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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc. 
A nyugat-balkáni országok képviselőiből álló delegáció tagjai belépnek a terembe és helyet 
foglalnak. A megbeszélés konszekutív tolmácsolással zajlik. A jegyzőkönyv csak a tolmács 

által elmondottakat rögzítette. ) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel, miszerint 
Csóti György képviselő úr helyettesíti Horváth képviselő urat, Hidvéghi Balázs képviselő úr 
Csenger-Zalán Zsoltot, Pintér László Gruber Attilát, Törő Gábor Tilki Attilát, Németh Zsolt 
pedig Vona Gábort. Jómagam pedig Nagy Gábor Tamás alelnök urat helyettesítem. 
Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 

Kérdezem, hogy a mai bizottsági ülés napirendjéhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel 
van-e bárkinek. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, 
hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta.  

Elnöki bevezető 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Rendhagyó bizottsági ülést tartunk 
ma, amelynek keretében 7 nyugat-balkáni ország képviselőit látjuk vendégül. Külön 
érdekessége a találkozónknak, hogy éppen ezekben a percekben zajlik az Országházban a 
nyugat-balkáni házelnökök találkozója, ami hagyományosnak mondható konferencia. Ez is 
mutatja a kiemelt jelentőségét annak, hogy Magyarország milyen kiemelt jelentőséggel figyel 
oda a régióra.  

Ezenkívül az Országgyűlés külön figyelemmel kíséri a térséget, hiszen több országban 
is a mi szervezésünkben zajlanak twinning-programok, és azt is tudjuk, hogy az önök 
látogatásának célja részben az is, hogy megismerkedjenek a visegrádi négyek 
együttműködésével, a visegrádi csoport együttműködési formáival. Nagyon fontos prioritása 
van a térségnek a Külügyi bizottság munkájában is. Különösen azért is, mert bizottságunk 
például az összes érintett országot végigjárta, illetve minden egyes érintett országgal többször 
voltak már találkozóink parlamenti dimenzióban. Ráadásul mind a visegrádi négyek 
együttműködése, mind a nyugat-balkáni régió kérdése kiemelten fontos mindannyiunk 
számára, és most ezt a két témát megpróbáljuk valamilyen formában összekapcsolni.  

Azt látom, hogy az együttműködés egyre szorosabb és egyre sikeresebb. Alapvetően a 
visegrádi négyek együttműködése speciális forma, ráadásul Magyarország adja jelenleg az 
együttműködés elnöklését, és Magyarország V4-elnökségi programjában szerepel a 
parlamenti dimenziójának megerősítése. Megpróbálunk egy speciális modell alapján, az 
úgynevezett NORDIC-modell alapján kialakítani együttműködési formákat.  

Mivel egyelőre a visegrádi négyek együttműködésének parlamenti dimenzióban nincs 
semmilyen közös intézménye, nincs közös intézményi struktúrája - nem várható el persze, 
hogy egyik pillanatról a másikra fel tudjuk gyorsítani vagy szorosabbá tudjuk tenni ilyen 
formában az együttműködésünket -, nem biztos, hogy gyorsan sikerül egy kifinomultabb 
rendszert létrehozni.  

De az idén szeretnénk megalapozni egy szorosabb parlamenti együttműködést. Bár 
most látjuk azt is, hogy a visegrádi négyek tagországai közül Csehországban a belpolitikai 
helyzet nagyon változékony, illetve előrehozott választások okán nem látjuk a pontos 
partnereket jelenleg. De magán a visegrádi együttműködés keretein belül a lengyel-magyar-
szlovák-cseh együttműködés az elmúlt két-három évben sokkal szorosabbá vált.  

Ez sokat segített abban, hogy az elmúlt két-három évben valahogy az európai 
gazdasági és pénzügyi válság kezelését összehangoltabb formában tudtuk megoldani, illetve 
tudtunk egymásnak segíteni. És ennek nagyon jól látható jelei is vannak az adott országok 
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válságkezelésében. És ez többször is kiderült olyan kérdésekben, amelyek részben érintették 
az európai ügyeket, érintették az európai válságkezelést, hogy ez az együttműködés jó, és 
ennek az együttműködésnek a szorosabbra fűzése minden ország számára az érdekeik között 
szerepel.  

Remélem, hogy a mostani találkozónkon - ahol aránylag sokan vagyunk, talán 
kevesebb időnk lesz egy-egy hozzászólásra -, úgy érzem, fontos az, hogy mindenki 
valamilyen formában megfogalmazza azon észrevételeit, gondolatait, amiket egyrészt 
várhatunk a regionális nyugat-balkáni együttműködéstől, illetve a visegrádi négyek 
kapcsolatáról, kapcsolatrendszeréről.  

Meg is adnám önöknek a lehetőséget, a szót, parancsoljanak! 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

EDLIRA GJONI (Albánia): A kérdésem arra irányul, hogy pontosan hogy lehetne 
megjeleníteni ezt a parlamenti együttműködést konkrétan a nyugat-balkáni országokban. 

 
ELNÖK: Egyrészt zajlanak azok a programok, amelyek parlamenti dimenzióban 

segítik egymást, tehát egyrészt zajlanak a twinning-programok, ahol konkrétan a parlamenti 
szakértők, tanácsadók különböző szakterületekhez, közigazgatáshoz értő szakembereink az 
önök országaiban - adott esetben Tiranában is - vezetnek különböző képzéseket. Ez például 
egy olyan közös program, aminek egyrészt van egy európai perspektívája, másrészt a két 
ország kapcsolatában is fontos szereppel bír. 

Ráadásul minden európai uniós tagországnak fontos az, hogy nemzetközi 
együttműködési és fejlesztési programjához különböző pénzeket tegyen be. Másrészt ez azt is 
jelenti, hogy különböző pénzösszegeket költünk el, ráadásul igyekszünk magával a saját 
partnereinkkel, kollégáinkkal minél szorosabb kapcsolatot kiépíteni, legyen ez bilaterális 
kapcsolatrendszer vagy legyen multilaterális fórum, adott esetben - például legközelebb biztos 
fogok találkozni képviselőtársaimmal a NATO Parlamenti Közgyűlés keretein belül.  

De a különböző perspektívák kereteit részben önöknek kell kitalálni, alapvetően 
önöknek kell kitalálni, mert mi alapvetően mintákat vagy modelleket tudunk felmutatni, 
illetve bemutatni. (Dr. Hörcsik Richárd belép a terembe és az elnök mellett foglal helyet.) Ez 
azt is jelenti, hogy önöknek ezekben az ügyekben ha modellt vagy mintát tudunk mutatni, 
akkor természetesen segítünk abban vagy adjuk a támogatást ahhoz, hogy ezt önök meg is 
tudják oldani, létre is tudják hozni, legyen szó külön intézményi struktúrákról, eljárási 
rendről, közigazgatásról vagy egyáltalán azokról az együttműködésekről, amelyekben a 
nyugat-balkáni régió képviseletében össze tudnak állítani olyan programokat, amelyekhez 
tudunk adni segítséget.  

Engedjék meg, hogy köszöntsem még körünkben Hörcsik Richárd urat, az Európai 
ügyek bizottságának elnökét. Elég sokat vitatkozunk arról, hogy melyik a parlament 
legfontosabb bizottsága, így általában első helyre sorolom a miénket, ő általában a sajátjukat 
szokta első helyre sorolni. Bár az Európai ügyek bizottsága nem így látja a dolgot, és még 
erős versenyben van a Gazdasági és a Költségvetési bizottság. Richárdnak azért köszönöm, 
hogy elfogadta a meghívásunkat, mert egyrészt az ő bizottságukon belül már működik egy 
nagyon erős közép-európai együttműködés.  

A következő kérdésük előtt megadnám neki is a lehetőséget, hogy köszöntse önöket.  
 
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), az Európai ügyek bizottsága elnöke: Tisztelt 

Képviselők! Sok szeretettel köszöntöm a magyar Országgyűlés legfontosabb bizottsága, az 
Európai ügyek bizottsága nevében a nyugat-balkáni parlamenti képviselők delegációját. 
Elnézést kérek a késésért, de nagyon fontos bizottsági önálló indítványt fogunk előterjeszteni. 
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Úgynevezett szubszidiaritás-vizsgálatot kezdeményezünk az európai ügyészség létrehozásáról 
szóló tanácsi rendelettervezet ellen.  

Tehát ez is mutatja, hogy a mi bizottságunk a magyar parlament hangját képviseli az 
Európai Unióban. Nagyon fontosnak tartom a regionális együttműködés jelentőségét. 
Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy ma van a nyugat-balkáni országok 
parlamenti elnökeinek hatodik találkozója itt, Budapesten, a Parlament épületében. Ez 
mutatja, hogy nemcsak a magyar kormány, hanem a magyar parlament is komolyan veszi a 
nyugat-balkáni bővítést.  

Ahogy legutóbb a dublini úgynevezett COSAC-találkozón a felszólalásomban 
említettem az európai uniós bizottsági elnökök konferenciáján a nyugat-balkáni bővítés 
tovább folytatását, a parlamenti együttműködés mellett nagyon fontosnak tartom a civil 
társadalmak közötti együttműködést. Például a testvérvárosi kapcsolatok élénkítésével fontos 
kapocs jöhet létre. A visegrádi négyek jövőjét úgy képzelem el, mint az Európai Unióban a 
Benelux-államok szoros szövetségét. Ilyen fontos lobbicsoport ereje megmutatkozik, 
megmutatkozott már az elmúlt félév során is. Például a következő, 2014-2020-as uniós 
költségvetésben jelentős sikereket értünk el a szövetség, a visegrádi négyek lobbijában.  

A bizottságunk egyik első főtanácsadója, Győri Enikő, aki jelenleg a 
Külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára, az ő szervezésével jött létre az 
úgynevezett Kohézió Barátai Csoport. Ennek köszönhetően sem Szlovákia, sem Csehország, 
sem Magyarország nem szenvedett el nagyobb költségvetési forrásvesztést. Magyarország a 
harmadik a rangsorban, aki a legtöbb pénzt kapja.  

Ugyanígy a visegrádi négyekben magyar kezdeményezésre több alkalommal szóba 
került a nyugat-balkáni bővítés. Figyelmeztettük arra a tagországokat, hogy egyfajta bővítési 
fáradtság jellemzi az uniót, éppen ezért szükséges minden alkalommal hangoztatni a bővítés 
tovább folytatását. Nemcsak Magyarország, hanem a visegrádi négyek minden országának az 
érdeke.  

És kérem, úgy vegyék az én szavaimat, hogy ezek nem udvariassági szavak, hanem 
igenis ezek már az elmúlt fél év, egy év vagy másfél év konkrét eseményei. Ezért örülök, 
hogy önök, parlamenti képviselők itt vannak és ezt az önök parlamenti képviselő kollégáival 
is közölhetik, hogy mi komolyan gondoljuk a bővítés folytatását, de a házi feladatot önöknek 
kell elvégezni otthon, mi hátulról fújjuk a passzátszelet. (Dr. Tilki Attila belép a terembe és 
helyet foglal.) 

A bizottságunk fő szakértői a nyugat-balkáni országok parlamentjeinél az elmúlt 2 
évben jelentős munkát fejtettek ki. A csatlakozásnak van egy feltétele, az úgynevezett 
jogharmonizáció munkája, ami az önök házi feladata.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Elnök úr gondolataihoz tennék egy rövid kiegészítést. Úgy gondoljuk, hogy 

a nyugat-balkáni országok integrációja az egyetlen alternatíva, perspektíva a jövőre nézve. 
Túl vagyunk Horvátország csatlakozásán, ahol a magyar elnökségnek volt nagyon fontos 
szerepe 2 évvel ezelőtt. Fontosnak tartjuk azokat a perspektívákat, amelyek alapján a mi 
szándékunk, a mi támogatásunk arról szól, hogy minden ország minél előbb tudjon 
csatlakozni az európai közösséghez, persze, végig kell járni a megfelelő eljárási rendet. És 
ebben elkötelezettek vagyunk, mert ugyanezt mondanám el Tiranában, Podgoricában, 
Szarajevóban, Skopjéban vagy Belgrádban, természetesen. Tehát ezekben a kérdésekben mi 
egyértelműen, következetesen kiállunk a nyugat-balkáni integráció mellett. 

Azért is tartjuk fontosnak a Nyugat-Balkán integrációját, mert olyan ügyeket és 
problémákat és bajokat is tud kezelni az integráció hosszú távon, amely ügyek és bajok az 
elmúlt 10-15 évben - mondjuk ki - megkeserítették a térség mindennapi életét.  

Visszaadom önöknek a lehetőséget.  
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LINDITA SHAKIRI ATANASOVA (Macedónia): A kérdésem az, hogy pontosan 

milyen fejlődési perspektívát tudna javasolni, az ország elé tárni, illetve tanácsolni a bizottság 
Macedónia kérdésében. 

Hogyan látja jelenleg ez a bizottság, illetve a parlament azokat a lépéseket, amiket 
eddig Macedónia tett az integráció érdekében? 2005 óta folyamatosan az Európai Unió 
előszobájában található az ország. Macedónia Törökország után 2005 óta a legtöbb időt várt 
ország, aki a csatlakozási tárgyalásokat meg is kezdené, de sajnos azt a negatív tendenciát 
lehet észrevenni, hogy az euroszkepticizmus egyre nő Macedóniában, éppen ezért az 
országban rengeteg réteg inkább keleti perspektívát választana. Úgy tudjuk és úgy tartjuk, 
hogy a két kormányfő között nagyon szoros és támogató a kapcsolat, épp ezért szeretnének 
tanácsot kérni, hogy merre tovább. 

 
ELNÖK: Hogy merre tovább? - ez nehéz kérdés, de Európa, az Európai Unió 

irányába!  
A saját személyes tapasztalataim alapján Skopjéról, illetve Macedóniáról nagyon 

pozitívan állok az önök országához. És alapvetően szomorúan tapasztaltam a névvitát, ami 
kialakult Macedónia és Görögország között. Úgy gondolom, hogy maga a névvita sajnálatos 
módon blokkolja a csatlakozási tárgyalások elkezdését. Személyesen nem értek egyet a görög 
állásponttal. Azt is látom, hogy Macedónia belső problémái között sok olyan kérdés van, 
amire önöknek kell tudni igazán saját maguknak válaszokat adni.  

Egyik oldalon azt látom, hogy az elmúlt évtizedben történt egy nagy változás az 
etnikai fejlődésben, például a macedón albánság létszáma folyamatosan növekszik. Ez 
magával hoz speciális kulturális és szociális ügyekben változásokat. Ez jelenthet a 
belpolitikában is bizonyos erőegyensúly-változásokat. Azt látom, hogy az albán pártok nélkül 
ma Macedóniában lehetetlen döntéseket hozni.  

Tudom, hogy ez nem könnyű feladat, de ezeket az ügyeket, azt látom, részben jól 
kezeli Macedónia - ha véleményt mondhatok -, másrészt pedig tudom azt is, hogy ezekben az 
ügyekben sok belpolitikai kihívás lesz a mindenkori macedón kormányok számára.  

Megmondom őszintén, nagyon szeretem azt a világot, például Macedóniából nagyon 
sok pozitív élményem van, és ezek azok a fajta élmények, amelyek tudom, hogy egy speciális 
fűszerét adhatják majd az Európai Uniónak a jövőben. Tehát adott esetben az 
idegenforgalomra is nagyon jó hatással lehet az a fajta kulturális sokszínűség, ami alapvetően 
Skopjét jellemzi. De megvannak a maga hibái, hátulütői is. miután jártam apró falvakban is a 
hegyvidéken, látom, hogy nagyon sok olyan dolog van, amiben meg kell próbálni fejlődnie 
Macedóniának.  

De óriási lehetőséget látok Macedóniában. Ha csak Macedóniát vennénk, de ugyanezt 
el tudnám mondani Montenegróra, de végig tudnám sorolni bármely nyugat-balkáni országgal 
kapcsolatban. És van még egy nagyon erős dolog: Magyarország számára - ki is szoktuk ezt 
mondani - nemzeti érdek a nyugat-balkáni integráció. Egyik oldalon jelentős magyar 
kisebbség él például Szerbiában a Vajdaságban, másrészt a térség közelsége, szomszédsága 
okán számunkra nagyon fontos az, hogy mi történik a Nyugat-Balkánon, tehát érdekünk van 
abban, hogy minél szorosabb együttműködés legyen és az együttműködés legmagasabb 
formája akár egy klubon belül, az Európai Unión belül valósulhatna meg leginkább.  

 
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), az Európai ügyek bizottsága elnöke: Nagyon 

rövid választ szeretnék adni. Véleményem szerint Makedóniának a keleti partnerség vagy a 
keleti perspektíva nem alternatívája az uniós csatlakozásnak. Nagyon sajnálom a „makedón 
névvitát”. Csak jelzem azt, hogy Görögország képes arra is, hogy Törökország uniós 
csatlakozását lassítsa.  
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Ennek ellenére arra kérem önöket, hogy október 16-án az Európai Bizottság publikálja 
az országjelentést, amely várhatóan egy kicsit gyengébbre értékeli majd az ország integrációs 
teljesítményét; ennek a magállapításaira figyeljenek. Úgy vélem, van esély, hogy a Bizottság 
megismételje a csatlakozási tárgyalások megkezdésére vonatkozó ajánlását. Mi ezt 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Még egy dolgot elfelejtettem! India, Oroszország és különböző keleti 

kapcsolatok, keleti gazdasági befolyás az övezetben. Ebben nem látok különösebb problémát, 
ha az egyensúly fennmarad, hiszen Magyarország az Európai Unió tagja. A gazdasági 
folyamatoknak, működésnek, együttműködésnek a 70-80 százaléka alapvetően az európai 
uniós országok felé zajlik.  

Miközben például energiafüggősége Oroszországgal kapcsolatban a mai napig megvan 
Magyarországnak és meghirdettük a keleti nyitás politikáját az elmúlt 3 évben, ami azt jelenti, 
hogy igyekszünk minél jobb együttműködéseket, gazdasági együttműködéseket kialakítani 
Kínával, Indiával, az arab országokkal, Oroszországgal, tehát a keleti együttműködés, a keleti 
világ, meggyőződésem, hogy nem probléma, ha egyensúlyban tudjuk tartani az összes többi 
kötelezettségünkkel.  

Nem tartom problémának, ha a világ keleti részéről cégek és vállalkozások jönnek és 
befektetnek Európában, Közép-Európában vagy a Nyugat-Balkánon. Viszont a politikai 
befolyás vagy politikai hatások külön téma, amiről akár hosszabban is lehetne beszélgetni, bár 
most nem lesz rá időnk. Jobb is ezeket a témákat különválasztani: a politika, a gazdaság 
problémáját. Ez adott esetben Horvátországgal jelenleg téma. MOL-INA-vitában illetve a 
személyes vitákban vagy problémákban meg kell találni a határvonalat a politika és a 
gazdaság között.  

Azt is lehet látni, hogy ma Oroszország nagyon intenzíven érdeklődik Szerbia iránt, de 
ennek megvannak a hagyományai. Ebben nem látok problémát. Természetesen minden 
országban fontos kérdés, hogy ezt az egyensúlyt… - az európai perspektívának, a keleti 
együttműködéseknek milyen arányát és milyen egyensúlyát tartja fönn. De elsősorban az 
európai perspektíva az, ami az együttműködést, illetve a szorosabb gazdasági lehetőségeket, 
együttműködési formákat jelentheti.  

 
STJEPAN ČURAJ (Horvátország): Örömmel halljuk, hogy az INA-kérdés, illetve 

Hernádi Zsolt ügye nem lépte át a jogi szintet és nem lépett át komolyabb politikai szintre. A 
kérdés arra vonatkozott, hogy egészen konkrétan az Európai Parlamentben hogy tudja a 4 
visegrádi ország kifejteni a lobbierejét és a közös fellépést annak ellenére, hogy az Európai 
Parlament nagy pártcsaládokra van felosztva.  

A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy lehet-e számítani egyéb 
együttműködési, közös finanszírozású projektekre, vagy megmarad a CBC-szinten? Az utolsó 
kérdés, hogy volna-e jövőbeli perspektíva arra, hogy a V4 V5-té változzon.  

 
ELNÖK: A V5-öt hogy érti? Horvátország? 
 
STJEPAN ČURAJ (Horvátország): Igen, Horvátország.  
 
ELNÖK: Inkább maradjunk abban a megközelítésben, hogy a visegrádi négyek 

együttműködésére van lehetőség, úgy, hogy „visegrádi négy plusz”-együttműködések 
lehetnek. Mert ha azt nézzük, Lengyelország más országokat szeretne esetleg ebbe a 
rendszerbe, a visegrádi együttműködésbe behozni, de természetes dolog, hogy áttételesen 
nagyon fontos lehet, hogy a „visegrádi négyek plusz” kiegészüljön és kiszélesedjen 
valamilyen formában közép-európai együttműködéssel, de erről még korai beszélni. 
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Vannak rá fórumok, de alapvetően a visegrádi négyeket hagyományos, történelmileg 
is hagyományos együttműködési formának tekintjük. Alapvetően van ilyen, hogy a visegrádi 
négyek–balti együttműködés, az is egy speciális formája ennek. De vannak olyan formák, 
ahol Németország is szerepet kap a visegrádi négyek együttműködésében.  

 
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), az Európai ügyek bizottsága elnöke: A visegrádi 

négyek jó csapat. A visegrádi együttműködés kezd felértékelődni az Unióban is. Ennek egyik 
gyakorlati aspektusa, hogy az Európai Tanács-ülés előtt a visegrádi négyek miniszterelnökei 
összejönnek és egyeztetnek. Éppen magyar kezdeményezésre jött létre ez a szokás, és ennek 
az erejét mutatja, hogy az egyik ilyen találkozóra Angela Merkel is eljött. Az európai ügyek 
bizottsági elnökei, a visegrádi négyek tagországaiban minden félévben kétszer összejövünk, 
egyeztetünk. Legutóbb például, amikor az én városomban volt, meghívtuk Horvátországot is.  

Legutóbb Gdanskban volt ott az önök bizottsági elnöke. Ha jogilag nem is, de 
parlamenti szinten már működik a „visegrádi négyek plusz egy”. Hasonlóan fontos a 
gazdasági együttműködés, például az energetikai együttműködés a visegrádi négyek és a 
Nyugat-Balkán országai között.  

Van egy elkövetkezendő fontos lobbitevékenységük a visegrádi négyeknek: a 2014-
20-as európai költségvetésből mennyit tudunk a keleti partnerség mellett a nyugat-balkáni 
regionális fejlesztésekre kilobbizni? Ebből lesz CBC, cross-border cooperation 
együttműködés Szlovénia-Magyarország, Horvátország-Magyarország vagy Szerbia-
Magyarország között.  

Arra kérem, hogy ha hazamegy Zágrábba, akkor az igen tisztelt kormányát próbálja 
meg nyomás alá helyezni, hogy működjenek együtt a visegrádi négyekkel a kohéziós pénzek 
közös lehívásában.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Következik Csóti képviselő úr, akiről azt is illik, érdemes tudni, 

hogy Magyarország zágrábi nagykövete is volt.  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársak! 

Tisztelt Vendégeink! Ebből a felvezetésből következik, hogy elkötelezett híve, barátja vagyok 
Horvátországnak. Nagyon objektíven szeretnék ehhez a kérdéshez hozzászólni. Teljesen 
természetes a kérdés felvetése, hogy Horvátország tagja lehetne-e a visegrádi négyeknek, és 
visegrádi ötnek nevezzük ezentúl.  

Történelmi háttér van ehhez. Az egész együttműködés gondolata Antall Józseftől, az 
első szabadon választott magyar miniszterelnöktől - aki ’90-től ’93-ig volt Magyarország 
miniszterelnöke - származik. Ő az 1335-ben Visegrádon kötött, három király közötti 
egyezséget - amit akár szövetségnek is lehet nevezni - vette alapul, amikor ezt a gondolatot 
elhozta az akkor még XX. századba. Tehát 1335-ben a lengyel király, a cseh király és a 
magyar király kötött szövetséget a német terjeszkedéssel szemben, a német dominancia 
megakadályozására. 

Horvátország és Magyarország ekkor perszonálunióban élt, közös királyságban éltünk, 
tehát a történelmi háttér teljesen kézenfekvő. Van azonban egy hallgatólagos megállapodás a 
4 ország között, és ez már nem mai keletű, ez már másfél évtizedes legalább: nem bővítjük a 
visegrádi együttműködést különböző okoknál fogva.  

Amit Balla elnök úr is mondott, hogy ez ilyen értelemben formálisan talán zárt, de 
mégis nyitott, mert a „visegrádi négyek plusz”-formula - Baltikummal vagy éppen adott 
esetben Horvátországgal és Szlovéniával, aztán később Romániával, Ukrajnával stb - 
működik és ezt erősíteni is kell; mert az egész együttműködésnek az az értelme, hogy a kis 
országok vagy akár közepes országok mint Lengyelország a nagyokkal szemben 
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együttműködve - nem ellenük, de velük szemben - a saját regionális érdekeiket érvényesíteni 
tudják az Európai Unióban.  

És az én személyes véleményem az, hogy az Európai Unión belül nagyon intenzívvé 
kell tenni ezt az egész együttműködést a Baltikumtól az Adriáig, a balti államoktól 
Horvátországig, Szlovéniáig, hogy ellensúlyozni tudjuk az Európai Unión belüli nagy 
országok azon törekvéseit, amelyek nem egyeznek a mi érdekeinkkel. 

Csak egy utolsó észrevétel. A jelenlegi négy visegrádi országnak annyi szavazata van 
az Európai Tanácsban, mint Németországnak és Franciaországnak együttvéve. Ha ehhez még 
hozzáveszünk 4-5 másik országot, meghatározó szavunk lehet az Európai Unióban adott 
kérdésekben. 

Köszönöm a figyelmüket.  
 
ELNÖK: A következő kérdés? 
 
TANJA TOMIK (Macedónia): Csak a két bizottság fontossága közti vita meglétét 

emelném ki Macedóniában is.  
Szeretném megköszönni, hogy időt tudtak szakítani ránk, hiszen pontosan tudjuk, 

hogy mennyire nehéz egy ekkora jelenlétű bizottsági ülést megszervezni és lebonyolítani. 
Még egyszer nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltak.  

A kérdésem arra irányul, hogy pontosan milyen témakörökben lehet az 
együttműködést hatékonyan elindítani, illetve hogy zajlik ez az együttműködés a V4-
országoknál, és mi indította el ezt az együttműködést, illetve mit is javasolnának a balkáni 
országoknak? Milyen témakörökön keresztül lehetne úgy erősíteni az együttműködést, hogy 
mégiscsak a politikai radar alatt maradjunk, ahogyan ezt a visegrádi négy-országokban, illetve 
a visegrádi négy-partnerországokban is lehetett látni, hogy politikai szint alatt is nagyon jó 
együttműködés folytatódik.  

 
ELNÖK: Az együttműködés létrejöttét Csóti képviselő úr már jelezte, és igazából pont 

azért az a négy ország és pont akkor, a ’90-es évek elején, amikor egyértelmű volt, hogy 
Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon vége volt a szovjet típusú 
szocialista berendezkedésnek, tehát a politikai rendszerváltozás időszakával kezdődik. Akkor 
még Csehszlovákia volt az indulásnál, azóta Csehországra és Szlovákiára vált szét az akkori 
Csehszlovákia, és mindig is volt egy nagyon szoros együttműködés. Hasonló történelmi 
megközelítése van ezeknek az országoknak akár a XX. századi történéseket nézzük. Illetve 
pontosítok: a XX. század második felének történéseit. 

Vannak olyanok, amikben a mai napig nem értünk egyet. De ezeket a kérdéseket csak 
egymás között szoktuk fölvetni, a visegrádi négyek formációiban nem. Egyértelmű volt, hogy 
az euro-atlanti integráció volt az egyik összetartó erő, ami elindította. Túl voltunk a KGST-n 
és a Varsói Szerződésen, és egyértelmű volt az az irány, hogy mind a NATO-nak, mind pedig 
az Európai Uniónak a tagjaivá szeretnénk válni. Azt is meg kell vallani, hogy volt olyan 
időszak, amikor ez az együttműködés vagy ez a „visegrádi négy”-formáció névleges volt, 
igazából nem volt tartalmilag föltöltve, de már az elmúlt években kiderült - különösen a mai 
időszakban -, hogy ez egy nagyon erős együttműködési forma. Négy ország együtt próbál 
például érdekeket érvényesíteni európai vagy költségvetési ügyekben.  

Engedjék meg, hogy egy kicsi utópikus gondolatom legyen, mert ha az ember ránéz a 
Nyugat-Balkánra, akkor ismeri a problémákat, mégis egyszer az elképzelések között ott 
lehetne az is, hogy létrejön a Nyugat-Balkánon is egy ilyen fajta integráció az országok 
között. Azok közé tartozom, aki elég sokat járt a térségben - Boszniában, Bosznia-
Hercegovinában, Macedóniában, Montenegróban -, és érteni is tudom a problémákat. Az ott 
élő népcsoportok, vallási közösségek közti vitákat is érteni tudom, de a Nyugat-Balkán az a 
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világ, hogy ha béke van és odafigyelnek egymásra és kölcsönös tiszteletben tartják egymást 
ezek a csoportok vagy közösségek, akkor sokkal erősebb térséggé vagy régióvá tud alakulni. 
Bármikor, amikor vita vagy adott esetben háború volt a régióban és ez akár az elmúlt 20 évre 
is tekinthetünk vagy akár régebbi időszakokra is, mindig megborították az európai egyensúlyt. 

Tehát az a véleményem, hogy Európának elementáris érdeke az, hogy a Nyugat-
Balkán minél intenzívebben integrálódjon, és minél jobban feloldódjanak azok a különbségek, 
problémák, amik még ma is jellemzik a térséget. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy például 
Skopjéban egy híd is jelképezhetné ugyanezt a megértést, ami elválasztja az albán városrészt 
adott esetben a macedón résztől a Nagy Sándor téren. A híd mindkét oldalán csodálatos világ 
van.  

Csak képletesen: a hídon nem mindig mennek át az emberek. Én is úgy gondolom, 
hogy ugyanezeket a vitákat, problémákat még látni Bosznia-Hercegovinában. Montenegróban 
kevésbé, bár ott sem mindegy, hogy valaki montenegrói szerbet beszél vagy szerb szerbet 
beszél. Nekünk hosszan fejtegették azt, hogy éppen a tej megnevezése, a mleko vagy a mlako 
között milyen különbségek vannak, és milyen fontos különbségek ezek. De ez természetes 
dolog, hogy a nemzeti identitását mindenki szeretné megtartani, ez természetes dolog. Sőt 
valahol azt is el kell mondani, hogy a nemzeti érdekek képviselete az egyik legfontosabb 
nemzeti kérdés az Európai Unión belül.  

Mi magunk is úgy tartjuk, hogy az Európai Unió nagyon fontos együttműködési 
forma, de a legfontosabb a nemzeti érdekek képviselete. Ebből nagyon nagy vitáink is vannak 
adott esetben az Európai Parlamenttel vagy az Európai Unióval. De ez természetes dolog 
szerintem: egy német, egy francia vagy egy brit számára ugyanígy természetes dolog a 
nemzeti érdekek érvényesítése. 

Ha a kölcsönös tiszteletből indulunk ki, ezeket a vitákat le lehet úgy folytatni, hogy 
mindenki számára pozitív végeredménnyel zajlódjanak le a viták. Ugyanezt el tudom képzelni 
olyan szinten, amit a Nyugat-Balkán jelent, hogy az adott országok különböző belső 
problémái. Tehát: kölcsönös tisztelet - és meg lehet oldani minden problémát.  

Marko Savkovič zárszava 

MARKO SAVKOVIČ (Szerbia): Marko Savković, a szerb programvezető vagyok, az 
egész program főszervezéséért felelek a szerb BFBE részéről. Nagyon sajnálom, de a csoport 
nagyon feszített programja nem teszi lehetővé, hogy tovább itt tartózkodjunk. Mindenesetre 
nagyon köszönjük, hogy rendelkezésükre álltak és beszámoltak a visegrádi együttműködési 
tapasztalatokról. 

 
ELNÖK: Még egyszer: mi is örülünk a lehetőségnek, és ha hazamennek, vigyék el jó 

hírünket. Kívánom, hogy érezzék jól magukat Magyarországon, Budapesten. Kívánom azt, 
hogy térjenek vissza a saját világukból többször Magyarországra, és keressék azokat a 
kapcsolatokat, amelyek számunkra is fontosak lehetnek, tehát kölcsönösen keressük egymást! 

Igyanak minél több magyar vörösbort! Tudom, hogy erős verseny van önök és 
közöttünk, azt is tudom, hogy verseny van. Önöknél is finomak a vörösborok, de talán a 
miénk egy kicsivel jobb. (Dr. Hörcsik Richárd angol nyelven búcsúzik el a delegációtól.) 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc) 

  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


