter nagykövet népszerűsíti a hungary 
helps programot, hanem a magyar nagykövetek és diplomaták is.

Mivel a hungary helps legfontosabb feladata a láthatóság biztosítása, ezért 
a programban végrehajtott projektek helyszínein tájékoztató táblákat helyez-
nek ki, illetve tárgyi adományok esetében meg kell jelennie a hungary helps 
program védjegyének a tárgyakon, csomagolásokon és a szállítóeszközökön. 
A megjelent Arculati Kézikönyv7 részletesen bemutatja a logó és a védjegy fel-
használásának formai követelményeit és szabályait.

A hungary helps program tehát összefogja a magyar humanitárius és fejlesz-
tési tevékenységet, illetve bemutatja a projekteket, programokat, ösztöndíjakat 
és kezdeményezéseket. 

2016-ban az oDA-ban8 elszámoltatható magyar multilaterális hozzájárulás el-
érte a 144,33 millió USA-dollárt, a bilaterális fejlesztési tevékenységre fordított 
összeg pedig 54,78 millió USA-dollár volt. 2017-ben (előzetes adatok alapján) 
Magyarország 109,65 millió USA-dollárt fizetett be multilaterális keretek között, 
és a bilaterális támogatása 33,04 millió USA-dollár volt.

2017-ben az ÜKERhÁT közreműködésével a közel-keleti keresztény közössé-
geknek nyújtott támogatások összege elérte a 2,2 milliárd forintot (7 millió euró). 
2014-től kezdődően 2017-ig Magyarország 8,3 milliárd forinttal (26,7 millió euró) 
támogatta a migránsokat kibocsátó és a menekülteket befogadó országokat.9

A magyar fejlesztéspolitika továbbá felajánlásokkal segíti a nemzetközi szerve-
zetek munkáját is annak céljából, hogy azok hatékonyan és szervezetten kezeljék a 
migrációs kihívást. Ennek a megközelítésnek az ékes példája, hogy Magyarország 
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2017-ben 310 millió forinttal (1 millió euró) támogatta az ENSz Világélelmezési 
Programjának (WFP – World Food Programme) tevékenységét, amely hozzájá-
rul a jemeni és kelet-afrikai élelmezési és humanitárius válságok kezeléséhez.

Magyarország a többi tagállammal együtt az Európai Unió (EU) kereteiben 
is foglalkozik a migrációs kihívással és annak megoldási lehetőségeivel. Az 
EU eddig sosem látott mértékű kihívással találta szembe magát 2015-től kez-
dődően, amikor is nagyarányú bevándorlási hullám indult meg a Közel-Kelet 
és Afrika egyes területei felől. A tagállamok viszonylag hamar felismerték, 
hogy a válság és az egyre növekvő társadalmi nyomás hatására azonnali és 
hatékony megoldásokat kell találni a krízis kezelése és megoldása érdekében. 
Ennek hatására a tagállamok és az EU intézményei olyan közös sürgősségi 
válságkezelési mechanizmusokat és alapokat hoztak létre közösen, amelyek 
rugalmasabban és hatékonyabban működnek és reagálnak a migrációs krízis 
speciális természetére, mint a külkapcsolati eszközök. Ezek az alapok a kö-
vetkezők: EUTF Afrika, EU Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelő 
Alap (EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis, MADAD Alap) és 
a Török Menekültügyi Eszköz (EU Facility for Refugees in Turkey, FRiT).

Magyarország az első körben 700 ezer euróval, majd a második felajánlásnál 
8,75 millió euróval járult hozzá az Alap működéséhez. A tanulmány az EUTF Afriká-
val részletesebben foglalkozik a V4-es együttműködésnél. A magyar hozzájárulás a 
MADAD Alapba elérte a 932 millió forintot (3 millió euró), valamint a FRiT-be 4 milli-
árd 526 millió forintot (14,6 millió euró) fizetett be Magyarország kötelező jelleggel.

Magyarország az utóbbi időben számos olyan programot és projektet finan-
szírozott, amely a migrációs kihívást próbálja meg enyhíteni. három magyar 
karitatív szervezet kapott magyar támogatást összesen 199,5 millió forint (644 ezer 
euró) összegben, amelyek fejlesztéspolitikával és humanitárius segítségnyúj-
tással is foglalkoznak. Ezek a szervezetek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSz) és a Magyar Vöröskereszt.10

A hungary helps program további feladatai közé tartozik, hogy összefoglalja a 
magyar fejlesztési és humanitárius szerepvállalás keretében finanszírozott pro-
jekteket, találkozókat és ösztöndíjakat. A teljesség igénye nélkül Magyarország 
az alábbi tevékenységekkel és projektekkel járult hozzá a fejlődő országok fej-
lesztéséhez és a migrációs krízis kezeléséhez:11

•	 Tell-Aszkuf (irak) város megrongált lakóházainak rekonstruálásához Magyar-
ország 580 millió forintot (1,9 millió euró) nyújtott. A támogatás eredménye-
képpen mintegy 200 család térhetett vissza az otthonába.

•	 Magyarország 145 millió forintos (467 ezer euró) hozzájárulás keretében segí-
tette az erbíli Szent józsef Kórházat és annak gyógyszerellátását.

•	 A magyar kormány 120 millió forinttal (387 ezer euró) járult hozzá a Magyar Katolikus 
Egyház projektjéhez, amelynek célja egy katolikus iskola felépítése az iraki Erbílben.
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•	 A KKM 35 millió forintot (113 ezer euró) ajánlott fel a MÖSz-nek, amelynek se-
gítségével a szervezet többek között egy olyan segítségnyújtással foglalkozó 
irodát tart fenn Erbílben, amelynek a fő feladata a magyar fejlesztési és huma-
nitárius tevékenységek koordinálása helyi szinten.

•	 Palesztinában, irakban, Szíriában, jordániában és iraki Kurdisztánban Ma-
gyarország összesen 622,5 millió forint (2 millió euró) értékben finanszíroz 
projekteket. A projektek folytatódnak az újabb 500 millió forintos (1,6 mil-
lió euró) magyar felajánlást követően. A folytatásban a program a Ninivei 
Fennsíkra visszatelepülő menekültek támogatását segíti elő. A program kere-
tében a Visszatelepülőket Támogató Központ segélycsomagokat, építőanya-
gokat és az alapvető szükségleteket kielégítő tárgyakat oszt szét a rászorulók 
között, továbbá támogatja az oktatást és a pszichoszociális segítségnyújtást 
is. A MÖSz budapesti irodája irányítja és felügyeli a programot.

•	 Magyarország 21,7 millió forint (70 ezer euró) összegben juttatott el gyorsse-
gélyt a kurd hatóságoknak az iraki belső menekültek megsegítése céljából.

•	 101 millió forintnyi (326 ezer euró) támogatásban részesült továbbá irak, Tö-
rökország, libanon és jordánia a menekülthelyzet kezelése céljából. 

•	 2017 decemberében jean-Clément jeanbart aleppói érsek magyarországi lá-
togatása nyomán döntött a kormány a 2147/2017. (Xii. 29.) határozatában ar-
ról, hogy támogatja az üldözött szíriai keresztény közösségeket az érsekségen 
keresztül egy iskola építésével, illetve keresztény családok hazatelepülését 
célzó projektekkel. A támogatás összege 620 millió forint (2 millió euró).

•	 Magyarország 620 millió forintot (2 millió euró) ajánlott fel az üldöztetést szen-
vedő szíriai keresztény közösségek számára. Mindezzel támogatják a mene-
kültek hazatérését és iskolák építését.

•	 libanonban a KKM 10 millió forinttal (32 ezer euró) támogatta a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat programját, amelynek célja egészségügyi és pszichoszociá-
lis szolgáltatások biztosítása.

•	 libanonban továbbá Magyarország 463 millió forinttal (1,5 millió euró) segíti a 
libanoni templomok felújítását.

•	 Palesztinában a KKM támogatta a betlehemi Szent Család Kórház felszerelé-
sét 1,5 millió forint (5 ezer euró) összegben.

•	 Palesztinában ezenfelül a KKM 31 millió forintnyi (100 ezer euró) pénzbeli ado-
mányt nyújtott a betlehemi Születés Székesegyház felújításának támogatására. 
A felújításokat a KKM további 31 millió forinttal (100 ezer euró) egészítette ki. 

•	 Egyiptomban a 2016-os kairói terrortámadás után Magyarország két egyiptomi 
kopt asszony rehabilitációját vállalta a honvéd Kórházban.

•	 Az Antióchiai Szír Katolikus és Szír ortodox Egyház által végzett humanitárius se-
gítségnyújtáshoz 310-310 millió forintot (1-1 millió euró) ajánlott fel Magyarország.

•	 Nigériában Maiduguri régióban a Boko haram terrorszervezet üldözi a ke-
resztény közösségeket, amelyek állandóan zaklatásoknak és atrocitásoknak 
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vannak kitéve. A magyar kormány támogatja a térségben található lerombolt 
oktatási és egészségügyi épületek újjáépítését, amelyhez összesen 310 millió 
forintot (1 millió euró) biztosított.

•	 Magyarország 8,75 millió forinttal (28 ezer euró) támogatott egy vízügyi projektet a 
Kongói Demokratikus Köztársaságban az Afrikáért Alapítvány közreműködésével.

•	 Magyarország Kormánya hozzájárul az Asszír Keleti Egyház erbíli püspökségének 
két projektjéhez, a Szent györgy-templom rekonstrukciójának befejezéséhez és 
egy új papképző szeminárium kialakításához. Az erről szóló kormányhatározat ki-
hirdetés előtt áll. A támogatás összege 143 441 651 forint.

•	 Tanzániában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy komplex szanitációs fejlesz-
tési projektet valósított meg, amelyhez a KKM 2016-ban 2 millió forinttal (6400 
euró) járult hozzá.12

•	 Magyarország a jeruzsálemi latin Patriarchátus jordániai Vikariátusa által mű-
ködtetett Markai Római Katolikus iskola fűtéskorszerűsítését 12 millió forintnyi 
összeggel támogatta.

•	 A kormány 1119/2018. (iii. 19) számú határozata értelmében a magyar állam 
hozzájárul a Keresztelőhely-templom befejezéséhez, a Segítő Szűzanya-temp-
lom felépítéséhez, az Észak-jordániában található irbidben a menedékkérőknek 
fenntartott középiskola berendezési tárgyainak beszerzéséhez, az Apostoli Nun-
ciatúra által életre hívott irgalmasság Kertje nevű, Ammanban és Madabában 
működő jövedelemtermelő tevékenységet elősegítő projektek támogatásához, 
valamint a Szeretet Forrása katolikus egyházi kórus közösségi házának felújítá-
sához.

Magyarország a fejlődő országokban megvalósított fejlesztési és humanitárius 
projektjein kívül ösztöndíjakat is nyújt azon rászoruló országoknak, amelyekben 
az oktatás nem megfelelően biztosított, és ahol a fiatal generációnak nincs lehe-
tősége a továbbtanulásra. A magyar álláspont szerint fontos, hogy a tehetséges 
fiatalok olyan hasznosítható tudáshoz jussanak, amelyet aztán később felhasz-
nálhatnak országuk újjáépítése és fejlesztése során. A magyar ösztöndíjprogram 
is támogatja azt az elvet, hogy a migrációs problémákat csak úgy lehet hatéko-
nyan kezelni, ha a tanulmányaik befejezése után a fiatalok helyben, a szülőhazá-
jukban segítik országuk fejlődését, így adva fejlődési lehetőséget a következő 
generációnak.

A Stipendium hungaricum Magyarország ösztöndíjprogramja, amelyben nem-
zetközi megállapodások keretében a fejlődő országokban élő fiatalok ösztöndíjat 
kapnak, és Magyarországon folytathatják tanulmányaikat. Összesen 49 ország-
ból érkeztek diákok tanulmányaik folytatása céljából Magyarországra. A diákok 
közel 45%-a a migrációs válság érintette régiókból (Szíria, irak, Palesztina, liba-
non, Kenya, Nigéria és Etiópia) származik. Az ösztöndíjasok száma évről évre nő, 
és a 2017/2018-as tanévben elérte a 6484 főt.13
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a kereSztényüldÖzéS elleni felléPéS

A történelem folyamán a különböző hitvallású felekezetek közösségeit gyakran ül-
dözték vallási hovatartozásuk és eszméik miatt. Napjainkban a keresztény közössé-
gek elleni támadások és terrorcselekmények megsokszorozódtak, kiváltképp a Kö-
zel-Keleten és Afrikában. Magyarország a közös kulturális és vallási tradíciók miatt 
felelősséget érez a régió határain túl élő keresztény felekezetek tagjaiért, ezért elkö-
telezett azok megsegítésében. Ebből kiindulva Magyarország szolidáris országként 
számos projektet és programot támogat az említett térségekben.

A magyar kormány döntése alapján 2016 októberében létrejött az ÜKERhÁT azzal a 
céllal, hogy megsegítse az üldözött és diszkriminált keresztény közösségeket, elemez-
ze a jelenséget, valamint hogy felhívja a problémára a nemzetközi közösség figyelmét, 
és közös fellépést irányozzon elő a külföldi kormányokkal és nemzetközi szervezetek-
kel. Az ÜKERhÁT ezenfelül a keresztény közösségek humanitárius segítségnyújtását is 
koordinálja, szem előtt tartva a helyben maradás lehetőségének megteremtését, vala-
mint feladatai között szerepel a kapcsolatépítés a keleti és afrikai üldözött keresztény 
közösségekkel. A helyettes államtitkárságot jelenleg Azbej Tristan vezeti.

Az ÜKERhÁT koordinálásával indult el 2017 szeptemberében a Scholarship for 
Christian Young People elnevezésű ösztöndíjprogram, amelynek célja, hogy lehető-
séget nyújtson az üldözött keresztények közösségeiben élő fiataloknak a továbbta-
nulásra. A 2017/2018-as tanévben 67 diák kezdte meg tanulmányait. A fiatalok 
elsősorban Nigériából, Egyiptomból, libanonból, Szíriából, irakból, Pakisztánból 
és izraelből származnak. Az ösztöndíjprogram első éves költségvetése elérte a 
150 millió forintot (484 ezer euró), a következő tanulmányi évre pedig 300 millió 
forintot (968 ezer euró) különítettek el annak érdekében, hogy a program hosszú 
távon fenntartható és sikeres lehessen.14

A keleti és afrikai keresztény közösségekkel való kapcsolatépítés kiemelt fontos-
ságú a helyettes államtitkárság munkájában. A kapcsolatok erősítése céljából 
számos két- és többoldalú találkozót, eseményt szerveztek az érintett felek között. 
Az alábbiakban felsorolunk pár találkozót a teljesség igénye nélkül:

•	 A hatékony együttműködés és az egyházi vezetőkkel való kapcsolatfelvétel cél-
jából Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Török Tamás helyettes államtitkár 
2017 januárjában Erbílben találkozott Nicodemus Daoud Matti Sharaf metropoli-
tával, Bashar Matti Warda érsekkel, yoanna Petros Mouche érsekkel és gewargis 
asszír keleti pátriárkával. A résztvevők megtárgyalták egyházaik helyzetét, és szó 
esett a visszatérés lehetőségeiről is.

•	 2016 decemberében az ÜKERhÁT a Magyarországi Kopt ortodox Egyházzal kar-
öltve közös szolidaritási gyertyagyújtást szervezett a kairói robbantás áldozataiért 
a Szent istván-bazilikában, és 2017 áprilisában, nagypénteken közös megemléke-
zést tartottak a magyarországi koptok templomában.
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•	 2017 januárjában Budapesten járt iii. józsef ignác júnán szír katolikus pátri-
árka, aki előadást tartott közössége megpróbáltatásairól, illetve találkozott 
orbán Viktor miniszterelnökkel és Balog zoltán miniszterrel.

•	 2017 februárjában ii. Efrém ignác szír ortodox pátriárka járt Budapesten abból a 
célból, hogy előadást tartson a keleti keresztények helyzetéről, majd találkozott 
orbán Viktor miniszterelnökkel, Semjén zsolt miniszterelnök-helyettessel, Balog 
zoltán miniszterrel és Erdő Péter bíborossal, esztergom-budapesti érsekkel.

•	 2017 márciusában henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes, író tartott előa-
dást az európai kereszténység helyzetéről, a közel-keleti keresztényüldözésről 
és az iszlámmal való párbeszéd nehézségeiről.

•	 2017. május 29–31. között hivatalos látogatáson fogadta az ÜKERhÁT louis 
Rafael i Sako babiloni káld katolikus pátriárkát és Bashar Matti Wardát, Erbíl 
káld érsekét. A látogatás ideje alatt került sor a keresztények helyben maradá-
sát elősegítő támogatói okiratok aláírására az erbíli Szent józsef Kórházat és 
Tel-Aszkuf újjáépítését illetően.

•	 2017. július 16. és 19. között Budapestre látogatott oliver Dashe Doeme, a nigéri-
ai Maiduguri egyházmegye püspöke. A püspököt először orbán Viktor miniszter-
elnök fogadta, majd előadást tartott a PPKE dísztermében, amelyet Balog zoltán 
miniszter és jan Figel, az Európai Unió vallásszabadságért felelős különleges 
megbízottja nyitott meg.

•	 2017 szeptemberében tanévnyitó szentmisét rendezett Erdő Péter bíboros, 
prímás, esztergom-budapesti érsek a Szent istván-bazilikában az üldöztetés 
elől menekülő, keresztény közösségekből érkező ösztöndíjasoknak. A meg-
nyitón Balog zoltán miniszter nyújtotta át az érintetteknek az ösztöndíjról szóló 
dokumentumot.

•	 Azbej Tristan helyettes államtitkár 2017 októberében libanonba látogatott, ahol 
találkozott iii. józsef ignác szír katolikus pátriárkával, Bishara Boutros al-Rai 
bejrúti maronita pátriárkával és Mar justinos Boulos Safar szír ortodox érsekkel.

•	 Azbej Tristan helyettes államtitkár és Taracközi Ferenc kárpátaljai lelkész 
2017 novemberében Erbílbe utaztak. Azbej Tristan helyettes államtitkár megte-
kintette a magyar támogatásból felépülő iskolát, és tárgyalt a munkálatokról. 
Taracközi Ferenc pedig a kárpátaljai közösségtől származó adományt adta át az 
üldözött iraki keresztényeknek. A delegáció további tagja volt heltai Péter utazó 
nagykövet is, aki bemutatta a hungary helps programot meg a magyar fejleszté-
si és humanitárius tevékenységet.

•	 2017 novemberében Azbej Tristan helyettes államtitkár nigériai látogatása során 
adta át Abujában a maiduguri püspöknek azt az oklevelet, amelyben Magyaror-
szág három iskola és egy kórház felújítását vállalja Nigériában. Az eseményen 
részt vett heltai Péter utazó nagykövet is. A magyar delegáció továbbá megnyi-
totta az abujai magyar nagykövetség új épületét, és meglátogatott egy menekült-
tábort is. A delegáció emellett találkozott az abujai és a kadunai érsekkel is.15



79Globális Visegrád: felelősség a régió határain túl

 

Szakpolitikai együttműködés a V4-en belül  

•	 2017. december 18–21. között Magyarországra látogatott jean-Clément jean-
bart, Aleppó görögkatolikus érseke. Az érsek előadást tartott a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem dísztermében a görögkatolikus közösség helyzetéről, találko-
zott orbán Viktor miniszterelnökkel, Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolitával, va-
lamint Balog zoltán miniszterrel.

•	 2018. január 18–22. között Magyarországra látogatott William hanna Shomali, a 
jeruzsálemi latin Patriarchátus jordániai vikáriusa. Magyarországi útja során a 
püspököt fogadta orbán Viktor miniszterelnök és Balog zoltán miniszter. Az 
egyházi méltóság nyilvános előadást tartott a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem dísztermében a jordániai menekültválságról, nyilatkozott a magyar saj-
tónak, és részt vett az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletén a Szent ist-
ván-bazilikában Erdő Péter bíborossal, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
tagjaival és a magyarországi egyházak vezetőivel.

•	 2018. február 20–24. között Magyarországra látogatott Mar Abris youkhanna, az 
Asszír Keleti Egyház püspöke. hivatalos programja során fogadta őt orbán Vik-
tor miniszterelnök, valamint nyilvános előadást tartott a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem dísztermében Körkép az Asszír Keleti Egyház helyzetéről címmel. 

•	 2018. március 3–8. között irakba és jordániába látogatott Balog zoltán minisz-
ter. A delegáció tagjai voltak Sölch gellért kabinetfőnök, Azbej Tristan helyettes 
államtitkár, valamint heltai Péter, a hungary helps program utazó nagykövete. A 
delegáció nemcsak  az üldözött keresztény közösségek magas rangú vezetőivel 
találkozott, hanem magukkal a közösségekkel is. Átadták a magyar támogatás-
sal felépült erbíli Szűz Mária iskolát, továbbá azt a támogatást, amely további fél 
évig biztosítja a Szent józsef Kórház gyógyszerellátását. A támogatás összege 
145 millió forint (467 ezer euró).

Az ÜKERhÁT ezen tevékenységek mellett hangsúlyt helyez az ügy nemzetközi képvi-
seletére is, és szorgalmazza a nemzetközi szereplők összefogását:

•	 2017 januárjában az ÜKERhÁT fogadta Budapesten a keresztényüldözéssel fog-
lalkozó nemzetközi intézetek képviselőit (Aid to Church in Need, ADF internatio-
nal, international Christian Concern, open Doors). A konferenciát követően a felek 
megállapodtak abban, hogy az üldözött keresztény közösségek lakóhelyükre való 
visszatérését biztosítani kell nemzetközi biztonsági és védelmi garanciákkal, va-
lamint meg kell kezdeni az újjáépítést. A résztvevők abban is egyetértettek, hogy 
biztosítani kell a békés párbeszédet a különböző felekezetek között a Közel-Ke-
leten, valamint megállapították, hogy az elkövetett atrocitásokat népirtásként és 
emberiesség elleni bűncselekményként kell elkönyvelni.

•	 2017 júniusában hágában találkozott Kovács Péter bíró és a Nemzetközi 
Büntetőbíróság elnöke, aminek során a felek egyeztettek az atrocitások elkö-
vetőinek számonkéréséről és annak lehetőségeiről.
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•	 2017 októberében Budapesten szervezték meg a Nemzetközi Konferencia a 
Keresztényüldözésről című rendezvényt. Ezen megjelentek a közel-keleti és eu-
rópai egyházak vezetői, politikusok, valamint hazai és nemzetközi szervezetek 
képviselői. A konferencia résztvevői külön nyilatkozatot fogadtak el azzal a céllal, 
hogy felhívják a nyugati döntéshozók figyelmét a problémára. 

•	 Azbej Tristan helyettes államtitkár részt vett 2017 októberében a washingtoni in 
Defence of Christians Summit elnevezésű konferencián, majd 2017 decembe-
rében New yorkban a The Anglosphere Society és a hudson institute’s Centre 
for Religious Freedom konferencián.16

BefejezéS

A tanulmány célja Magyarország nemzetközi fejlesztési és humanitárius tevé-
kenységének bemutatása, illetve annak láttatása, hogy az ország milyen módon 
próbálja kezelni a migrációs válságot fejlesztéspolitikai szempontból. A tanul-
mány igyekszik átfogóan bemutatni Magyarország tevékenységét mind bilaterá-
lis, mind multilaterális szempontból. Az esszé kitér a V4-ek szakpolitikai együtt-
működésére és az abban rejlő lehetőségekre, majd bemutatja a hungary helps 
programot, amelynek célja Magyarország fejlesztési és humanitárius tevékenysé-
gének fokozottabb láttatása hazai és nemzetközi szinten. A program bemutatása 
után vázolja az üldözött keresztény közösségekért tett magyar erőfeszítéseket, 
majd levonja a magyar együttműködés főbb tanulságait és lehetőségeit.

Amint a tanulmányból is kiderül, Magyarország aktívan és gazdasági teljesí-
tőképességét tekintve jelentős mértékben vesz részt a nemzetközi fejlesztési 
együttműködésben, illetve vállal szerepet a migrációt kiváltó tényezők kezelé-
sében a konfliktusos és elmaradott régiókban. habár Magyarország szolidáris 
országként már eddig is tevékenyen kivette a részét a nemzetközi fejlesztési és 
humanitárius tevékenységből, további erőfeszítésekre lesz szükség a jövőben 
is annak érdekében, hogy a globális szinten megjelenő kihívásokat és problé-
mákat kezelni lehessen. Magyarországnak a továbbiakban is részt kell vennie a 
multilaterális fejlesztési együttműködésben, emellett újabb bilaterális projektek 
megvalósítására és a pénzügyi kapacitás növelésére van szükség. Az ország-
nak ezenkívül megfelelő védelemben kell részesítenie azon közösségek tagjait, 
akiket üldöznek és diszkriminálnak hazájukban.

Magyarországnak nemcsak a V4-es elnöksége alatt, hanem az után is szoro-
san együtt kell működnie a V4-ekkel annak érdekében, hogy a közös nemzetkö-
zi fejlesztési és humanitárius tevékenységet még inkább megismerje a hazai 
és nemzetközi közvélemény. Szükség van továbbá az együttműködés keretein 
belül új projektek és kezdeményezések kidolgozására, illetve innovatív módsze-
rek alkalmazására. A V4-eknek is követniük kell a legújabb fejlesztéspolitikai 
trendeket azért, hogy a kooperáció még hatékonyabbá válhasson. Fontos lenne 
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továbbá, hogy a V4-ek minél több platformon egységesen lépjenek fel, és kö-
zös álláspontot alakítsanak ki, amelyet azután hatékonyan tudnak képviselni 
globális szinten is. Mindemellett olyan hosszú távú együttműködési mecha-
nizmusokat kellene kialakítani, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkát és 
egyeztetéseket.

A hungary helps program célja, hogy tájékoztassa mind a nemzetközi, mind 
a hazai közvéleményt Magyarország nemzetközi fejlesztési és humanitárius 
tevékenységéről. A program külön hangsúlyt helyez azon magyar projektek 
és kezdeményezések láttatására, amelyeknek a migrációt kiváltó tényezők 
kezelése és a helyben maradás elősegítése a céljuk, valamint amelyek javít-
ják a fejlődő országok közösségeinek ellenálló képességét a konfliktusokkal 
szemben. A program számára fontos, hogy a kommunikáció minden szinten 
megvalósulhasson, és ne csak a szakmai szféra tájékozódhasson a magyar 
szerepvállalásról.

A programról összességében elmondható, hogy habár még viszonylag rövid 
ideje hozták létre, már most sikereket ért el, hiszen a magyar társadalom átfo-
góbb képet kapott a magyar fejlesztési és humanitárius tevékenységről. Fon-
tos azonban, hogy a program kommunikációja még szélesebb körben érje el a 
magyar lakosságot, és számoljon be a magyar tevékenységekről. Nemzetközi 
szempontból pedig a hungary helpst, mint hiánypótló kezdeményezést, meg 
kell ismertetni nemcsak a szomszédos és európai államokkal, hanem a régió 
határain túl is. A hungary helps példaértékű lehet más országok számára is, 
hiszen egy olyan átfogó koncepciót jelenít meg, amelyet minden ország hasz-
nosíthat a saját maga képére formálva. A hungary helps keretében ezenfelül 
keresni kell a további együttműködési lehetőségeket mind a donor, mind a reci-
piens országokkal.

Budapest, 2018. március 29.

jegyzeTek

1 Nemzetközi fejlesztéspolitika, Szakdiplomáciai ismeretek, KKM

2 Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzet-

közi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciója (2014–2020)

3 Uo.

4 Nemzetközi fejlesztéspolitika, Szakdiplomáciai ismeretek, KKM

5 V4 Connects – Elnökségi program http://v4.gov.hu/download/2/fe/02000/A%20V4%20magyar%20el-

n%C3%B6ks%C3%A9g%C3%A9nek%20programja.pdf (Letöltve: 2018. március 16.)

6 Hungary Helps program összefoglaló, készítette: Hungary Helps program Utazó Nagyköveti Titkárság 

(Budapest, 2018. január 31.)
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7 Arculati Kézikönyv: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700003.MKF&timeshift=fffffff4&txtrefe-

rer=00000001.TXT (Letöltve: 2018. március 29.)

8 official development Assistance (odA) – Hivatalos fejlesztési támogatás mutatószám. AZ oECd 

definíciója szerint odA-nak minősül az odA-jogosult fejlődő országoknak és multilaterális fejlesztési in-

tézményeknek kedvezményesen, hivatalos állami forrásból nyújtott támogatás, aminek fő célja a fejlődő 

országok gazdasági fejlődésének és jólétének elősegítése.

9  Hungary Helps program összefoglaló, készítette: Hungary Helps program Utazó Nagyköveti Titkárság 

(Budapest, 2018. január 31.)

10  Uo.

11  Uo.

12  Uo.

13  Uo.

14  Uo.

15  Magyarország fellépése az üldözött keresztények védelmében, EMMI, üKErHÁT 

16  Uo.
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Visegrádi négyek, 
közép-európa, európai unió

1925-ben Bécsben hantos Elemér magyar pénzügyi szakember, gondolkodó, ko-
rábbi pénzügyi államtitkár megalapított egy szervezetet, amelyet Mitteleuropäische 
Wirtschaftstagungnak, Congrès économique de l’Europe centrale-nak nevezett 
el. Célja az volt, hogy a felbomlott osztrák–Magyar Monarchia utódállamai kö-
zött erőteljesebb gazdasági együttműködést, gazdasági integrációt építsen 
ki fokozatosan, különböző állomásokon keresztül, és ezzel helyreállítsa azt a 
gazdasági egységet, ami kereskedelmi, közlekedési, infrastrukturális és minden 
egyéb szempontból évtizedeken keresztül jól működött. A cél tehát alapvetően 
gazdasági volt. Földrajzilag az első megközelítésben az utódállamokra terjedt ki, 
tehát Ausztriára, Magyarországra, Csehszlovákiára, Romániára és jugoszláviá-
ra. Fenntartotta a lehetőséget, hogy ez a közép-európai integráció később lépé-
seket tegyen Németország felé vagy esetleg tovább is. Úgy képzelte el hantos 
Elemér, hogy először egy árfolyam-stabilizációt kell végrehajtani, fokozatosan 
közös pénzt kell bevezetni, ezt követően pedig vámuniót kell létrehozni. Érdekes 
módon ő fordítva képzelte el, mint ahogyan az egyébként az európai integráció-
ban megtörtént.

infrastrukturális fejlesztések, a vasúti és folyami közlekedés integrációja, vala-
mint a postaszolgáltatások centralizációja jelentették a gazdasági integráció har-
madik területét.

Szintén 1925-ben egy Coudenhove-Kalergi nevű osztrák gróf megalapította a sok-
kal ismertebb Páneurópai Uniót azzal a célkitűzéssel, hogy létrejöjjön egy politikailag 
egységes Európa. A „mitteleuropäische” elképzelés alapvetően a gazdasági szfé-
rából indult, a Páneurópai Unió viszont politikai célt tűzött ki maga elé, és ennek a 
gyökerét Richard Coudenhove-Kalergi szerint a német–francia megbékélésnek kell 
alkotnia, és ebből kell egy páneurópai, tehát összeurópai politikai együttműködést, 
sőt uniót felépíteni.

A Páneurópai Uniónak létrejöttek különböző nemzeti szekciói, köztük a ma-
gyar, amelynek természetesen tagja volt hantos Elemér is. Tehát más volt a 
geográfiai tér, más volt a kiindulópont, de voltak közös elemek. Ugyanakkor a 
két koncepció, a két elképzelés versengett is egymással. hantos Elemérnek pél-
dául feltették a kérdést, hogy ő voltaképpen melyiket akarja: a közép-európai 
együttműködést vagy pedig egy európai, páneurópai integrációt. hantos elképze-
lése az volt, hogy először jöjjön létre a Mitteleuropäische Wirtschaftstagung ál-
tal szorgalmazott közép-európai, alapvetően gazdasági integráció, és azután ez 
bővüljön tovább. Első célpont nyilván Németország, majd kialakulhat egy olyan 
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páneurópai együttműködés, amely bizonyos regionális elemeket is hordoz. Te-
hát a közép-európai együttműködés tartsa meg önálló arculatát, de legyen egy 
nyugat-európai csoport is, alapvetően Németország, Franciaország, Belgium és 
luxemburg részvételével, és legyen adott esetben egy balti, skandináv csoport 
is. hantos Elemér tehát végső soron egy regionalizált Páneurópát képzelt el, 
amely megvalósítja Coudenhove-Kalergi Páneurópai Uniójának a végső célját, 
egy politikailag egységes Európa megteremtését.

Mindezeket az elképzeléseket maga alá temette a történelem. Elsősorban a 
30-as évek elején a náci Németország megjelenése, aztán a második világhábo-
rú, majd pedig egy olyan világrend, amely minden szempontból kettévágta mind-
azokat az elképzeléseket, amelyek akár egy közép-európai vagy egy páneurópai 
együttműködés megteremtésére vonatkoztak. Közben egyéb fontos események 
is lezajlottak: a Párizsi Egyezmény megkötése és ezzel az Európai Szén- és Acél-
közösség létrejötte.

Azután történt egy kiemelkedően fontos esemény, ami döntő hatást gyakorolt 
az európai és globális fejleményekre: az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc. Ez adott ugyanis egyértelmű üzenetet arról, hogy a szovjet fenyegetés 
kézzelfogható, nem távoli absztrakt geopolitikai kategória, hanem ténylegesen 
számolni kell vele. Később, 1968-ban Prágában tovább erősödött ez az üzenet. 
Nem kétséges, hogy az európai integrációs elképzelések megvalósításának fo-
lyamatát az 1956-os forradalmunk lényegesen gyorsította.

Az 1989–90-es rendszerváltozás idején nem sokat tudtunk hantos Elemérről, 
Coudenhove-Kalergi valamivel ismertebb volt. De nagyon gyorsan szembesül-
tünk azzal az alapvető kérdéssel, hogy közép-európai együttműködést akarunk 
elsősorban, vagy pedig az európai integrációhoz szeretnénk csatlakozni. Az 
akkori válasz teljesen egyértelmű volt a második lehetőség javára. Ugyanakkor 
nagyon fontosnak tartottuk a közép-európai együttműködés megteremtését, ha 
úgy tetszik, felélesztését is. Sokak véleménye szerint ez döntően külső tényezők 
következménye volt. Elsősorban meg akartuk könnyíteni az európai, euroatlan-
ti integrációk felé történő közeledésünket. De a külső tényezők terén Brüsszel 
mellett Moszkvát is meg kell említenünk, hiszen az egyik első szempont és cél-
kitűzés az volt, hogy leépítsük a régebbi struktúrákat, a KgST-t, a Varsói Szerző-
dést. E kettős célkitűzés együttműködést igényelt az élenjáró országok között.

De ezeken túlmenően volt egy sokkal fontosabb és sokkal mélyebb szempont 
is. Ezek az országok történelmi választás elé kerültek. Azt kellett eldönteniük, 
hogy melyik hagyományt, melyik örökséget kívánják folytatni. Akarják-e folytatni 
a megelőző évtizedekben elfojtott, leszorított konfrontációs kultúrát, akarják-e 
folytatni a feszültségeiket, a konfliktusaikat, vagy pedig meg akarnak teremteni 
egy jelentős részben új együttműködési, kooperációs kultúrát. A válasz teljesen 
egyértelmű és történelmi jelentőségű volt: az utóbbi mellett döntöttek. Elha-
tározták, hogy a kooperációs kultúra irányában fognak elindulni. A többoldalú 
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együttműködés arra is alkalmas volt, hogy a meglévő konfliktusokat, feszültsége-
ket, a történelmi örökségünk nehezebb elemeit a kétoldalú kapcsolatok keretében 
is enyhítsük. Ez az elképzelés később a gyakorlatban is beigazolódott.

innen adódik a következtetés, hogy a Visegrádi Együttműködés voltaképpen 
nem volt más, mint egy szellemi, kulturális, spirituális érzületnek, egyfajta kö-
zép-európai identitásnak a politikai és gazdasági együttműködésbe történő át-
fordítása, átalakítása. Mindenesetre, ha Közép-Európát definiálni akarjuk, akkor 
ezt nem tudjuk megtenni földrajzi alapon, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy hol 
vannak a határai. A svájciak is közép-európainak vallják magukat, és akkor még 
nem említettük a lehetséges északi vagy déli kiterjedést. (A Közép-európai Kez-
deményezés elnevezésű szélesebb együttműködésnek például végül összesen 
tizennyolc tagja lett.)

ha tehát Közép-Európa lényegét akarjuk megragadni, akkor azt a szellemi, 
kulturális, spirituális szférában kell keresnünk. Mi Közép-Európa lényege? Min-
denekelőtt az, hogy Közép-Európa Európa része. hordozza mindazokat az ele-
meket, tulajdonságokat, amelyeket Európa hordoz, csak egy kicsit sűrűbben, 
egy kicsit intenzívebben, egy kicsit magasabb fordulatszámmal. itt még több 
a vallás, még több a nyelv, még több a történelmileg örökölt feszültség, még 
inkább rá vagyunk kényszerítve az együttélésre. itt a kereszteknek is különböző 
formátumuk van, és a holokauszt előtt itt volt a legtöbb zsinagóga. itt nagyon 
sok az aggodalom, nagyon sok a szorongás. itt sok a mélabú, de nagyon sok a 
humorérzék is. Sok a komplexusunk, és a kisebbrendűségi érzés gyakran átcsap 
felsőbbrendűségi komplexusba. Ugyanakkor van egy különleges találékonyság, 
egy különleges kreativitás is. Mindezek adják a közös kulturális örökségre épülő 
közép-európai identitás lényegét.

A Visegrádi Együttműködés pedig az elmúlt több mint negyedszázad siker-
története. Voltak kudarcok is, de összességében véve ez az együttműködés ki-
állotta az idő próbáját, és kiállotta a próbatételeket is. Ennek a huszonöt évnek 
közel fele az Európai Unión kívül zajlott le, majd 2004. május 1-jén visszatértünk 
ahhoz a bizonyos „Mitteleuropa–Páneurópa” látszólagos ellentétpárhoz. Miután 
mindannyian az Európai Unió tagjai lettünk, felmerült a kérdés, hogy mit kezdjünk 
a mi közép-európai együttműködésünkkel, mit kezdjünk Visegráddal. Még olyan 
hangok is voltak, hogy ez az együttműködés így voltaképpen már betöltötte fela-
datát, és nincs már szükség rá.

Volt a közép-európai együttműködésnek egy másik fontos eleme: a Közép-eu-
rópai Szabadkereskedelmi Megállapodás, amely voltaképpen hantos Elemér 
gazdasági integrációval kapcsolatos elképzeléseinek egy részét valósította meg. 
Nyilvánvaló volt, hogy miután megszűnt a KgST – amely többoldalú kereskedel-
mi rendszerként egyébként sohasem működött –, valamit tenni kellett, hiszen a 
közép-európai országok közötti kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok gyengék 
voltak. És ha erre még rátelepítettünk volna az általános szabályoknak megfelelő 
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vámokat és egyéb kereskedelmi akadályokat, akkor ezek a kapcsolatok végképp 
elsorvadtak volna. Következésképpen nagyon gyorsan kellett lépnünk, és szabad-
kereskedelmi megállapodást kellett kötnünk. Ezt egyébként többen évekkel később 
az uniós tagság alternatívájaként ajánlották nekünk. igen jelentős nyugat-európai 
politikai tényezők is meglepődtek, amikor közöltük velük, hogy köszönjük szépen 
a tanácsot, de ezt a megállapodást mi már rég megkötöttük. Végül 2004. május 
1-jén a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás hatálya a V4 körében 
megszűnt, hiszen értelmét vesztette. Nem így a Visegrádi Együttműködés.

A Visegrádi Együttműködés folytatódott és erősödött. Ráébredtünk arra, hogy 
az érdekérvényesítésnek egy új, az eddigieknél fontosabb terrénuma van a ke-
zünkben, mégpedig az, hogy ennek a régiónak, ennek a térségnek a gazdasági, 
politikai érdekeit az integráción, az Unión belül érvényesítsük. Ez így is történt. 
A Visegrádi Együttműködés tehát ilyen szempontból is sikeres volt, és ma is az.

Példaként legtöbbször a többéves pénzügyi keret kialakítására szoktunk hi-
vatkozni, amely esetében a kezdeti elképzelés lényegesen rosszabb, kedvezőt-
lenebb volt a közép-európai országokra nézve, mint az, ami aztán később el-
fogadást nyert. Nagyon koordinált, nagyon jól szervezett együttműködés volt, 
melynek eredményeképpen ezek az országok jártak a legjobban, mindenekelőtt 
a kohéziós források elosztásánál. Köztük is talán a legjobban Magyarország.

Természetesen voltak vagy lehettek volna érdekellentétek is, hiszen egy adott 
kereten kellett osztoznunk. Mi azonban elhárítottuk az érdekellentéteket, és min-
dig a közös nevezőt kerestük, a mindenki számára kedvező közös eredmény el-
érésére törekedtünk. olyan erős volt az összetartozási érzés a visegrádi orszá-
gok között, hogy amikor egyébként az objektív érdekeink nem feltétlenül estek 
volna egybe – például a közös mezőgazdasági politika esetében –, akkor is 
sikerült együttműködnünk, és akkor is alapvetően a közös érdekek kerültek elő-
térbe. Tehát ami köztünk van, az sokkal több, mint egy meghatározott pillanat-
hoz kapcsolódó gazdasági érdek.

Később jöttek a próbatételek. Nem kétséges, hogy az orosz agresszió és 
mindaz, ami azt követően történt, jelentős megosztó tényezőként merült fel a 
Visegrádi Együttműködésen belül, elsősorban lengyelország és Magyarország 
között. Sokan úgy fogalmaztak, hogy visszatért a történelem. A főáramú nyugati 
sajtó, ennek kapcsán, többszörösen is eltemette a Visegrádi Együttműködést, 
amit egyébként korábban észrevenni is alig volt hajlandó. Ez a konfliktus legalább 
felhívta ránk a figyelmet, és észrevették, hogy vagyunk. A valóságban a Visegrádi 
Együttműködés jól kiállta ezt a próbatételt, és világossá vált az, hogy eltérhetnek az 
érzékenységek, eltérőek lehetnek a biztonságpolitikai és gazdasági érdekek is, de 
ezeket mindig át lehet hidalni és megfelelő kompromisszumot lehet és kell kötni.

A történelem visszatérése egy másik elemet is magával hozott: a közép-európai 
térség geopolitikai, biztonságpolitikai szempontból történő rendkívüli mértékű felér-
tékelődését. Korábban elfelejtettek minket, már nem voltunk érdekesek. A Krím és 
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a keleti-ukrajnai megyék felének, egyharmadának a döntően külső erők általi 
elfoglalása ráébresztette a világot arra, hogy ez a régió mégiscsak fontos. A 
baltikumiak és a lengyelek közvetlen veszélyeztetettséget éltek át, amivel a térség 
szintén előtérbe került.

A bevándorlási válság ugyancsak ráirányította az egész világ figyelmét arra, hogy 
Közép-Európa a konkrét gazdasági, politikai érdekeken túl is valamilyen okból össze-
tartozik. Ez az erős kohéziós tényező a kívülállók számára nehezen érthető. A beván-
dorlási válságnak nagyon sok negatív következménye van, és nyilván lesz is még. 
De az biztos, hogy bennünket és a világot is ráébresztette erre az összetartozásra. 
gyakran ér bennünket az a vád, hogy számunkra az Európai Unió alapvetően egy 
közös kassza, egy kifizetőhely, ahova elmegyünk és felvesszük a pénzt. Bebizo-
nyosodott, hogy ennek pont az ellenkezője az igaz. Valamilyen okból ezeknek az 
országoknak fontosabb az európai kulturális örökség, az európai identitás, mely-
nek létezése akkor is egyértelmű, ha a nemzeti identitás azt megelőzi.

Ennek oka elsősorban az, hogy Közép-Európa térségét európai mivoltában, 
európai identitásában döntően kívülről érték a támadások. A magyar népesség 
kétharmada elveszett a tatárjárásban, kétszáz évig harcoltunk az oszmán Biro-
dalom ellen. Nyugat-Európa nemzetei el voltak foglalva az egymással szemben 
folytatott háborúkkal, a százéves háborúval, a harmincéves háborúval, a külső 
veszélyek kevésbé fenyegették. Mi itt a végeken tudtuk, hogy ha elveszítjük a ke-
resztény európai identitásunkat, akkor elveszítjük a nemzeti identitásunkat, sőt a 
létünket is. Tehát a nemzeti identitás és az európai identitás, az Európához való 
kapcsolódás a mi esetünkben szorosan összefonódott, és most is összefonódik 
egymással. Ezért fontosabb nekünk az európai kulturális örökség, és ezért is 
állunk ki határozottabban érte.

A következő kihívás a brit népszavazás volt, melynek legalább két hatása van 
a közép-európai együttműködésre és Közép-Európára általában. Az egyik az, 
hogy elvesztettünk egy szövetségest. A másik, hogy nagyon hangsúlyozottan 
felértékelődött a régió mind gazdasági, mind pedig geopolitikai szempontból. 
Az európai integráció folyamatának a keletre mozdulása már huszonöt éve tart, 
hiszen már a német egyesítéssel megindult. Ezt fejezte ki szimbolikusan a né-
met fővárosnak Bonnból Berlinbe történő áthelyezése is.

Most ez a folyamat megy tovább, mert ha a britek kiválnak, akkor Németország 
óhatatlanul erőteljesebben fog fordulni Közép-Európa, a hatvanötmilliós viseg-
rádi piac gazdasági és szellemi erőforrásai felé. Következésképpen az egész 
európai integráció fókusza, súlypontja kelet felé tolódik, tehát Közép-Európa 
ilyen szempontból felértékelődik. A térség szempontjából ez lesz a Brexitnek a 
másik jelentős következménye.

Komoly dilemma, hogy jóllehet a Visegrádi Csoport a közép-európai együttmű-
ködésnek a legláthatóbb, leghatékonyabb, legsikeresebb formája, de sem földrajzi, 
sem szellemi-kulturális, sem történelmi értelemben nem azonos Közép-Európával. 
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Közép-Európa egy szélesebb, tágabb régió és fogalom. A Visegrádi Négyek 
álláspontja az, hogy ezt az informális együttműködést formálisan további orszá-
gokkal bővíteni nem lehet. Ez egy dilemma, amit meg kell oldani. A megoldás az, 
hogy a régió országaival, tehát a közép-európai országokkal, a „szomszédokkal” 
egy speciális partnerséget kell fölépíteni. Ki kell ezeket az országokat emelni, 
feltéve, hogy saját maguk nyilvánítják ki az erre vonatkozó akaratukat és készsé-
güket, az úgynevezett V4+ körből, ami ma létezik. ők különleges, régióbeli part-
nerek, közép-európai partnerek, akik különleges státust kell hogy kapjanak. Ettől 
függetlenül természetesen folytatni kell a V4+ formulát, amit az elmúlt években 
jelentős mértékben továbbfejlesztettünk. A Visegrádi Négyek felkerültek a vi-
lágpolitika porondjára. Nagyon sok nagyon fontos ország fejezte és fejezi ki 
érdeklődését az iránt, hogy találkozzon a visegrádi országok képviselőivel: in-
dia, Kína, japán, Törökország stb. A V4+ együttműködés tehát jól működik, de 
célszerű lenne kiemelni és külön kezelni a szomszédokat, a közvetlen régióbeli, 
közép-európai országokat.

Vannak azonban további dilemmák. Sokat beszélünk a közös energiapolitiká-
ról, a közép-európai energiaellátási biztonság megteremtéséről, sokat beszé-
lünk a közép-európai infrastruktúra elmaradottságáról, a fejletlen észak–déli 
rendszerről, ami Nyugat-Európával összehasonlítva rendkívüli elmaradást mu-
tat. Sokat beszélünk, viszonylag kevesebbet cselekedtünk. Annak idején azért 
rendeztünk Budapest és Krakkó között kerékpárversenyt, hogy bebizonyítsuk: 
Krakkóba még kerékpáron is gyorsabban el lehet jutni, mint vasúton. További 
gond, hogy elszigeteltek egymástól a tőkepiacaink, fragmentált a közép-európai 
tőkepiac. itt is nagyon sok tennivaló lenne.

Még sok minden áll a közép-európai országok előtt, ami az általános felzárkó-
zási folyamatot illeti. A növekedési ütemünk gyorsabb, mint az európai átlag. Ugyan-
akkor egyre többen felvetik, hogy beleestünk az úgynevezett „middle income trap”-
be, vagyis közepes jövedelmi szintű országok növekedési csapdájába, és ezért 
feltétlenül szükséges lenne az értékláncon jobb helyezést elérni, jobb helyet 
kapni. Ezzel tudnánk a rendkívül elmaradott hazai bérezést is emelni. Az érték-
láncon való jobb elhelyezkedésnek a titka a tudomány, a kutatás, a fejlesztés, 
az innováció, az oktatás. Valamennyi visegrádi és valamennyi közép-európai 
országnak az erőforrásait mindenekelőtt ide kellene összpontosítania. Az ér-
téklánc legértékesebb eleme a legelején, pontosabban a lánc előtt van, nem a 
legvégén. Az első, aki kitalál valamit. Utána, hogy ki állítja elő az alapanyagokat, 
ki állítja elő a félkész termékeket, ki szereli össze, az már mind következmény. 
De először ki kell találni az új terméket, az új szolgáltatást. Ezért van ma a világ-
ban olyan óriási jelentőségük a szellemi alkotásokra vonatkozó jogoknak, mert 
aki kitalálta a terméket, az fogja a termék értékesítéséből fakadó bevétel jelentős 
részét megkapni. ha pedig ki akarunk valamit találni, akkor tudományra, tudósokra, 
innovációra van szükségünk.



89Visegrádi Négyek, Közép-Európa, Európai Unió

V

Szakpolitikai együttműködés a V4-en belül  

Vannak geopolitikai dilemmáink is, itt van rögtön viszonyunk a mellettünk lévő 
két jelentős hatalomhoz: Németországhoz és oroszországhoz. Egy dolgot kell alá-
húzni: nincs egyenlő távolság. Mi az Európai Unió és az Atlanti Szövetség tagjai 
vagyunk. Nekünk Németország a szövetségesünk. Mi nem vagyunk közvetítők. 
lökhárítók sem vagyunk, kuplungtárcsa sem vagyunk. Mi az egyik félhez tartozunk, 
és természetesen érdekeltek vagyunk abban, hogy Európa és oroszország között 
a jelenleginél lényegesen jobb legyen az együttműködés, stabil, kiszámítható poli-
tikai és gazdasági környezet jöjjön létre, a szó minden értelmében. Ebből a szem-
pontból is döntő kérdés a Visegrádi Négyek egysége. Ahhoz, hogy a közép-európai 
egységet mindig megőrizzük, ami a külvilág felé különösen lényeges, nekünk józan 
kompromisszumokra van szükségünk, így tudjuk ezt a bizonyos brandet erősíteni 
itt a térségben és az egész világon.

ősi átka ennek a régiónak, hogy korábban mindig külső hatalmak kegyeit keres-
tük. Vitáinkat úgy akartuk megoldani, hogy nagyhatalmakhoz szaladtunk, azok 
támogatását akartuk megszerezni. legyen ez bármelyik hatalom: franciák, britek, 
németek vagy mások. Most, ha egymás között vitáink vannak, megköszönjük a 
tanácsot, de jelezzük, hogy nézeteltéréseinket egymás között el tudjuk rendezni, 
és nincs szükségünk külső, „nagyhatalmi” segítségre. Ebből a szempontból is lé-
nyeges előrelépés történt az elmúlt 25 esztendőben.

Visegrád Közép-Európa legjelentősebb és legsikeresebb együttműködése, Kö-
zép-Európa az európai integráció egyre lényegesebb és befolyásosabb tényezője, 
Európa sorsát egyre nagyobb mértékben befolyásolják a globális világgazdasági 
és geopolitikai fejlemények. A visegrádi és a közép-európai együttműködés törté-
nete tehát az európai integráció és a globális folyamatok keretei között zajlik, és 
így lesz ez a következő években, évtizedekben is.

Az európai integrációról, közelebbről pedig az Európai Unió jövőjéről valójában 
az integrációs folyamat megindulásától – sőt már azt megelőzően is – folynak 
a viták. A körülmények, a feltételek változnak, de az alapvető kérdések lénye-
gében ugyanazok. Milyen mértékben ruházzák rá a tagállamok a szuverenitá-
sukból fakadó hatásköreik gyakorlását az integrációs intézményekre, azaz mi-
lyen körben gyakorolják közösen ezeket a hatásköröket? További kérdés, hogy 
ezeket az átruházott hatásköröket a közösségi, majd uniós intézmények ho-
gyan gyakorolják, azaz egyhangúlag vagy minősített többséggel hozzák meg 
döntéseiket. A következő, de az átruházott hatáskör terjedelmével összefüggő 
kérdés, hogy a közösségi, uniós intézményekre ruházott hatáskörön, tehát az 
egységes, integrált rendszeren belül milyen mértékben fogadhatók el eltérések 
akár az egyes tagállamok, akár a tagállamok egyes csoportjainak szintjén, azaz 
milyen körben és milyen módszerekkel érvényesülhetnek a tagállamok közötti 
történelmi, földrajzi, gazdasági, biztonságpolitikai és korántsem utolsósorban 
kulturális különbségek. Az átruházott hatáskörök terjedelmének kérdését szok-
ták a „nemzetek Európája” és a „nemzetek feletti Európa” ellentétpárral, további 
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egyszerűsítéssel a „szuverenisták” és a „föderalisták” közötti ellentéttel megje-
lölni. Az átruházott hatáskörön belüli eltérések pedig alapvetően az egységgel és 
sokszínűséggel, a rugalmasság mértékével függenek össze. E két vitában az is 
közös elem, hogy egyik sem oldható fel egyik vagy másik tétel egyértelmű elfoga-
dásával vagy elutasításával. A nemzetek Európája és a nemzetek feletti Európa 
közötti választást már az alapító atyák is bölcsen elkerülték, a vitát lényegében 
nyitva hagyták, illetve a jövőre és a szerződések értelmezésére bízták. Az átru-
házott hatáskörök mértékének és e hatáskör mikénti gyakorlásának kérdését az 
alapszerződések szabályozzák, és folyamatosan megújuló egyensúlyt kívánnak 
teremteni a két megközelítés között. A vita – elsősorban a politikai erőtérben – 
váltakozó erősséggel folyik tovább, annál is inkább, hogy annak végleges eldön-
tésétől a hatályos alapszerződések is tartózkodnak. A vagy-vagy éles dichotómi-
ájából és az ezzel kapcsolatos történelmi és elméleti vitákból valóban célszerű 
kilépni, és a hatáskörmegosztási kérdéseket a különböző területeken eltérően, az 
integráció célkitűzéseinek és reális lehetőségeinek a keretében kell eldönteni. Azt 
mindenesetre látni kell, hogy a legtisztább föderációkban is az alkotmányos rend-
szer lényege, hogy a föderációt alkotó politikai egységek hatásköre nem vonható 
el, tehát a tagállami hatásköröket tiszteletben kell tartani.

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatos, új lendületet nyerő vitában felmerülő kér-
dések mindegyike meghatározó befolyást fog gyakorolni a közép-európai együtt-
működésre. Az első és legfontosabb kérdés az, hogy sikerül-e megteremteni a há-
rom eredeti célkitűzés, így a politikai, a gazdasági és a kulturális dimenzió közötti 
egyensúlyt szemben a jelenlegi állapottal, amelyet a gazdasági integráció sikere és 
túlsúlya, a politikai célok másodlagossá válása (egyben a külső fellépés gyengesé-
ge) és a kulturális dimenzió, tehát a történelmi-kulturális örökségre épülő európai 
identitás háttérbe szorulása jellemez. A három dimenzió közötti egyensúly meg-
bomlása a módszerekre is kihatott, és a gazdasági integráció fokozatos megte-
remtésének technikái, az inkrementális, reaktív, funkcionális módszer lett uralkodó 
az integráció valamennyi területén. Ehhez kapcsolódott az erősödő centralizáció 
és a fékezhetetlen reguláció, a felső határ nélküli regulációs spirál, ami roncsolta 
az egész rendszert. Ugyanakkor már jó néhány évvel ezelőtt világossá vált, hogy 
ennek a funkcionális, technokrata módszernek a lehetőségei kimerültek, és a to-
vábblépéshez nemcsak az egyensúlyt kell helyreállítani, hanem a módszereket is 
meg kell újítani. A gazdasági integráció megvalósításának a módszere pedig a 
legkevésbé sem volt alkalmas arra, hogy szem előtt tartsuk a legfontosabbat, 
azaz az európai identitást, az európai kultúrát, a gyökereinket, a lényünket. Az 
sem baj, ha az európai identitás egyes elemeit vagy azok fontossági sorrend-
jét nem látjuk azonosan. Mi fontosnak tartjuk az antik örökséget és annak rene-
szánszát, de a görög templomok mellett látjuk a keresztény székesegyházakat és 
a zsinagógákat is. Elfogadjuk és valljuk a felvilágosodás értékeit, nincs Európa 
szabadság, egyenlőség és testvériség nélkül. Amikor az emberi jogokról szólunk, 
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nem felejtjük el, hogy az egyetemes értékek alapját a nagy világvallások teremtet-
ték meg: az emberi szabadság, méltóság, felelősség és egyenlőség tételeit pedig 
először a keresztény filozófia fogalmazta meg. Mindezek együtt alkotják – a jogi 
normáknak a római jogban gyökerező tiszteletével együtt – a közös európai kul-
turális örökséget és az arra épülő, a múlt által megteremtett, de a jövőnek szóló 
egységes és sokszínű európai identitást. Ez adja az európai integráció kulturális 
antropológiai alapját, amelynek elismerése és megerősítése nélkül nincs és nem 
lesz valóságos egység, sikeres gazdasági és politikai integráció.

Az európai identitás megerősítése pedig elképzelhetetlen Közép-Európa és an-
nak hozzájárulása nélkül. Ehhez jobban meg kellene ismerni és érteni, be kellene 
fogadni Európának ezt a viharosabb részét, történelmi, kulturális örökségével, 
tapasztalataival, eredményeivel és érzékenységével együtt. Azzal a közép-euró-
pai lélekkel együtt, amelyik nem örül annak, ha kelet-európainak nevezik – lám, 
a földrajzzal együtt a földrajzi elnevezések is visszatértek a geopolitikába –, és 
sértésként éli meg, ha posztkommunistának bélyegzik. Ez a Közép-Európa nem 
egyszerűen befogadta a szabadság, egyenlőség és testvériség tételeit, hanem jó 
néhány forradalmat és szabadságharcot is vívott ezek érvényesítéséért.

ha vannak nehézségek Közép-Európa megismerésének és elismerésének 
terén, akkor ez nem csupán a szerencsésebb történelmű „Nyugatnak”, hanem 
nekünk, „keletieknek” is felróható. Visegrádnak és a közép-európai együttműkö-
désnek ezért egyik különlegesen fontos feladata, hogy segítsen különleges érté-
kei megismerésében és elfogadtatásában, kulturális és szellemi hozzájárulása 
elismerésében és befogadásában. Ezért is fontos látnunk az együttműködésünk 
kulturális, szellemi gyökereit, ez is szükséges ahhoz, hogy azt a különleges euró-
pai – egyben közép-európai – identitást európai szinten megjelenítsük. Ugyanak-
kor ezek az alapok nekünk is fontosak, hiszen a mi együttműködésünkre is áll az, 
amit az európai integrációról mondunk, hogy kulturális dimenzió, identitás nélkül 
nincs sikeres gazdasági és politikai integráció.

Az európai integráció jövőjével kapcsolatos további fontos feladat a stratégi-
ai célok tisztázása, megerősítése és megújítása. Új szemlélettel, de a jelenlegi 
alkotmányos keretek között, tehát az alapszerződések módosítása nélkül. Ez 
egyben jelenti a szubszidiaritásnak, a nemzeti, ezen belül az alkotmányos iden-
titásnak és az integráció politikai egységei, tehát a tagállamok hatáskörének a 
tiszteletben tartását. A hatáskörelvonás tilalmának elvét az Európai Unióban is 
érvényesíteni kell, függetlenül az integráció természetére vonatkozó elméleti néze-
tektől. Felül kell vizsgálni az „ever closer union”, tehát az egyre szorosabb unió té-
telének az alkalmazását. E tétel nem jelentheti azt, hogy az alapszerződéseknek a 
hatáskörök megosztására vonatkozó rendelkezéseit nem kell maradéktalanul tisz-
teletben tartani. A lopakodó hatáskör-kiterjesztés sérti a jogállamiság uniós szintű 
érvényesítésének követelményét és éppen azokat az alapelveket, amelyekre az in-
tegrációnak épülnie kell. Az egyre szorosabb unió tétele az integráció hosszútávú 



92 Martonyi János

elveként kétségkívül fontos szerepet töltött be a folyamat előrevitelében, mára 
azonban elérkezett a politikai korlátaihoz, a jogon kívüli érvényesítésére irányuló 
próbálkozások pedig komoly károkat okoznak.

Az erre vonatkozó szemléletváltásban Közép-Európának fontos szerepet 
kell játszania. Az európai identitástudat, az Európához és az Európai Unióhoz 
tartozás érzése – elsősorban lengyelországban és Magyarországon – külön-
legesen erős, lényegesen meghaladja az uniós átlagot. De ezekben az orszá-
gokban – éppen ezért – a nemzeti identitástudat is sokkal erősebb. (Ez utóbbi 
valamennyi tagállamban megelőzi a változó szintű európai identitástudatot.) 
Közép-Európa és ezen belül a Visegrádi Négyek ezért tudnak hitelesen fellépni 
az alapszerződésben rögzített nemzeti és az abból levezetett alkotmányos 
identitás tétele és annak következetes alkalmazása mellett.

Bár az integráció megújításával és általában az Európa jövőjével kapcsolatos 
elképzelések eltérőek, abban a kérdésben egyetértés körvonalazódik, hogy a 
további fejlődés egyik lehetséges útja azoknak a területeknek a meghatározása, 
amelyeken az adott belső és külső feltételek között előre lehet és kell lépni. (Az 
Európai Bizottság által 2017 tavaszán kiadott Fehér Könyvben szereplő öt for-
gatókönyv közül ez a negyedik változat, amelynek rövid lényege, hogy keveseb-
bet, de hatékonyabban csináljunk. E forgatókönyvek érdeme egyébként, hogy 
kilépnek az eddigi leegyszerűsített, bináris logikából, azaz a több vagy kevesebb 
Európa ellentétpárból, és megkísérelnek több választási lehetőséget felvázolni. 
E forgatókönyvek egymásra is épülhetnek, egymásból is átvehetnek elemeket.) 
Abban is viszonylag széles körű egyetértés van, hogy ez a terület mindenekelőtt 
a külső cselekvés, az „external action”, tehát a külpolitika, a biztonság- és a vé-
delempolitika megerősítése, valamint az Unió gazdasági és kereskedelmi sze-
repének növelése. Az előbbit a nagy geopolitikai átalakulás, a régi-új veszélyek 
és kockázatok megjelenése, a történelem visszatérése teszi elengedhetetlenül 
szükségessé, utóbbira pedig különlegesen kedvező alkalmat nyújtanak a nem-
zetközi kereskedelempolitikai feltételekben bekövetkezett változások. Sajátos 
módon mind a külső biztonsági helyzet, mind pedig a kereskedelempolitikai 
környezet változásainak egyik tényezője az Egyesült Államok jelenlegi érezhető 
visszahúzódása a többoldalú védelmi rendszerek és kereskedelmi megállapo-
dások területén.

A demográfiailag zsugorodó és öregedő, gazdaságilag teret vesztő Európának rá 
kell ébrednie, hogy az integráció békehozama („peace dividend”) a kívülről fenyege-
tő veszélyekre nem terjed ki, egymás között már valóban nem háborúzunk, de a kül-
ső veszélyek elhárítására nem készültünk fel, és nincs elegendő erőnk. Márpedig a 
világ időközben lényegesen bizonytalanabb, kiszámíthatatlanabb és veszélyesebb 
lett. Az orosz birodalmi ambícióktól az iszlám fundamentalizmusig, Kína globá-
lis hatalmi igényeitől a részben természeti, részben emberi tényezők által kiváltott 
és a jövőben beláthatatlan méreteket ölthető bevándorlásig minden arra mutat, 
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hogy Európának nagyobb részt kell vállalnia saját biztonsága megteremtésében, 
védelmi képességeit lényegesen meg kell növelnie, és mind a külső, mind a belső 
biztonságának növelésére sokkal több erőforrást kell fordítania. Ez szemléleti 
és szervezeti változásokat egyaránt igényel. A felismerési folyamat megindult, 
az első lépések megtörténtek (PESCo), de további lépések szükségesek mind a 
külső, mind a belső biztonság területén.

ha a világ veszélyesebb lett, és ezen belül megnőttek az Európát fenyegető 
kockázatok, akkor Közép-Európa döntően földrajzi tényezők miatt még fokozot-
tabb veszélyeknek van kitéve. Ezért mondjuk, hogy nemcsak a történelem, ha-
nem a földrajz is visszatért, és sajnos a mi régiónk ismét huzatosabb lett mind 
az említett nagyhatalmi ambíciók, mind a délről érkező fundamentalizmus és a 
jövőben is várható tömeges bevándorlási hullámok következtében. Mi tehát kü-
lönösen érdekeltek vagyunk egy eddiginél lényegesen erősebb és hatékonyabb 
közös külpolitika, biztonságpolitika és védelmi politika kiépítésében és az eh-
hez szükséges eszközök megteremtésében. Növelnünk kell a biztonságunk erő-
sítéséhez és a védelmi képességeink fejlesztéséhez szükséges közép-európai 
hozzájárulást, és nem csupán támogatnunk kell az erre irányuló törekvéseket, 
hanem kezdeményezésekkel kell élnünk, amint erre az elmúlt évek már adtak 
néhány példát. Az erőteljesebb közép-európai fellépésnek együtt kell járnia a kö-
zép-európai, alapvetően a Visegrádi Négyek közötti biztonság- és védelempoliti-
kai együttműködés erősítésével.

A másik fontos terület, ahol az Unió külső fellépését tovább kell erősíteni, a 
nemzetközi kereskedelmi rendszer, a regionális kereskedelmi megállapodások 
területe. Ez a folyamat markánsan megindult, az Unió eddig is a legtöbb ilyen 
megállapodást kötötte (több, mint 50 ilyen megállapodásunk van), de jelenleg 
további fontos megállapodások tárgyalása gyorsult fel és ígér eredményes le-
zárást. Ezek közül messze a japánnal kötendő szabadkereskedelmi megálla-
podásnak van a legnagyobb gazdasági és egyben geopolitikai jelentősége. Az 
Európai Bíróságnak a 15/2 számú ügyben – a Szingapúrral kötendő megállapo-
dás kapcsán – meghozott döntése valójában megkönnyítette e megállapodások 
megkötését, de lényeges, hogy ez ne járjon egyes tagállamok fontos érdekeinek 
figyelmen kívül hagyásával. A közép-európai gazdaságok az Unió legnyitottabb 
gazdaságai, elemi érdekük a lehető legkedvezőbb kereskedelempolitikai felté-
telek biztosítása, a szabad, egyben tisztességes és szabályozott kereskedelem 
előmozdítása. Ugyanakkor különös figyelmet kell szentelnünk annak, hogy e 
megállapodások tárgyalása során az érdekeink ne szenvedjenek sérelmet, annál 
is inkább, hogy a minősített többséggel hozott döntés erre a jogi lehetőséget el-
vileg megadja. Egyrészt tehát érdekünk a nyitás a világra, az európai gazdasági 
és kereskedelmi (és ezzel a geopolitikai) szerep növelése; másrészt a közép-eu-
rópai tagállamok konkrét gazdasági érdekeit nagyon határozottan kell mind poli-
tikai, mind pedig jogi eszközökkel érvényesítenünk.
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További kiemelt terület az egységes belső piac megerősítése és teljessé tétele. 
idetartozik a bankunió továbbvitele, a tőkepiaci unió és a digitális unió kiépítése, 
de nélkülözhetetlen eleme ennek a négy szabadság teljes körű érvényesítése és 
a gazdasági fejlettségi szintek közötti különbségek mérséklése, illetve fokozatos 
kiegyenlítése.

Ez az a terület, ahol a közép-európai érdekérvényesítésnek a legerőteljesebben 
és leghatározottabban kell megjelennie. A négy szabadság ma sem érvényesül 
teljes mértékben, de az igazi kihívás az, hogy ezeket az alapelveket, különösen 
a szolgáltatások szabad áramlása terén, komoly támadások érik. Elegendő a ki-
küldött munkavállalókkal kapcsolatos új uniós szabályozásra utalni. hasonló a 
helyzet azon tagállami kísérletek esetében, amelyek más tagállamok munkaválla-
lóinak a hátrányos megkülönböztetésére irányulnak. Ezekben a kérdésekben kü-
lönösen fontos nemcsak a Visegrádi Négyek, hanem valamennyi közép-európai 
tagállam egységes fellépése és egyben a hasonló érdekekkel rendelkező szövet-
ségesek megnyerése. Ugyanez a helyzet a gazdasági fejlettségi szintek közötti 
különbségek kiegyenlítésének legfontosabb eszköze, tehát a kohéziós politika 
területén. A kohéziós források lényeges csökkentése a valóságosan egységes 
belső piac megteremtésének lehetőségét hiúsítaná meg, és hasonló lenne akkor 
is a helyzet, ha a gazdasági fejlettségi szintek közötti különbségek felszámolá-
sát célzó eszköz alkalmazását a gazdaságtól idegen, politikai megfontolásoktól 
vezérelt és hátrányos megkülönböztetést eredményező szempontoktól tennék 
függővé. A kohéziós politika szerepéről és eredményeiről szóló vitában világossá 
kell tennünk, hogy e politika nélkül nincs valóságos egységes piac, az áruk, a szol-
gáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása pedig a jelentős fejlettségi 
különbségek miatt feltétlenül szükségessé teszi e forrásoknak a fejletlenebb ré-
giókba történő áramoltatását. A kohéziós politika egyébként a bírálatok ellenére 
korántsem tekinthető eredménytelennek, a felzárkózási folyamat halad előre, és 
a közép-európai országok gyorsabb gazdasági növekedésének az egyik tényezője 
éppen a kohéziós politika.

Az európai integráció további fejlődése szempontjából általában, de különösen a 
közép-európai országok szempontjából a legfontosabb kérdések egyike, hogy kiala-
kul-e egy olyan két- vagy többszintű unió, amely tartós, állandó (tehát nem átmeneti) 
eltéréseket hoz létre az egyes tagállamok vagy a tagállamok csoportjai között, és 
ezeket az eltéréseket szervezeti-jogi eszközökkel is véglegesíti. Így jönne létre az uni-
ók uniója, vagy így fragmentálódna és bomlana le a jelenleg az eltérő sebességek 
(euró vagy Schengen) ellenére is egységes rendszer. A jelenlegi eltérések ugyanis 
döntően időlegesek („sebesség”), és viszonylag szűk körben, meghatározott feltéte-
lek mellett érvényesülhetnek.

Közép-Európa számára a jelenlegi helyzetben a legfontosabb feladat a két- vagy 
többszintű integrációs szerkezet megakadályozása. Az erre irányuló kísérletek már 
évtizedekkel ezelőtt megjelentek. Az első lendületet akkor kapták, amikor a 90-es 
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években megjelent a képernyőn a „keleti” bővítés, azaz Európa újraegyesítésének 
„veszélye”, és felsejlett annak a kezdeti aranykornak az eltűnése, amikor még egy 
kisebb asztal mellett is elfértek a biztosok és a tagállamok képviselői a Tanácsban. 
Amikor még minden egyszerűbbnek tűnt. A régi szép idők visszahozatalára irányu-
ló törekvések az utóbbi időben ismét erőre kaptak. A Bizottság által kiadott Fehér 
Könyvben a többszintű integráció képe a harmadik forgatókönyvben jelenik meg, 
igaz, viszonylag mérsékelt formában. („Aki többet akar, az többet tesz.”) ha ez a vál-
tozat nem több, mint a megerősített együttműködésnek az alapszerződésekben már 
elfogadott és megfelelő feltételekhez kötött formája, akkor ez különösebb aggoda-
lomra nem ad okot. Nem jelent komoly gondot a különböző sebesség sem, hiszen 
ez ma is része az integrációs folyamat jogi szabályozásának és tényleges valósá-
gának. Bizonyos mértékű rugalmasságot, a differenciáció bizonyos szűk körének 
a befogadását ugyanis a tagállamok közötti jelentős eltérések és a továbblépés 
igényei is szükségessé tesznek. A széttöredezés azonban olyan komoly kocká-
zat, aminek mérgező hatása az egész integrációt veszélybe sodorhatja. Visegrád 
és a közép-európai országok nem fogadhatnak el semmiféle olyan választóvo-
nalat, amely legitimálna egy különböző szintekre épülő Európai Uniót. Mellettünk 
szól, hogy egy ilyen szerkezet nem is lenne működőképes, nincs az Unión belül 
egyetlen olyan – az örökkévalóságnak szóló – földrajzi, történelmi, gazdasági, 
politikai vagy kulturális választóvonal, amely ezt megalapozná.

A Visegrádi Négyek együttműködése és érdekérvényesítő tevékenysége sem-
mi esetre sem szolgálhat alapot az Unión belüli tartós választóvonalak kialakí-
tására. Visegrád – hasonlóan a többi regionális együttműködéshez (Benelux, 
északi országok, balti országok) – valóságos történelmi, földrajzi, gazdasági és 
biztonságpolitikai tényezőkre épül, de nem a megosztottságot erősíti, hanem ép-
pen ellenkezőleg: a valamennyi tagállam közötti együttműködés építőköve. E ne-
gyedszázados, változó intenzitású, de tartósnak és sikeresnek bizonyult együtt-
működés fontos szerepet tölt be az európai integrációs folyamat előrevitelének 
terén is. Visegrádra ezért az Európai Unió egészének szüksége van, és az együtt-
működés további erősödése korántsem a tagállamok közötti megosztást, hanem 
az integráció sikeres továbbvitelét és megújítását szolgálja. A visegrádi és általá-
ban a közép-európai együttműködést a kelet–nyugati megosztottság tényezőinek 
tekinteni éppen olyan súlyos hiba, mint az együttműködés egyetlen fontos össze-
tartó elemének a bevándorlással kapcsolatos V4-álláspontot tekinteni.

Ahogy a közép-európai identitás az európai identitás része, annak egy inten-
zívebb változata, úgy alkotja a visegrádi és a közép-európai együttműködés az 
Európai Unió elválaszthatatlan részét. Közép-Európát a történelme, a földrajzi 
helyzete, gazdasági, geopolitikai és biztonsági érdekei egyaránt az Európai Unió-
hoz kötik, az önálló közép-európai integráció nem lehet és soha nem is lesz alter-
natíva. Visegrád nem kerülhet szembe az európai integráció fő áramával, hiszen 
éppen annak jelenti nélkülözhetetlen alkotórészét. Nincs Közép-Európa Európán 
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kívül, és nincs Európa Közép-Európa nélkül. A megosztási kísérletek, a többszintű 
integráció kialakítására irányuló politikai törekvések éppen ennek a nyilvánvaló 
tételnek a maradéktalan érvényesítését veszélyeztetik.

igaza volt tehát hantos Elemérnek, hogy nem fogadta el a közép-európai és 
a páneurópai vagy éppen a gazdasági és a politikai integráció szembeállítását, 
és a kettő viszonyát döntően a megvalósítás időbeli sorrendjeként értelmezte. 
Közép-Európát a történelem és a geopolitika néhány évtizedre kizárta az európai 
integráció folyamatából, de az újraegyesítés az annus mirabilist követően, egy 
kicsit megkésve, de megtörtént. Történelmi hiba lenne az újraegyesített Európát 
hamis elméletekre épülő, új választóvonalakkal ismét megosztani.

A Visegrádi Négyek együttműködése tehát rész az egészben, fontos és nélkü-
lözhetetlen része az európai építkezésnek. Tartós értékekre és érdekekre épült, 
de még korántsem merítette ki a lehetőségeket. Azt sem állíthatjuk, hogy a ré-
giónk minden gondját, az örökölt nézeteltérések és esetleges viták, feszültségek 
mindegyikét megoldotta. Nagyon fontosak az infrastrukturális fejlesztések, a 
vasutak, autópályák, kőolaj- és gázvezetékek, hidak építése, de a közös értékekre 
és az összetartozás érzésére épülő virtuális, szellemi hidak még fontosabbak. 
Nagyon sok tennivalónk van még, de jó úton járunk.
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