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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és bővítéséről.” címmel a mellékelt határozati javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és bővítéséről.

Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy a kelet-közép-európai térség politikájának alakításában, a
részt vevő országok közös érdekképviseletében vezető szerepet játszó, az együttműködésen kívüli
államok számára pedig iránymutató Visegrádi Csoport (V4) soros elnökségét 2017. július 1-jétől
Magyarország tölti be, felszólítja a Kormányt, hogy:

1. Kezdeményezze a Visegrádi Csoport (V4) eddig nem létező, állandó parlamenti dimenziójának
létrehozását annak érdekében, hogy hasonlóan a rangos nemzetközi szervezetek gyakorlatához a
Visegrádi Csoport (V4) is rendelkezzen olyan vezető testülettel, amely által a legitimitás fő forrásai,
a népszuverenitás elve alapján létrejövő parlamentek is részt vehetnek annak munkájában;

2. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a jelenleg négy tagállamból álló Visegrádi Csoport
(V4)  bővíthetőségének  lehetőségei  -  különösen  Horvátország  vonatkozásában  -  megvizsgálásra
kerüljenek.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2017. július 1-től Magyarország tölti be a Visegrádi Csoport (V4) soros elnöki tisztségét.
Ez számos lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar kormány nemzeti érdekeinket a V4-ek
fórumán is előmozdítsa, illetve olyan, minden közép-európai országot érintő cselekvési
terveket, programokat dolgozzon ki lengyel, cseh és szlovák partnereivel, melyek tartósan
hozzájárulnak  térségünk  fejlődéséhez  és  stabilitásának  megerősödéséhez,  nem
utolsósorban pedig a visegrádi együttműködés elmélyítéséhez.

Elismerve  a  Visegrádi  Csoport  (V4)  kiemelt  szerepét  a  részt  vevő  országok  közös
érdekképviseletében,  jelentőségét  egy  közös  közép-európai  szellemiség  és  identitás
megformálásában,  a  tágabb  értelemben  vett  szövetségesi  környezetben  is  megbecsült
munkáját, valamint iránymutató jellegét a régió többi állama számára, az Országgyűlés
fontosnak tartja, hogy, hasonlóan a világ legtöbb, elismert nemzetközi szervezetéhez, a
Visegrádi  Csoport  (V4)  is  rendelkezzen  hivatalosan  működő,  rendszeresen  ülésező,
állandó parlamenti dimenzióval. A mindenkori parlamentek azok az intézmények, melyek
kizárólag a népszuverenitás elvén formálódnak, így egy szervezet legitimitásának legfőbb
támaszai.  Sajnálatos,  hogy  a  Visegrádi  Csoport  (V4)  működéséből  éppen  ez  a
legalapvetőbb szervezet hiányzik, nagyban hátráltatva ezzel az egyébként a V4-ek által
kitűzött célok megvalósítását is.

Magyarország  számára  stratégiai  fontosságú  Délkelet-Európa  politikai  és  gazdasági
stabilitása,  valamint  az,  hogy  szomszédjainkkal  minél  szorosabb  kapcsolatokat
alakíthassunk  ki.  A  pozitív  példa,  melyet  a  lengyel,  cseh,  szlovák  és  magyar
kapcsolatokban a Visegrádi Csoport (V4) működése jelent, arra sarkall, hogy támogassuk
annak megvizsgálását, milyen módon lehetne a kelet-közép európai régió többi államát
minél  szorosabban  bevonni  az  együttműködésbe,  esetleg  a  Visegrádi  Csoport  (V4)
bővítése által is.

A rendszerváltás óta eltelt időszakban az előzetes reményekkel ellentétben a Visegrádi
Csoport (V4) tagállamai sem gazdasági fejlettség, sem pedig életszínvonal tekintetében
nem  tudták  ledolgozni  Nyugat-Európával  szembeni  tetemes  hátrányukat.  Az  Európai
Unióhoz  történő  2004-es  csatlakozásunk  ugyan  megteremtette  annak  politikai
lehetőségét,  hogy  a  közös  európai  fórumokon  képviseljük  érdekeinket,  erre  mégsem
került sor. A fejletlen gazdaság és az alacsony bérek együttes eredményeként országaink
lakói tömegesen vándoroltak az Európai Unió fejlettebb tagállamaiba. Indokolt, hogy a
mindannyiunkat  közösen  érintő  problémát  együttes  erővel  próbáljuk  megoldani  és  a
Visegrádi  Csoport  (V4)  prioritásai  közé  emeljük,  közösen  képviselve  az  igazságos
munkabérek elvét és a kohéziós politikák felülvizsgálatának ügyét az Európai Unióban.

Különösen  Horvátország  esetében  érdemes  a  bővítés  lehetőségeit  alaposabban
megvizsgálni, hiszen a horvát fél már számos alkalommal jelezte, hogy érdekelt a V4
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csoporttal való szorosabb együttműködésben. Az esetleges bővítést indokolhatja 800 éves
államközösségünk,  Horvátországnak  a  V4-országokhoz  nagyban  hasonló  történelmi
öröksége, valamint az a tény is, hogy Zágráb jelenbeli gazdasági-társadalmi problémái is
jórészt azonosak. Az idegen megszállással, diktatúrával és háborúval terhelt történelmi
múlt  lezárásán,  illetve  a  gazdasági-társadalmi  fejlődés  és  gyarapodás  beindításán  így
együtt dolgozhatnának a térség államai.
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