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1. európai visegrád

párBESzÉd az Európai uNió jÖVőjÉrőL ÉS KÖzÖS 
fELLÉpÉS az uNióBaN

A Visegrádi Négyek tizenhárom éve az Európai Unió 
tagjai, amely időszak alatt a négy ország mindegyike 
sikeresen helytállt a Tanács soros elnökeként is. A V4 a 
közös döntéshozatalban felelősen és aktívan 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. Az EU működését a jelen 
társadalmi és gazdasági realitásaihoz kell hozzáigazítani: 
a „több Európa” helyett a „jobb és erősebb Európa”, 
egy hatékonyabb Európa megvalósítására kell 
fókuszálnunk. E cél eléréséhez elengedhetetlen, 
hogy az EU figyelembe vegye valamennyi tagállam 
véleményét és jobban odafigyeljen az európai 
polgárok hangjára. A Római Csúcstalálkozót követően 
arra van szükség, hogy megvédjük és konszolidáljuk 
az integráció eddigi eredményeit, különös tekintettel 
a négy alapszabadság jelentette lehetőségek teljes 
kihasználására; és hogy megerősítsük a tagállamok 
szerepét az Unióban. Az Európai Unió csak polgárai 
támogatása mellett lehet erős, és akkor működik a 
legjobban, ha a tagállamok érdekeivel összhangban 
tevékenykedik. 

Fontos, hogy az Európai Unió a gazdasági növekedést, a 
munkahelyteremtést és a versenyképességet helyezze 
előtérbe. A nemzeti és uniós megoldások egymásra 
pozitívan ható szinergiája biztosíthatja a megfelelő kohéziót, 
konvergenciát és versenyképességet. A politikai egységet 
a nemzeti és regionális sokféleség, történelem, kultúra és 
hagyományok tiszteletben tartásával tudjuk a legjobban 

megőrizni. A Szerződésekkel maradéktalanul összhangban 
lévő megerősített együttműködés intézménye bizonyos 
esetekben hozzájárulhat mindehhez.

A 2017. március 25-i Római Konferencia Nyilatkozatára 
építve, a Visegrádi Csoport a magyar elnökség alatt 
fontosnak tartja az EU jövőjéről való párbeszéd 
folytatását. Ennek keretében – többek között – a V4 
miniszterelnökök 2016-ban Prágában indult, az EU 
jövőjéről szóló konferenciasorozatának folytatásaként 
a magyar elnökség nagyszabású összegző rendezvényt 
tart a visegrádi kormányfők és további európai partnerek 
bevonásával. A V4-ek saját Európa-párti, egyszersmind 
reális narratívájának pragmatikus és nyitott módon 
történő bemutatása és képviselete kiemelt elnökségi 
célkitűzés.
 

 J V4+ konferencia az Európai Unió jövőjéről

A Római Nyilatkozat kontextusában a magyar elnökség 
a következő, EU tagállamok közötti együttműködési 
elveket helyezi középpontba:

•	 szubszidiaritás: A jelenlegi kihívásokra az „erős 
nemzetek erős Európája” jelenti a megoldást, melyben 
a döntések a polgárokhoz a lehető legközelebb 
születnek. A Visegrádi Csoport olyan Európai 
Unióban érdekelt, amelyben az uniós politikák – a 
Szerződésekkel összhangban – támogatják a nemzeti 
célkitűzéseket, hiszen a nemzetállamok számos 
problémával hatékonyabban tudnak megbirkózni, 
figyelembe véve a szubszidiaritás elvének regionális és 
lokális dimenzióját. Prioritás a nemzeti parlamentek 
szerepének megerősítése az EU-ban, amely növelheti 
az uniós döntéshozatal legitimitását. A „nemzeti vagy 
uniós szint” kérdésében a mérlegelésnek azon kell 
múlnia, hogy az egyes javaslatok mennyiben járulnak 
hozzá a tagállamok és a kontinens biztonságához és 
versenyképességéhez;

Bevezetés

2017. július 1. és 2018. június 30. között kerül sor Magyarország 

ötödik elnökségére a Visegrádi Csoportban. Az 1991-es 

megalakulása óta a kölcsönös bizalomra, a rugalmasságra, és 

a közös hagyományokra, értékekre, érdekekre épülő visegrádi 

együttműködés jelentősége a közelmúltban tovább nőtt. 

Az elmúlt 26 évben a V4 tevékenyen képviselte regionális 

érdekeinket, 2004 óta az Európai Unióban is, miközben a térség 

hozzájárult az egész kontinens jólétéhez és stabilitásához 

gazdasági teljesítménye, az összeköttetések fejlesztésére 

irányuló tevékenysége, a szomszédos Nyugat-Balkán és Keleti 

Partnerség térségnek nyújtott támogatása révén, valamint azzal 

a felelős hozzáállásával, melyet az Európát sújtó példátlan 

migrációs válság során tanúsított. A Visegrádi Csoport továbbra 

is olyan, a stabilitást és a növekedést képviselő európai tényező, 

melynek legitim törekvése érdemben, egyenlő partnerként 

hozzájárulni az EU jövőjéről szóló párbeszédhez.

A hatékony regionális együttműködés V4, illetve V4+ keretben 

kulcsfontosságú lesz a jövőben is, különös tekintettel a 

régiónkat és a kontinenst érintő aktuális változásokra és 

kihívásokra. A magyar elnökség alatt olyan rendkívül fontos 

ügyek igénylik majd a visegrádi országok közötti folyamatos 

koordinációt és a közös álláspontok proaktív képviseletét, 

mint az Egyesült Királyság Európai Unióból való távozása, 

az EU jövőjéről szóló vita folytatása – beleértve az európai 

versenyképességet komolyan befolyásoló vitát a szociális 

dimenzióról –, vagy az EU 2020 utáni többéves pénzügyi 

keretéről, a Kohéziós Politikáról és a Közös Agrárpolitikáról 

szóló tárgyalások. Mindeközben a magyar elnökség a 

Visegrádi Csoport stabilizáló szerepének erősítését tűzi ki célul 

olyan külső kihívások, mint a migrációs válság, valamint a déli 

és keleti szomszédságunkban jellemző bizonytalan biztonsági 

környezet kapcsán.

Ennek megfelelően a magyar V4-elnökség olyan területekre 

koncentrál, ahol a Visegrádi Csoport kézzelfogható 

eredményeket, hozzáadott értéket tud felmutatni, az EU-

politikák területétől a globális ügyekig terjedő konkrét 

célkitűzések alapján, az alábbi tartalmi felosztás alapján:

1. Európai Visegrád  

2. Regionális Visegrád 

3. Digitális Visegrád

4. Globális Visegrád

A magyar elnökség épít a korábbi V4-elnökségek terveire és 

eredményeire. Az elnökségi prioritások továbbá a politikai 

fejleményeknek és szükségszerűségeknek megfelelő 

egyensúlyt tükröznek azon feladatok között, melyek a V4-

ek EU-n belüli közös hangjának erősítéséhez (beleértve a 

hagyományos politikák, a Kohéziós és a Közös Agrárpolitika 

megőrzését), a szomszédos és más európai országokkal 

való együttműködéshez, valamint a globális partnerekhez 

kötődő V4-tevékenységhez és a V4 márkanév erősítéséhez 

kapcsolódnak.

A magyar V4-elnökség mottója, a „V4 összeköt” utal a 

visegrádi együttműködés számottevő pozitív hatására a 

négy ország politikai, gazdasági, kulturális értelemben vett 

összekapcsolása terén, valamint arra, hogy kiemelt célunk a 

térségi energetikai és közlekedési összeköttetettség javítása 

és az innovatív, a digitális korszakba lépő V4 térség kialakítása. 

Hasonlóan fontos a magyar elnökség elkötelezettsége 

a Visegrádi Csoport és más EU-n belüli, valamint globális 

partnerek közötti párbeszéd, bizalom és együttműködés 

további fejlesztése iránt. A V4 összeköt országokat, 

kormányokat, embereket, ötleteket és értékeket, inkluzív 

és nyitott módon. Az Visegrádi Csoport eltökélt abban, 

hogy a tág értelemben vett összeköttetettség erejére építve 

részt vegyen a V4 térséget, valamint az annak otthont adó 

európai közösséget érő kihívások közös megoldásában.

A hagyományos V4 elvek megőrzése mellett a megújulási 

és alkalmazkodási képesség mindig is a V4 országok, 

illetve a visegrádi együttműködés fontos erőssége volt. A 

magyar elnökség a tervezett együttműködésen túl kész 

a váratlan fejleményekre való közös, gyors V4 válaszadás 

koordinációjára is.  
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•	 együttműködés: Az európai politikai egység biztosítása 
érdekében szükséges, hogy minden tagállam a közös 
célok és alapelvek befogadására törekedjen. Ezért 
az EU-nak a tagállamokat összekötő ügyekre kell 
fókuszálnia. A tagállamokat és a polgárokat közvetlenül 
érintő stratégiai kérdésekben a kölcsönös bizalom, 
a közös célkitűzések, a tagállamok egyenlősége 
és a lojális együttműködés elveit kell alapul venni. 
Elengedhetetlen az Európai Tanács stratégiai irányító 
szerepének tiszteletben tartása. A közös jövőnket 
befolyásoló kérdésekben állam- és kormányfői szintű 
konszenzus szükséges;

•	 versenyképesség és gazdasági felzárkózás: A tagállamok 
és piaci szereplők versenyképesebbé tétele Európa 
alapvető érdeke. A kontinens gazdasági megerősítése 
a belső piac elmélyítésén, az ipar, a vállalkozások, 
valamint a kutatás-fejlesztés és az innováció 
fejlesztésén múlik, amelyet napjainkban egyre inkább 
a digitalizáció határoz meg. Az egyes tagállamok 
és régiók közötti gazdasági konvergencia a belső 
piac jobb, kiegyensúlyozottabb működéséhez és 
az Unió egészének versenyképesebbé tételéhez 
járul hozzá a fejlettségbeli különbségek fokozatos 
csökkentésével. A dinamikus V4 piac fontos, 
gazdasági növekedést segítő tényező minden EU-
tagállam vonatkozásában: a visegrádi országok 
és azok polgárainak vásárlóereje számos más 
tagállamban hozzájárul a munkahelyteremtéshez 
és ezáltal a gazdasági jóléthez. Ennek fenntartása 
következésképpen nem csak a V4 országok, hanem 
a teljes EU kulcsfontosságú érdeke. A legfontosabb 
eszköz e tekintetben a regionális- és kohéziós 
politika, amely nem „jótékonyság”, hanem 
befektetés a felzárkózó országok vásárlóerejébe. 
A 2020 utáni többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó bizottsági javaslat bemutatását megelőző 
informális tárgyalások a magyar V4-elnökség 
alatt tetőznek. Ennek során a V4-ek fontos célja 
a hagyományos politikák, a kohéziós és közös 

agrárpolitika jelenlegi szerepének fenntartása. 
A V4-ek kiállnak amellett, hogy a szociális 
dimenzióval kapcsolatos kezdeményezéseket 
versenyképességi szempontból kell megközelíteni. 
Elkerülve a tagállami hatáskörök átadását, a szociális, 
gazdaságpolitikai és versenyképességi szempontok 
nem válaszhatók el egymástól;

•	 Biztonság: Európának határozott választ kell adnia 
a romló biztonsági környezetből fakadó növekvő 
kihívásokra. Hatékonyabban kell fellépnünk az EU 
közös biztonság- és védelempolitikájának erősítése 
érdekében, hogy fejlesszük ellenállóképességünket, 
képességeinket és a koherenciát, kiegészítve a NATO 
kapcsolódó erőfeszítéseit. A V4 országok a külső 
határvédelem szószólói a migrációs válság kezdete 
óta, mert álláspontjuk, hogy Európa biztonságának, 
valamint gazdasági növekedésének és jólétének egyik 
záloga a schengeni rendszer megfelelő – külső és 
belső – működése. A V4-ek elkötelezettek a nyugat-
balkáni országok euro-atlanti integrációja, valamint 
a Keleti Partnerség országaival való együttműködés 
és ezen államok mélyebb gazdasági integrációja 
és politikai társulása iránt, mivel mindez hozzájárul 
Európa biztonságához és stabilitásához. Az e téren 
való előrehaladás az EU hitelessége szempontjából 
is fontos;

•	 kiszámíthatóság: Az Európai Uniónak megbízható 
és konstruktív partnernek kell lennie a külső 
kapcsolatokban, saját állampolgárai felé pedig hiteles, 
teljesíthető ígéreteket kell megfogalmaznia. Felelősek 
vagyunk saját szabályaink betartásáért, amelyhez a 
Lisszaboni Szerződés megfelelő alapot biztosít. Az 
európai polgárok elvárják, hogy ne sérüljön a belső 
piac integritásának alapvető egyensúlya, amely az EU 
egyik alapköve. Ez vonatkozik a négy szabadságra és 
különösen a szabad mozgás jogára, amely a visegrádi 
polgárok számára kiemelten fontos, az integráció 
előnyeit kézzelfoghatóvá tevő érték.

A magyar V4-elnökség folytatja a visegrádi országok közötti 
álláspont-koordinációt számos európai uniós téma 
kapcsán, a különböző uniós szinteken való összehangolt 
fellépés érdekében. A V4-ek a magyar elnökség alatt 
konstruktívan együtt kívánnak dolgozni valamennyi 
partnerükkel, a tagállamokkal és az uniós intézményekkel, 
beleértve a soros EU-elnökségeket. A magyar elnökség az 
Európai Unióban való sikeres közös fellépés érdekében:

•	 megszervezi a Visegrádi Csoport miniszterelnökeinek 
konzultációit az Európai Tanács ülései előtt;

•	 megtartja a V4 egyeztetéseket az Általános Ügyek 
Tanácsa és a Külügyek Tanácsa ülései előtt;

•	 folytatja a V4 közös álláspontjainak koordinálását a 
Tanács és előkészítő szervein belül (miniszterek, 
sherpák, államtitkárok, Coreper);

•	 a V4-ek álláspontjait közös politikai nyilatkozatok és 
non-paper-ek kidolgozásával is megjeleníti az EU-s 
döntéshozatal alakítása érdekében, a V4 napirend és 
az aktuális témák kapcsán.

A Visegrádi Csoport 2017-18-as magyar elnökségének 
közegét jelentősen befolyásolják az Egyesült Királyság 
Európai Unióból való kilépését rendező tárgyalások. 
Elsődleges célunk ezen a téren közös érdekeink 
meghatározása és képviselete, az EU 27 egység 
fenntartása mellett. A V4-eknek olyan tisztességes, a 
felek számára kölcsönösen előnyös megállapodásért 
kell dolgoznunk, amely megfelelően biztosítja a jogok és 
kötelezettségek egyensúlyát. A V4-ek egyik legfontosabb 
célja az Egyesült Királyságban élő állampolgáraink 
jogainak és érdekeinek védelme. A Brexit nem 
szolgálhat apropóul a személyek szabad mozgására és a 
munkaerőmozgással járó szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
uniós jogok EU 27-eken belüli gyengítésére. Fontos, hogy 
a kilépést követően az EU és az Egyesült Királyság közötti 
lehető legszorosabb kapcsolat fenntartása biztosított 
legyen. A V4-ek kiemelt érdeke a brit kilépés kapcsán 
a költségvetési kérdések megnyugtató rendezése, a 
fennálló kötelezettségek minden fél általi tiszteletben 

tartása. Az Egyesült Királyság és az EU közötti kereskedelmi 
és beruházási kapcsolatok kilépés utáni feltételeit 
szabályozó olyan megállapodásban vagyunk érdekeltek, 
amely kiegyensúlyozott, kölcsönös előnyökön alapul és a 
lehető legtöbbet megőriz a jelenlegi nyitottságból. A V4-
ek fontos közös célja továbbá, hogy a NATO tag, illetve 
jelentős európai és globális tényező Egyesült Királyság a 
Brexit után is szorosan kapcsolódjon az EU Közös Kül- 
és Biztonságpolitikájához, beleértve a Közös Biztonság- 
és Védelempolitikát. 

EGyüttműKÖdÉS Európai uNióS partNErEKKEL 

A magyar V4-elnökség nyitott a párbeszédre és a 
közös érdekeken alapuló projektekre az Európai Unió 
országaival – különös tekintettel a szomszédos országokra, 
Európa többi államaival, valamint távolabbi partnerekkel.

A Visegrádi Csoport számára Németország kiemelten 
fontos partner. A magyar V4-elnökség támogatja a 
V4+Németország formátumú konzultációt az európai 
versenyképesség növelése, a digitális gazdasági átalakulás 
ösztönzése, illetve Európa stabilitásának és biztonságának 
előmozdítása érdekében. A magyar elnökség kész 
V4+Németország kormányfői csúcstalálkozó 
szervezésére, a felek előző, 2016. augusztusi varsói 
találkozóján megfogalmazott szándéka szerint.

A magyar elnökség célja megerősíteni a Visegrádi Csoport 
együttműködését Ausztriával, valamint Szlovéniával, 
mely partnerekkel a V4-ek közös álláspontokat tudnak 
kialakítani számos kérdésben, úgymint migráció és 
biztonság, a Nyugat-Balkán stabilitása és az EU bővítése, 
digitalizáció és innováció. A védelempolitika területén a 
magyar elnökség törekszik az együttműködés erősítésére 
V4+Szlovénia, valamint V4+Közép-európai Védelmi 
Együttműködés (CEDC) formátumban: Szlovénia 
esetében kiemelt téma a V4 EU Harccsoporthoz való 
hozzájárulás lehetősége, a CEDC kapcsán pedig – 
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tekintettel a CEDC 2018. januárban kezdődő magyar 
elnökségére is – különösen a képességfejlesztés, és a 
migrációs válság kezeléséről való álláspont-egyeztetés, 
figyelembe véve a fegyveres erők szerepét is.

Az Északi-Balti Nyolcakkal (NB8) való, hatékony 
egyeztetési keretet biztosító magas szintű párbeszéd 
folytatódik a magyar elnökség alatt, kiemelten a 
Keleti Partnerség, a térségi biztonság, az energia és 
a közlekedési infrastruktúra témájában, az NB8 svéd 
elnökségével együttműködve.

Az elnökség a balti államok képviselőivel fentiek mellett 
támogatja a konzultációt az EU-napirend egyes kérdései, 
kiemelten a 2020 utáni többéves pénzügyi kerettel 
kapcsolatos közös fellépés, és a további együttműködési 
lehetőségek azonosítása céljával. A magyar elnökség 
célja továbbá a V4+balti védelempolitikai együttműködés 
további erősítése, építve a V4-ek balti államokban való, 
rotációs alapon megvalósuló 2017. évi katonai jelenlétére, 
és a NATO megerősített előretolt jelenlétéhez való 
esetleges közös V4 hozzájárulás lehetőségének vizsgálata 
kapcsán.

A magyar elnökség lépéseket tesz a Brexit utáni V4+UK 
kapcsolatrendszer előkészítésére a brit kilépést követő 
időszakra nézve a kölcsönösen előnyös együttműködés 
érdekében, az EU 27-es egység elvének tiszteletben 
tartása mellett.

A magyar elnökség folytatja a Visegrádi Négyek, valamint 
Románia és Bulgária területfejlesztési és területrendezési 
együttműködését a 2014 tavaszán, a magyar elnökség 
alatt elfogadott miniszteri nyilatkozat és a hat állam által 
elkészített közös területfejlesztési stratégiai dokumentum 
alapján, valamint célul tűzi ki az álláspont-egyeztetést a 
kohéziós politika területi dimenziója kapcsán.

Az elnökség célja az eddig V4+Szlovénia, Bulgária és 
Románia körben zajló együttműködés kiterjesztése 

Horvátországra a mezőgazdaság és környezetügy 
területén. A vízgazdálkodási együttműködés terén 
az elnökség Ausztria, Szlovénia és Horvátország 
bevonását tervezi a folyamatban lévő V4+Bulgária, 
Románia együttműködésbe (részletek a „Mezőgazdasági, 
környezetügyi és vízügyi együttműködés” pontban). 

Építve a Duna Régió Stratégia 2017. évi magyar 
elnöksége és a Visegrádi Csoport 2017-18. évi magyar 
elnöksége közötti szinergiákra, a V4-elnökség célja a 
meglévő és tervezett makroregionális stratégiák közötti 
együttműködés ösztönzése. Az elnökség továbbá 
áttekinti a lehetséges szinergiákat más, a V4 államok 
részvételével működő regionális együttműködési 
formációkkal. 

a miGráCióS VáLSáG fELELőS KEzELÉSE

A tömeges migrációs válság 2015-ös kezdete óta a 
Visegrádi Négyek felelős álláspontot foglaltak el e 
komplex problémakör kapcsán, és kiálltak a helyzetre 
való átfogó válaszadás mellett, megfelelő hangsúlyt 
helyezve a migráció megállítására és a biztonság – 
mint a megoldás kulcsfontosságú szempontjának – 
középpontba helyezésére. Ez vonatkozik a schengeni 
határok és ezáltal egész Európa közös védelmére 
éppúgy, mint az európai politikai vitákban való közös 
fellépésre, a nyugat-balkáni útvonal országainak 
támogatására, vagy a kibocsátó és tranzit-országoknak 
nyújtott segítségre. A magyar elnökség célja az 
európai biztonság és stabilitás erősítése érdekében 
a fenti együttműködés szükség szerinti folytatása, 
a migrációhoz kapcsolódó együttműködés további 
területeinek azonosítása és a releváns V4 álláspontok 
EU-n belüli elfogadottságának további növelése. 
Az EU-nak képesnek kell lennie átfogó és hatékony 
válaszokat adni a migrációs kihívásokra. Mivel a 
migráció az EU napirendjén lévő egyik legégetőbb 
és legfontosabb ügy, az EU migrációs politikáját 

és jövőbeli menekültügyi rendszerét meghatározó 
döntéseknek az Európai Tanács szintjén, konszenzussal 
kell születniük. Az elnökség azon közös álláspontot 
fogja képviselni, miszerint a migráció megállításának 
az uniós határokon kívül kell kezdődnie. A közös 
európai menekültügyi rendszerről szóló – a dublini 
rendszer jövőjét is érintő – tárgyalások során regionális 
érdekeink hatékony képviselete érdekében fontos 
a koordináció. A V4-ek határozottan elutasítják a 
dublini javaslatban szereplő ún. korrekciós elosztási 
mechanizmus keretében bevezetni tervezett kötelező és 
automatikus elosztási rendszert. A migrációs válsághoz 
kapcsolódó humanitárius és fejlesztési segítségnyújtási 
szempontok melletti elkötelezettség fontos része a V4-
ek migrációval kapcsolatos átfogó megközelítésének 
(a kapcsolódó kezdeményezéseket a „Globális Visegrád” 
fejezet tartalmazza).

A magyar V4-elnökség fő céljai a migrációs válság kapcsán:

•	 Álláspontok koordinációja az EU döntéshozatal és 
tevékenységek kapcsán (a menekültügyi rendszer 
reformja, elosztási mechanizmus, migrációs 
kompaktok, stb.);

•	 Határrendészeti együttműködés a nyugat-balkáni 
migrációs útvonalon fekvő harmadik államokkal 
és szükség szerinti támogatásuk megerősítő erők, 
eszközök és tapasztalatátadás révén; az EU külső 
határok és a Schengen-övezet védelme;

•	 A korábbi V4-elnökségek alatt megkezdett állandó 
koordináció folytatása, például a 2016. novemberben 
bejelentett V4 migrációs válságkezelő platform 
keretében.

 J A V4 belügyminiszterek találkozói (2017. II. félév és 
2018. I. félév)

 J V4 határrendészeti vezetők találkozója
 J Fejlesztési igazgatói találkozó

iGazSáGüGyi EGyüttműKÖdÉS 

Európa számára a jogszabályi környezet által biztosított 
belső stabilitás kiemelten fontos, ezért a magyar V4-
elnökség a polgárok mindennapi életét érintő kérdésekre 
is nagy hangsúlyt fektet: a jogi segítségnyújtás, az 
áldozattá vált polgárok védelme, valamint a nemzetközi 
érintettségű családok életének rendezettsége fontos 
részei a jogbiztonságnak.

Az elnökség célul tűzi ki az áldozatvédelem és a 
jogi segítségnyújtás témájában a magas szintű 
tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok megosztását V4, 
valamint további partnerekkel kibővült körben.

 J V4+Benelux konferencia igazságügyi miniszteri 
találkozó (2017. ősz) 

A polgári igazságügyi együttműködés területén a házassági 
ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban 
a joghatóságról és a határozatok elismeréséről 
és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK rendelet 
felülvizsgálata kapcsán az elnökség szakminiszteri szintű 
V4 egyeztetést kezdeményez.

 J Szakmai konferencia felsővezetői részvétellel (2017. ősz)
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2. regionális visegrád

V4-EN BELüLi KapCSoLatoK; parLamENti dimENzió;
NEmzEtKÖzi ViSEGrádi aLap

A V4 országok parlamentjei közötti rendszeres 
egyeztetés az együttműködés fontos dimenziója, 
melynek keretében a magyar elnökség biztosítja az 
együttműködési lehetőségek, valamint az aktuális európai 
fejlemények megvitatásához szükséges fórumokat, a V4-
elnökség céljainak támogatása érdekében.

 J formális és informális V4 házelnöki találkozók
 J a külügyi, védelmi, gazdasági, EU-ügyekkel foglalkozó 

bizottságok találkozói

A magyar elnökség támogatja a V4 régión belüli 
kapcsolatok erősítését célzó Nemzetközi Visegrádi 
Alap eredményes működését. A magyar elnökség 
kezdeményezi a mobilitási ösztöndíj-lehetőségek 
megújítását, ide értve a kutatóknak, start-upoknak 
nyújtható lehetőségeket. Az elnökség ösztönözni fogja 
az eredményorientált, vállalkozással és innovációval 
kapcsolatos projekteket. Cél továbbá V4-es szakértői 
hálózatok kialakításának, valamint gazdasági szereplők, 
szervezetek közötti kapcsolatok erősítésének 
ösztönzése, építve a Think Visegrad külpolitikai 
kutatóintézeti hálózat tapasztalataira is. Az Alap Keleti 
Partnerséget és a Nyugat-Balkánt illető tevékenysége 
kapcsán a magyar elnökség célja a hatékony párbeszéd 
folytatása az Alap jelenlegi és potenciális külső donor-
országaival az együttműködés fejlesztése, esetleges 
bővítése érdekében.

A V4-ek gazdag történelmi, kulturális örökségére és 
az országok közötti sokszínű kapcsolatokra építve az 
elnökség célja a regionális kohézió további erősítése a 
társadalmak közelebb hozásával, másrészt a V4 térség 
értékeinek külső népszerűsítése. Mindennek érdekében 

V4 térségen belüli projektekre és világszerte számos 
kulturális eseményre is sor kerül.

A magyar V4-elnökség időszakával részben egybeeső 
kulturális örökség európai éve 2018 kapcsán az 
elnökség célja a V4 régióban az év népszerűsítése, 
ennek keretében a V4 országokban Európai Örökség 
címet nyert helyszínek, a már világörökségi, valamint a 
világörökségi várományos helyszínek bemutatása, és a 
V4 térségben lévő épített örökség népszerűsítése. 

Fentiek mellett a magyar elnökség kiemelt figyelmet fordít 
a kulturális diplomácia aktuális kérdéseinek V4 körben 
való egyeztetésére. Konzultációkat kezdeményezünk az 
alábbi témakörökben: EU pénzügyi források a kultúra 
területén; a nemzetközi kulturális kapcsolatok európai 
uniós stratégiája; a kultúra és a kreatív ipar szerepe; 
V4-es részvétel a lerombolt közel-keleti műemlékek 
helyreállításában; a Keleti Partnerség kulturális 
dimenziójának erősítése érdekében a Közép-európai 
Kulturális Platform (PCCE; V4+Ausztria) lehetőségeinek 
kiaknázása. A kulturális diplomácia keretében 
Magyarország továbbra is javasolja a Washington D.C.-
ben, a Victims of Communism Memorial Foundation 
által felállítani tervezett Kommunizmus Áldozatai 
Emlékmúzeum többi V4 ország általi, illetve közös 
támogatását.

A magyar V4-elnökség alkalmat ad a visegrádi államok 
közötti tapasztalatcserére, illetve az elért eredmények 
közös bemutatására a nemzeti, etnikai és vallási 
kisebbségek és kulturális örökségük védelme kapcsán, 
beleértve a zsidó kulturális örökség megőrzését, 
aláhúzva ezáltal a térség európai kulturális és vallási 
értékek iránti, illetve az antiszemitizmus elleni küzdelem 
iránti elkötelezettségét.

Az elnökség folytatja a felsőoktatás témájával kapcsolatos 
V4 egyeztetést.

Az ifjúság- és családpolitika tekintetében a magyar 
elnökség a V4 országok közötti tapasztalatcserére, 
a jó gyakorlatok megosztására és a közös kihívások 
megtárgyalására koncentrál.

 J  Ifjúságügyi konferencia: a V4 államok, valamint a 
Keleti Partnerség országainak ifjúságügyért felelős 
képviselői részvételével Visegrádon, várhatóan a 
digitalizáció témájában

 J Család- és népesedésügyi konferencia 
 J „Kisgyermek a családban” család- és gyermekügyi 

konferencia

A táplálkozás-egészségügy, illetve a népegészségügyi 
rendszer fejlesztésével, valamint a fogyatékosságüggyel 
kapcsolatban a magyar elnökség V4 tapasztalatcserét 
szervez az elért eredményekről és az aktuális kihívásokról. 
(TBC) Az e-egészségügy valamint a tisztességes árképzés 
témájában továbbra is támogatja az elnökség a hosszú 
távú V4-es együttműködést.

A magyar elnökség támogatja a V4-ek közötti egyeztetést 
a diaszpóra-politika témájában, a tapasztalatcsere, a jó 
gyakorlatok megosztása és a közös társadalmi kihívások 
kezeléséről való egyeztetés előmozdítása érdekében. 

A régión belüli társadalmi kapcsolatok erősítésében fontos 
szerepet játszó sport területén a magyar elnökség többek 
között támogatja a több éve zajló V4 kezdeményezéseket, 
valamint ösztönzi a sporttal kapcsolatos társadalmi 
kezdeményezéseket (pl. Visegrádi Alap projektek).

 J A több mint húsz éve zajló Olimpiai Reménységek 
Versenye megrendezése

 J A hatodik V4 Nemzetközi Kerékpárverseny 
megszervezése a civil társadalom bevonásával 

Az elnökség támogatni fogja a V4 közmédiumok 
együttműködését a V4-ek közötti kölcsönös megismerés 
további segítése érdekében.

Fentieken túl Magyarország megrendezi az éves „V4 Jó 
Kormányzás Fórum” (Good Government Forum) rendezvényt.

SzomSzÉdSáGuNK, a NyuGat-BaLKáN ÉS a KELEti 
partNErSÉG támoGatáSa

A Nyugat-Balkán támogatásában mind az EU-n belüli 
politikai párbeszéd, mind a konkrét kezdeményezések terén 
elkötelezett V4 államok a magyar elnökség alatt aktívan 
ösztönözni fogják a régió stabilitását, biztonságát és 
gazdaságát erősítő kezdeményezéseket, amire különösen 
nagy szükség van napjaink fokozódó kihívásainak tükrében. A 
nyugat-balkáni stabilitás záloga a térség országainak euro-
atlanti integrációja, ezért az EU bővítési folyamatának, azon 
belül a nyugat-balkáni országok integrációs törekvéseinek 
támogatása az elnökség kiemelt célja. Bár a bővítés az 
Unió egyik leghatékonyabb politikája, a belső megosztó 
problémák közepette korlátozott figyelmet élvez. A Bizottság 
2016 novemberében közzétett bővítési csomagját 2017-ben 
nem követi új értékelés kiadása, ezért különös jelentősége 
lesz a csatlakozási folyamat magyar V4-elnökség alatti 
áttekintésének a nyugat-balkáni partnerek bevonásával.

 J V4+Nyugat-Balkán külügyminiszteri találkozó
 J Egyeztetés az érintett országok euro-atlanti integrációját, 

infrastrukturális és energetikai fejlesztéseket (Connectivity 
Agenda), illetve a térség stabilitását, fejlődését érintő 
kérdésekről

 J Álláspont-koordináció Brüsszelben az EU- és NATO-
bővítés, és a Nyugat-Balkán kapcsán

 J EU integrációs tapasztalatátadás, kapacitásépítés 
támogatása, például a V4 Köztisztviselői Mobilitási 
Program révén

 J Az európai orientációval, integrációval foglalkozó 
nyugat-balkáni események támogatása

 J A visegrádi államok támogatásával felállított Nyugat-
Balkán Alap hatékony működésének segítése

 J Nyugat-balkáni „Diplomata Napok” megrendezése 
Budapesten 
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A Keleti Partnerség kapcsán a visegrádi országok számára 
kulcsfontosságú, hogy Európa keleti szomszédságának 
stabilizációs és modernizációs folyamata vissza-
fordíthatatlanná váljon, és további lendületet nyerjen. Ennek 
érdekében a Visegrádi Csoport továbbra is elkötelezett 
támogatója marad a Keleti Partnerség politikának. A 
meglévő kihívások ellenére a magyar elnökség elkötelezett 
a Keleti Partnerség uniós napirenden tartása iránt 
és amellett, hogy az abban rejlő lehetőségek teljes 
mértékben kiaknázásra kerüljenek. A fentiek figyelembe 
vételével a visegrádi országok hozzá kívánnak járulni 
a 2017. novemberi Keleti Partnerség Csúcstalálkozó 
sikeréhez, az észt EU-elnökség céljaival összhangban. 
Mindenekelőtt arra kell törekednünk, hogy egyértelmű 
perspektívát fogalmazzunk meg a partnerek felé az 
EU-val való kapcsolataik jövője tekintetében, és európai 
perspektívát ajánljunk az abban érdekelt partnereknek. A 
partnerek reformok iránti elkötelezettségének fenntartása 
és megerősítése szempontjából alapvető fontosságú az 
előremutató napirend, valamint konkrét eredmények 
felmutatása és új célkitűzések megfogalmazása. A 
csúcstalálkozó eredményessége emellett megerősítené az 
EU hitelességét is a keleti partnerországok irányába. A Keleti 
Partnerség politika végrehajtása során fontos a szoros 
együttműködés az EU intézményei, a tagállamok és a 
keleti partnereink között. A magyar elnökség kiemelten 
fontosnak tartja az EU és a V4-ek Keleti Partnerségre 
vonatkozó – például a határmenti együttműködés vagy az 
összeköttetések, infrastruktúra területén zajló – projektjei 
közötti szinergiákat. A V4-ek figyelemmel fogják kísérni a 
keleti partnerországok emberi jogi helyzetét.

Ukrajna, Georgia és Moldova tekintetében fókuszban 
kell maradnia az elért eredmények konszolidációjának 
és a Társulási Megállapodásból fakadó reformok 
végrehajtásának. Fontos alaposan megvizsgálni, 
hogyan tudja az EU a már elindult, a partnerországok 
biztonsági fenyegetettségek elleni ellenállóképességét 
is erősítő folyamatokat – különösen: gazdaság 
átalakítása, korrupcióellenes küzdelem, közigazgatási 

reform – az eddigieknél is jobban támogatni és 
hatékonyan értékelni. A Visegrádi Csoport kész 
támogatni a NATO Ukrajnával (Comprehensive 
Assistance Package), Georgiával (Substantial NATO-
Georgia Package, New, Practical Ways to Intensify 
Efforts, Defence and Related Security Capacity Building 
Initiative) és Moldovával (DCBI) való együttműködése 
keretében megvalósuló tevékenységeket, figyelemmel 
e programok transzformációs potenciáljára. A 
konnektivitás megerősítése, különösen az energia, az 
infrastruktúra és a határmenti együttműködés területén 
nagymértékben hozzájárul a stabilitás és gazdasági 
fejlődés előmozdításához, valamint az EU és a KP 
országok közötti mobilitás elősegítéséhez. Szükséges, 
hogy a jövőben a Keleti Partnerség politika Belaruszra, 
Azerbajdzsánra és Örményországra is egyformán 
fókuszáljon. Ezen államok bármelyikének a kapcsolatok 
szorosabbra fűzésére vonatkozó valós elköteleződését 
a Visegrádi Csoport támogatni fogja. Belarusz kapcsán 
a V4-ek támogatásával elő kell segítenünk az ország 
EU-val való kapcsolatépítésére és a kereskedelmi és 
gazdasági együttműködés megerősítésére vonatkozó 
elköteleződésének fenntartását. Az Azerbajdzsánnal 
fennálló stratégiai viszonyunkat szorosabbra kell 
fűznünk szerződéses kapcsolataink erősítése által, 
különös tekintettel az energiaszektorra. Ezért különösen 
fontos az ütemes előrehaladás az új EU–Azerbajdzsán 
keret-megállapodásra vonatkozó tárgyalások terén. 
Örményország kapcsán továbbra is „személyre szabott” 
megközelítésre van szükség, az ország külpolitikai 
választásainak tiszteletben tartásával. A V4-ek bátorítják 
Jerevánt és az EU partnereket az EU–Örményország 
Átfogó és Megerősített Partnerségi Megállapodás 
gördülékeny ratifikációjára és megvalósítására.

 J V4+Keleti Partnerség külügyminiszteri találkozó az 
EU+Keleti Partnerség csúcstalálkozó előkészítése 
érdekében; szoros koordináció a V4 KP nagykövetek 
között

 J A Keleti Partnerséggel kapcsolatos konzultációk 

támogatása, a KP kiemelt témaként való napirenden 
tartása

 J A Keleti Partnerség térségben vagy annak kapcsán 
megvalósuló projektek támogatása (Nemzetközi 
Visegrádi Alap)

 J Kormányzati kapacitásépítés segítése a V4-ek 
tapasztalatainak, jó gyakorlatainak megosztásával, 
például a V4 Köztisztviselői Mobilitási Program révén 

 J V4+Ukrajna, V4+Moldova védelempolitikai 
együttműködés lehetőségeinek vizsgálata, különös 
tekintettel a védelmi szektor reformjára, a hibrid 
hadviseléssel és a kibervédelemmel kapcsolatos 
tapasztalatok feldolgozására, valamint Ukrajna 
esetében a V4 EU Harccsoporthoz való hozzájárulás 
lehetőségére

 J A keleti partnerországok ellenállóképességének 
erősítését célzó EU fellépés támogatása, összhangban 
az EU Globális Stratégiájának prioritásaival. A stratégiai 
kommunikáció fontosságának hangsúlyozása a KP 
(és nyugat-balkáni) országokban. Az EU–Oroszország 
kapcsolatok terén a V4-ek az Európai Tanács által 
2016. márciusban elfogadott öt alapelvet követik.

VÉdELmi EGyüttműKÖdÉS, KüL- ÉS 
BiztoNSáGpoLitiKa, NoN-proLifEráCió,
BELSő BiztoNSáG 

Szükséges a V4 országok hatékonyabb és láthatóbb 
együttműködése a biztonsági kérdésekkel foglalkozó 
nemzetközi szervezetekben. Továbbra is a NATO 
szavatolja a közép-európai térség biztonságát a kollektív 
védelem és elrettentés hiteles biztosításával. A NATO 
megerősített előretolt jelenléte a szervezet keleti 
szárnyának országiban hozzájárul a Szövetség védelmi 
és elrettentési képességeinek növeléséhez régiónkban, 
egyben hozzájárul a Szövetség valamennyi tagjának 
biztonságához. A kihívásokkal teli biztonsági környezet 
a NATO-tól és az EU-tól a politikák, képességek és 
eszközök közelítését, együttműködésük fokozását igényli. 

Az álláspontok egységességének megőrzése, a megtett 
lépések koherenciája és a V4-ek közötti együttműködés 
fejlesztése törekvéseink központjában kell, hogy álljon, a 
NATO és az EU keretein belül.

A Visegrádi Csoport 2016–2018-as védelmi 
együttműködési akciótervével összhangban a magyar 
V4-elnökség a következő együttműködési területekre 
koncentrál: 

•	 Védelempolitikai együttműködés: A szakpolitikai 
párbeszéd és együttműködés terén célunk térségi 
érdekeink hangsúlyosabb megjelenítése a NATO és az 
EU fórumain a stratégiai jelentőségű védelempolitikai 
kérdések megvitatása és az álláspontok harmonizálása 
révén, beleértve a NATO keleti szárnyának erősítését, 
és a migrációs válsághoz kapcsolódó kihívásokat; 
valamint célunk a V4-ek aktív részvétele az EU 
Harccsoport koncepció megújításáról szóló vitában;

•	 Műveleti együttműködés: A 2017 során a balti 
államokban rotációs alapon megvalósuló V4 katonai 
jelenlét sikeres végrehajtásán túl az elnökség kiemelt 
célja a V4 EU Harccsoport 2019-es készenléti 
szolgálatára való felkészülés koordinációja, valamint 
a NATO megerősített előretolt jelenlétéhez való V4 
hozzájárulás, illetve az EU és a NATO műveleteiben való 
jövőbeni együttműködés lehetőségeinek vizsgálata;

•	 Közös képességfejlesztés: Fontos a katonai 
képességfejlesztési és védelmi tervezési V4 
együttműködés folytatása, elmélyítése. Folytatjuk 
a regionális képességfejlesztés lehetőségeiről 
szóló konzultációkat. Távlati célunk azon területek 
azonosítása, ahol a V4-ek közösen, hatékonyan tudnak 
hozzájárulni a NATO és az EU védelmi képességeihez;

•	 Védelmi ipari együttműködés: Az elnökség célja az 
együttműködés lehetőségeinek vizsgálata a védelmi 
beszerzések összehangolása terén, valamint a védelmi 
iparok együttműködésének erősítése;

•	 Közös kiképzések, oktatás és képzés: Az 
együttműködés gerince a magyar elnökség által is 
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frissítendő V4 katonai kiképzési és gyakorlatozási 
programban (MTEP) szereplő katonai gyakorlatokon 
és kiképzéseken történő közös részvétel folytatása. A 
védelmi oktatás területén közös hadműveleti, vezérkari, 
törzstiszti tanfolyamok indításának lehetősége adhat 
alkalmat a V4 együttműködés elmélyítésére. 

A magyar elnökség hozzájárul a Visegrádi Csoport 
2016–2018-as védelmi együttműködési akciótervének 
frissítéséhez.

A fenti célok elérése érdekében megszervezett vezetői 
események:

 J Védelmi miniszteri értekezletek (2017. novemberi 
védelmi KüT margóján, és 2018. áprilisban)

 J Államtitkári (Senior Body) találkozó (2017. október, 
2018. március)

 J Védelempolitikai igazgatók (DPD) ülései (2017. július, 
2018. március)

 J Nemzeti hadfelszerelési igazgatók ülése (2017. tél, 
2018. nyár)

 J Vezérkari főnökök találkozója (2018. második 
negyedév)

 J Katonai nemzetbiztonsági vezetői értekezlet (2018. 
második negyedév)

 J V4 kormány- vagy államfői kül- és védelempolitikai 
tanácsadók találkozója (2017. november)

Szakértői szintű események; gyakorlatok:
 J V4 Planning Group ülés (2017. október, 2018. április)
 J V4 Katonai Információbiztonsági Vezetők Találkozója 

(2018. tavasz)
 J V4 védelmi tervezői szakértői munkaműhely (2017. 

negyedik negyedév)
 J V4 EU Harccsoport Munkacsoport ülések (2017. 

harmadik negyedév, 2018. első negyedév)
 J Életciklus Menedzsment (LCMG) Munkacsoport 

ülések (2017. vége, 2018. második negyedév) 
 J V4 kiképzési konferenciák (2017. harmadik negyedév, 

és 2018. második negyedév)

 J V4 nagy láthatóságú katonai gyakorlat (BRAVE 
WARRIOR) (2017. június 22. – július 22.)

 J V4 rotációs kiképzés a balti országokban (TRAINING 
BRIDGE 2017)

A közös kül- és biztonságpolitika minden területén 
a magyar V4-elnökség kiemelt hangsúlyt helyez a 
visegrádi országok közötti álláspont-koordinációra.

 J Rendszeres miniszteri egyeztetések a Külügyek 
Tanácsát megelőzően

 J Szakmai és politikai egyeztetések aktuális témáktól
 J Biztonságpolitikai konzultáció V4 körben (NATO, 

CSDP, non-proliferáció)
 J Exportellenőrzési szeminárium szervezése 

V4+Ukrajna körben

A kiberbiztonság területén az elnökség célja a kritikus 
infrastruktúrák ellenállóképességének erősítése, 
kiemelten a kibertérből érkező kockázatok, támadások 
felderítése és elhárítása érdekében. A magyar elnökség 
folytatja a V4 országok kibervédelmi szervezetei, 
hálózatbiztonsági központjai közötti együttműködést, 
amelyhez elengedhetetlen az eseményekkel kapcsolatos 
információk cseréje. A Közép-európai Kiberbiztonsági 
Platform soros elnökével együttműködésben szakértői 
egyeztetésekre, az incidenskezeléshez kapcsolódó 
gyakorlatokra és közös képzésekre kerül sor. A magyar 
elnökség az EU napirendjén szerepelő aktuális ügyekben 
egyeztetőket tervez esetleges közös V4 álláspont 
kialakítása érdekében, így különösen az EU hálózat- és 
információbiztonsági (NIS) irányelv átültetése, valamint 
az EU kiberbiztonsági stratégiájának felülvizsgálata, 
kiegészítése témákban.

 J V4+USA kiberworkshop Washington D.C.-ben (2018. 
I. félév)

 J V4 konferencia Brüsszelben a NIS irányelv és az EU 
kiberbiztonsági stratégiájának áttekintésére, a brüsszeli 
V4 Állandó Képviseletek nagykövetei részvételével

A V4-eknek elkötelezetteknek kell lenniük a terrorizmus 
elleni közös fellépés továbbfejlesztése, a jelenlegi 
hiányosságok kiküszöbölése iránt, különös tekintettel a 
PNR (utas-nyilvántartási adatállomány) rendszerek uniós 
szintű szolgálatba állítására, továbbá az információ-
megosztás fokozására V4, illetve V4+ körben. E célok 
érdekében az elnökség célja – az adatvédelmi szabályok 
maradéktalan betartása mellett – az aktív V4 hozzájárulás 
a rendszerek és adatbázisok interoperabilitásával 
kapcsolatos további EU szintű munkához. Fokozni 
szükséges V4, illetve V4+ körben a biometrikus azonosítás 
használatát a menekültügyi eljárás és a határellenőrzés 
során, de megfontolásra érdemes annak akár nemzetközi 
tömegközlekedésben történő használata is. 

A 2016. január 19-én, Prágában elfogadott, terrorizmus 
elleni megerősített együttműködésről szóló V4 non 
paper alapján a magyar elnökség az alábbi területeken 
tervez közös lépéseket:

•	 A különféle webalapú kommunikációs applikációk 
kapcsán EU szintű szabályozás kezdeményezése, 
valamint az e platformokat üzemeltető cégek 
együttműködésének javítása a nemzetbiztonsági 
szervekkel;

•	 V4, illetve V4+ körben a terror-elhárítási szempontból 
létfontosságú rendszerek és létesítmények egységes 
meghatározása;

•	 A civil célpontok értelmezésére vonatkozó közös 
definíció kidolgozása;

•	 Az alkalmazott technikai eszközök, veszélyes anyagok 
detektálását szolgáló műszerek paramétereinek 
meghatározása.

A magyar elnökség erősíti a V4-ek közötti 
együttműködést a katasztrófavédelem terén, különösen 
a kockázatok kezelése (risk management), katasztrófák 
megelőzése, a reagáló képesség fokozása (resilience) 
és a katasztrófák következményeinek felszámolása 
(consequence management) területén.

 J V4 országok katasztrófavédelmi főigazgatóinak 
találkozója, 2018. második negyedév

ENErGiapoLitiKa, ENErGEtiKai iNfraStruKtúra, 
KLímapoLitiKa

A kontinuitást képviselve, a 2017/18-as magyar elnökség 
épít az előző magyar elnökség és az azt követő V4-es 
elnökségi programokra, így egyik prioritása az észak – dél 
irányú interkonnektivitás erősítése. Folytatva az Észak–Dél 
Földgázfolyosóhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztések 
tekintetében megkezdett munkát, a magyar elnökség számára 
továbbra is prioritás a korridor befejezése. Összhangban 
az Energiaunió törekvéseivel, a korridor kiteljesítésének 
jelentős ellátásbiztonsági és piacintegrációs hozadéka 
lenne nemcsak a visegrádi országok, de az egész közép-
európai régió számára, továbbá példaértékű lehet a sikeres 
regionális együttműködés tekintetében.

Az elnökség célja továbbá az európai napirenden szereplő 
aktuális energetikai és klímapolitikai kérdések térségünk 
perspektívájából való megvitatása. 

A 2016. szeptemberi budapesti CESEC miniszteri találkozó 
sikereire is alapozva, a magyar V4-elnökség magas szintű 
energiadiplomáciai találkozókat és üzleti fórumokat 
szervez az Észak-Dél Gázfolyosó kiépítésére irányuló 
politikai figyelem növelése érdekében, új lendületet 
adva a megkezdett infrastrukturális és piaci fejlesztések 
kiteljesítésének, továbbá a globális energiapiac felé nyíló 
északi és déli belépési pont létesülésének.

 J V4+ külügyminiszteri egyeztetés (várhatóan 
V4+Nyugat-Balkán, illetve V4+Keleti Partnerség 
körben), az EU Intézmények bevonásával 

 J Az LNG mint közép-európai diverzifikációs 
befolyásoló eszköz promóciója érdekében V4+ közös 
energiabiztonsági nagyköveti megjelenés a Budapest 
LNG Summit üzleti fórumon 2017 októberében
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A magyar elnökség az energiapolitika területén olyan 
együttműködési területeken kíván előrelépni, amelyek 
összhangban vannak az Energiaunió célkitűzéseivel, 
szorosan összefüggnek az energiabiztonság és a belső 
energiapiac dimenziójával, valamint egyaránt fontosak a 
V4 térség valamennyi országa számára. Az elnökség céljai 
különösen:

•	 Közös álláspont kialakítása a Clean Energy for All 
Europeans („Tiszta Energia Minden Európainak”) 
jogszabály-csomag irányítást (governance), villamos 
energiát és megújuló energiát érintő tervezetei kapcsán;

•	 V4 fellépés a közép- és kelet-európai régióban 
tapasztalható nem tervezett, határokon átnyúló 
villamosenergia-áramlásokhoz (hurokáramlások) 
kapcsolódóan;

•	 Koordinált V4-es fellépés a földgázellátás 
biztonságának megőrzését szolgáló – határon átnyúló 
együttműködést és szolidaritási mechanizmust 
magába foglaló – új Rendelet végrehajtása kapcsán;

•	 Egy V4 országok közötti kőolaj-készletezési 
együttműködési megállapodás előkészítése;

•	 A forrás-, szállító- és útvonal-diverzifikációhoz 
hozzájáruló, az Energiaunió céljaival összhangban 
lévő, nagyléptékű közös V4 infrastrukturális 
és energetikai projektcélok azonosítása és 
finanszírozása uniós források bevonásával 
(kohézió, CEF, EFSI), a régió biztonságos és 
likvid gázpiacának fejlődését gátló projektek 
ellensúlyozása érdekében.

 J Szakértői egyeztetések (2017. II. félév, 2018. I. félév)
 J Vészhelyzeti együttműködés; regionális gyakorlat 

megszervezése 
 J Miniszteri, államtitkári szintű találkozók (2017. II. félév, 

és 2018. I. félév) 
 J Visegrad Gas Forum (2017. november)
 J V4 fejlesztési banki intézményeinek EFSI témájú 

konferenciája (2018. tavasz)

A klímapolitika területén a magyar elnökség az alábbi 
célokat tűzi ki:

•	 Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) 
felülvizsgálata kapcsán, annak 2020 utáni hatékony, 
a 2014. októberi tanácsi konklúziókkal összhangban 
lévő működése, az európai klíma-, energia- és 
iparpolitika közötti szinergiák megtalálása, valamint 
az európai és a nemzeti prioritások összeütközésének 
elkerülése érdekében a magyar elnökség támogatja 
a szorosabb V4 információcserét és álláspont-
egyeztetést. Az elnökség továbbá támogatja 
a szakértői egyeztetést és lehetőség szerinti 
álláspont-egyeztetést a gazdasági növekedés 
és a klímapolitikai célok érvényesítése közötti 
optimum megtalálása, és egy kiegyensúlyozott 
jogalkotási csomag elérése érdekében, az ETS 
hatálya alá nem tartozó ágazatok (közlekedés, 
mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás, épületek), 
illetve a földhasználat, földhasználat-váltás és 
erdészeti szektorok kibocsátásainak szabályozására 
vonatkozó javaslat tekintetében (LULUCF); 

•	 A Párizsi Megállapodás végrehajtási szabályainak 
kidolgozására irányuló tárgyalások kapcsán, azok 
kimenetelének megelőlegezése nélkül, az elnökség 
támogatja a V4 együttműködést. Egy esetleges 
EU ambíciószint növelésére vonatkozó javaslat 
esetén a magyar elnökség áttekinti a V4 államok 
álláspontjait az EU korábban elfogadott kibocsátás-
csökkentési vállalásainak esetleges növelése 
kapcsán, különös tekintettel a V4-ek számára fontos, 
a „szénszivárgásra” és „beruházás-szivárgásra” 
gyakorolt hatásokra. A Támogató Párbeszéd kapcsán, 
amennyiben indokolt, a V4 országok támogatják a 
nyomásgyakorlást olyan Részes Felekre, amelyek 
alacsonyabb ambíciószinttel rendelkeznek, hogy 
növeljék vállalásaikat, annak érdekében, hogy 
egyenlő versenyhelyzetet teremtsünk a Felek 
között, mivel az EU és Tagállamai nyújtották be az 
egyik legambiciózusabb vállalást; 

•	 Az elnökség kezdeményezi a nemzetközi 
klímafinanszírozásban való szorosabb V4 
együttműködés megvizsgálását, amit indokol a 
Zöld Klíma Alap Igazgatótanácsában betöltött cseh, 
lengyel és magyar szerep is. Az elérhető projektek 
mérete, illetve az igényelt technológiai források 
meghaladhatják egyes országok erejét, ezért a 
V4 térség szereplői nagyobb eséllyel válhatnának 
projektmegvalósítóvá a technológiai és pénzügyi 
részletekről való tapasztalatcsere révén – az elnökség 
ezt célzó projektre tesz javaslatot.

 J Szemeszterenként egy, klíma- és környezetvédelmi 
(és/vagy finanszírozási és/vagy fejlesztési témájú) 
magas rangú tisztviselői koordinációs találkozó 
a fentiek megtárgyalására, megvizsgálva a 
regionális lehetőségeket klímafinanszírozási 
projektekben való részvételre vagy erre vonatkozó 
javaslattétel terén (a Környezetvédelmi Miniszterek 
Tanácsülései előtti koordinációs egyeztetések 
kiegészítéseként)

KÖzLEKEdÉSpoLitiKa ÉS iNfraStruKtúra

A magyar elnökség fő célja közlekedési területen az 
észak-déli főbb közlekedési kapcsolatok megerősítése, 
a V4 államok közötti országhatárok átjárhatóságának 
könnyítése, valamint a közlekedési szakértők közötti 
együttműködés, tapasztalatcsere szorosabbá tétele.

Az elnökség folytatja az uniós jogalkotáshoz igazodó 
közlekedési szakértői egyeztetéseket, különösen a 
következő témákban: 

•	 Folyamatos és szoros V4 egyeztetés a Közúti 
Mobilitási Csomag, és különösen annak szociális 
aspektusai kapcsán. A közúti kezdeményezésekről 
szóló tárgyalások során a V4 országok közös 
álláspontjának előkészítése és aktív bemutatása az EU 

fórumain történik. A V4 országok arra törekszenek, 
hogy fenntartsák a jelenlegi elkötelezettségüket 
az uniós vita során. Különösen fontos, hogy e 
kezdeményezéseken belül olyan megoldásokat 
dolgozzanak ki, amelyek nem vezetnek az EU-n belüli 
szállítási piac széttöredezettségéhez, és biztosítják 
zökkenőmentes működését;

•	 Együttműködés az „Open and Connected Europe” 
légügyi csomag kapcsán a konstruktív, versenyképes 
és igazságos megoldások elérése és az EU-n belüli 
összeköttetettségbeli hiányok leküzdése érdekében;

•	 Egységes térségi álláspont kialakítása a 92/106 
Kombinált Fuvarozási Irányelv felülvizsgálata 
tekintetében. Jelentős változások várhatóak az adott 
szállítási mód támogathatóságával kapcsolatban, 
melynél fontos, hogy a vasút jobb pozíciókat érjen 
el, illetve a felülvizsgálat során a közép-európai 
sajátosságokat figyelembe vegyék; 

•	 Közös fellépés a NOISE TSI előírás módosítása 
kapcsán, a V4-eket érintő esetleges versenyhátrányok 
elkerülése érdekében;

•	 Közös fellépés a „Train Drivers Directive” kapcsán;
•	 Koordináció a vasúti személyszállítást igénybe vevő 

utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló rendelet 
(1371/2007) felülvizsgálata kapcsán;

•	 Közös fellépés a tiszta és energiahatékony közúti 
járművek használatának előmozdításáról szóló 
irányelv (2009/33/EC) felülvizsgálata kapcsán.

A V4 Vasúti Kerekasztal platformként szolgálhat a 
közlekedéssel kapcsolatos szakértői egyeztetéseknek 
közös tanácsi álláspontok kialakítása érdekében. 
Térségünk stratégiai érdeke a vasúti árufuvarozás 
versenyképességének fokozása az észak-déli 
árufuvarozási folyosók mentén, a vasúti infrastruktúra 
fejlesztések hasznosíthatósága érdekében. A magyar 
elnökség fontosnak tartja a közlekedés területén is 
hozzájárulni a magyar V4-elnökség és a Duna Régió 
Stratégia 2017-es magyar elnöksége közötti szinergiák 
kihasználásához.
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A sikeres vasúti együttműködés érdekében kiemelten 
fontos a V4 és a közép- és kelet-európai térség 
vasúti árufuvarozással foglalkozó vállalatai, illetve a 
pályahálózat-működtetők tapasztalatcseréje.

 J CEE FUTURAIL 2017 közép-európai vasúti árufuvarozási 
felsővezetői találkozó Magyarországon (2017. 
november)

A magyar V4-elnökség kiemelt célja a 2020 utáni 
EU-s költségvetési időszakra való felkészülés, építve 
a 2013/2014-es magyar elnökség során létrehozott 
magas szintű munkacsoportra is (High-Level 
Working Group, HLWG). A 2020 utáni többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalások során célunk a 
V4 álláspontok harmonizációja és a közép-európai 
szempontok beépítése, hiszen a közlekedési szektor 
kiemelt szerepének fenntartása olyan V4 érdek, amely 
az országok gazdasági erősítését szolgálja.
 
Szükséges a vasúti kapcsolatok feltérképezése a V4 
régióban, mely témában már előzetesen történt 
felmérés a 2013-as akcióprogram kihirdetését követően. 
A magyar elnökség célja előmozdítani e vizsgálat 
eredményeinek frissítését és azon fejlesztési irányok 
kijelölését, melyek összehangolhatóak a V4 tagországok 
közlekedésfejlesztési stratégiai irányvonalaival. Ezt 
követően fontos elősegíteni szakértői egyeztetéseken 
keresztül a szűk keresztmetszetek feloldásához 
szükséges műszaki és jogszabályi akadályok lebontását. 
A magyar elnökség lehetőséget nyújt a V4 országok 
tapasztalatainak összegzésére és az együttműködési 
irányok kijelölésére.

 J HUNGRAIL Hungarian Railway Conference with high-
level V4 participation 

A magyar elnökség alatt a V4-ek törekedni fognak a belvízi 
közlekedési együttműködés fejlesztésére. 

A V4-ek a Három Tenger Kezdeményezést továbbra is 
olyan, lehetséges politikai együttműködési csatornának 
tartják, mely fórumot biztosíthat a Visegrádi Csoport, 
valamint az adriai-balti-fekete tengeri térség többi országa 
közötti párbeszédre, többek között a közlekedési és 
energetikai kérdések kapcsán.

A magyar elnökség további céljai közlekedéspolitikai 
területeken:

•	 Hagyományos és alternatív töltőállomások 
(elektromos, LPG, LNG, CNG) létesítése az észak-
déli útvonalakon;

•	 Szakértői egyeztetés a V4 országok aktuális 
helyzetéről az elektromobilitás terén (járművek 
száma, jövőbeli kilátások, állami támogatások);

•	 Tapasztalatcsere az elektromobilitással kapcsolatos 
innováció fejlődése és támogatása kapcsán;

•	 Szakértői egyeztetés a közúti útdíj rendszerek 
tapasztalatairól a V4 országokban; 

•	 Tapasztalatcsere a fejlesztés, felújítás, működtetés 
finanszírozása területén, a különböző finanszírozási 
konstrukciók vonatkozásában (pl.: PPP, EFSI, CEF);

•	 Tapasztalatcsere a határmenti (Interreg) 
közlekedésfejlesztési projektekkel kapcsolatban; 

•	 A határon átnyúló kistérségi személyszállítás 
fejlesztése, különös tekintettel az alábbiakra:
- folyamatosan frissített menetrendek megosztása
 az országok között; 
- a közös tarifarendszer bevezetésének  lehetősége
 a határon átívelő közösségi szolgáltatásoknál;

•	 „VisegRail” kezdeményezés elindításának 
megvizsgálása a V4-en belüli turizmus regionális 
vonatjegy és bérlet konstrukciók révén való további 
élénkítése céljával;

•	 Kerékpáros szakmai konferencia megrendezése 
(2017. II. félév);

•	 Kerékpárral 7 határon át programsorozat/Mária 
Út, Mária Maraton kapcsán tapasztalatcsere a 
szemléletformálási módszerek alkalmazásáról; 
konferencia megrendezése civil szervezetek, 
települési önkormányzatok, európai területi 
társulások, szakértők részvételével (2018. I. félév);

•	 A V4 és a Keleti Partnerség országok közötti 
lehetséges szinergiák megvizsgálása a közlekedési 
összeköttetések terén. 
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3. digitális visegrád

A magyar V4-elnökség kiemelt célja a közép-európai 
régió versenyképességének növelése, különös tekintettel 
a digitális kornak való megfelelésre. A fejezet tárgyalja a 
versenyképesség témaköréhez tartozó aktuális V4-es 
célokat, szakpolitikai törekvéseket.

VErSENyKÉpESSÉG az Eu-BaN: tÖBBÉVES
pÉNzüGyi KErEt, KohÉzió, aGrárpoLitiKa,
SzoCiáLiS dimENzió, diGitáLiS KÉSzSÉGEK

A V4 országok egy gazdaságilag stabil Európai Unióban 
érdekeltek. A fenntartható gazdasági növekedés biztosítása 
érdekében javítani kell az Unió versenyképességét. Ehhez 
biztosítani kell a munkahelyteremtést elősegítő, valamint a 
digitális technológiákhoz és a képzett munkaerőhöz való 
egyenlő hozzáférést lehetővé tevő megfelelő beruházási 
környezetet, amely elengedhetetlen a társadalmi jólét 
megteremtéséhez. A V4-es érdekek Unióban való 
hatékony érvényesítése céljából a magyar elnökség 
tovább erősíti az együttműködést a gazdasági témájú EU-
ügyek kapcsán, úgymint a gazdasági és monetáris unió, 
tőkepiaci unió, az egységes piac – beleértve a digitális 
egységes piacot –, a bankunió, adózás és vámügyek, 
valamint közös fellépés az egyes tagállamokban a 
közelmúltban megjelent protekcionista tendenciákkal 
szemben. A szociális dimenzióról folytatandó vitában 
a tagállami hatáskörök tiszteletben tartása és a 
versenyképesség kulcsfontosságú szempontok. A 
versenyképességi és gazdaságpolitikai aspektusok 
figyelembevétele nélkül nem lehet a szociális ellátások 
kérdését kezelni.

többéves pénzügyi keret (mff)
Az Európai Bizottságnak a jelenleg hatályos MFF-
rendelet szerint 2018. január 1-ig kellene bemutatnia 
a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre  vonatkozó 
javaslatait. Azonban a Brexit pénzügyi rendezését 

érintő bizonytalanságokra tekintettel az MFF-re 
vonatkozó érdemi javaslatok publikálása későbbre 
tolódhat (a Bizottság tájékoztatása szerint ez 2018 első 
félévének végén várható). Mivel a Brexit tárgyalások 
eredménye nagyban befolyásolja majd az MFF jövőjét, 
fontos a Szerződések által meghatározott politikák 
megfelelő finanszírozásának fenntartása, beleértve 
a kohéziós politikát és a közös agrárpolitikát. Ezért 
Magyarország kész vezető szerepet vállalni a V4 és más, 
hasonlóan gondolkodó országok közötti álláspont-
összehangolásban. 

 J Középvezetői találkozó a közös érdekek beazonosítása, 
majd azok Bizottság felé való becsatornázása 
céljából a V4 non-paper véglegesítésével; továbbá a 
Fehér Könyv alapján létrejövő, az uniós költségvetés 
finanszírozásának jövőjéről szóló reflexiós papírra 
vonatkozó döntési pontok azonosítása (2017. ősz)

 J Középvezetői találkozó a bizottsági javaslat 
publikálása előtti közös érdekek beazonosítása és 
az érdekérvényesítési stratégia kialakítása céljából; 
valamint a V4 non-paper frissítése (2018. tavasz)

Kohéziós politika
A kohéziós politika jelentősen hozzájárul a V4 és a 
többi uniós ország gazdasági teljesítményéhez és 
konvergenciájához. A kohéziós jelentést a Bizottság 
a 2017. júniusi Kohéziós Fórumot követően jelenteti 
meg, a 2020 utáni szabályozásra vonatkozó bizottsági 
javaslat megjelenése 2018-ra várható. A magyar elnökség 
célkitűzése reagálni az uniós szinten zajló fejleményekre 
és képviselni a régiós érdekeket, V4+Románia, Bulgária, 
Szlovénia, Horvátország közös nyilatkozat elfogadásával is.

 J V4+4 informális miniszteri találkozó
 J Főigazgatói találkozó
 J Monitoring és értékelési konferencia 
 J Szakértői munkacsoport ülések a 2014-20-as 

programok előrehaladásáról és aktuális témákról 
(pénzügyi eszközök, tagállami gyakorlatok, különböző 

bizottsági desk-ek gyakorlatának összehasonlítása) és 
tanácsi munkacsoportok előtti V4+4 egyeztetések

Közös agrárpolitika
Az Európai Bizottság a 2021-2027 közötti időszakról szóló 
hivatalos új Közös Agrárpolitikára vonatkozó tervezetét 
2017 őszén tervezi bemutatni, melynek V4 körben való 
megvitatása a magyar elnökség fontos célkitűzése. 

 J V4+ Horvátország, Románia, Bulgária, Szlovénia 
agrárminiszteri találkozó 

Szociális dimenzió
A szociális dimenzióról folytatandó uniós vitában a V4-
ek álláspontja szerint a versenyképesség és a gazdasági 
konvergencia kulcsfontosságú szempontok. Csak a 
reálgazdasági konvergenciát eredményező, fenntartható 
gazdasági növekedés járul hozzá a társadalmi jólét 
megteremtéséhez, amelynek legfontosabb feltételei:

•	 a versenyképesség javítása,
•	 a foglalkoztatottsági ráta növelése és a foglalkoztatás 

minőségének fokozása (képzettségi- és egészségügyi 
helyzet javulása),

•	 a digitális átállás támogatása képzéssel és ösztönzőkkel, 
valamint

•	 a tőkeállomány beruházások általi növelése.

Magyarország azt támogatja, hogy a jövőben a tárgyalások 
az EU egészének versenyképességéről és a belső piac 
helyzetéről szóljanak. A nemzeti sajátosságokhoz igazított 
strukturális reformok jelentik a leghatékonyabb eszközt a 
fenti célok eléréséhez. A kötelező közös szociális normák 
az ellenkező irányba vezethetnek, a versenyképesség 
javításán alapuló felzárkózás aláásása révén.

Svájci hozzájárulás 
Az elnökség összehangolt V4 fellépést kezdeményez 
a Svájci Hozzájárulás meghosszabbításának 
kérdéséről. V4 prioritás, hogy a Svájci Hozzájárulás

2017 utáni folyósításáról mielőbbi megállapodás 
szülessen. Az elnökség célja biztosítani a hatékony 
regionális érdekérvényesítést.

 J Szakértői egyeztetések V4 körben

GazdaSáGpoLitiKa, muNKaüGy, ipar

A magyar elnökség kiemelt célja hozzájárulni a V4 és az 
EU versenyképességének növeléséhez, valamint olyan 
fontos témák közös megtárgyalása, mint az Ipar 4.0, 
az európai újraiparosítás kérdései és más aktuális EU 
gazdasági, gazdaságpolitikai ügyek.

 J Gazdasági- és pénzügyminiszteri találkozó, és 
hozzá kapcsolódóan a V4 országok Kereskedelmi 
Kamaráinak találkozója 

Bármilyen, az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó és más 
digitalizációs kezdeményezés sikerének kulcsfontosságú 
eleme a digitális szakértelemmel rendelkező 
munkaerő. Ezért a digitálisan képzett munkaerőpiac 
fejlesztése ügyében való együttműködés fontos az 
elnökségnek. Mivel a digitalizáció tehermentesítést 
jelent a köztisztviselők és közalkalmazottak számára is, 
kiemelten fontos a nemzetközi együttműködés és képzési 
programok létrejötte a közigazgatás hatékonysága és 
versenyképessége növelése érdekében.

További V4 együttműködés szükséges a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv (96/71/EK) javasolt 
módosításával kapcsolatban is. 

Az elnökség célja a munkaügyi együttműködés erősítése 
V4-en belül, valamint az Európai Unióval, különösen a 
közös munkaerő-piaci kihívások – Brexit, munkavállalók és 
szolgáltatások szabad mozgása – kapcsán.

 J Munkaügyi miniszteri találkozó
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A feketefoglalkoztatás kapcsán az elnökség támogatja az 
információcserét, a jó gyakorlatok megosztását, az egyes 
országok szervezeti megoldásainak, jogi környezetének 
bemutatását, valamint a V4 érdekképviselet erősítését 
a be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló 
együttműködés fokozását célzó európai Platformban.

 J V4 munkaügyi ellenőrzésért felelős vezetőinek 
találkozója

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén az 
elnökség célja az egyeztetés és a jó gyakorlatok cseréje a 
következő témákban: munkakörülmények fejlesztésének 
hatása a versenyképességre, a munkavédelmi állami 
irányítás szerepe a KKV-k támogatásában.

 J V4 munkavédelmi vezetői találkozó, 2018. II. félév

A magyar elnökség ösztönzi az egészségipar területén 
való V4 együttműködést, ennek keretében tematikus 
fórumot rendez a V4 országok egészségiparért felelős 
felsővezetői és szakértői részvételével. Célja a V4-
ek egészséggazdasági és Ipar 4.0-hoz kapcsolódó 
együttműködésének megerősítése, közös fellépés a 
folyamat-szabályozások terén, azok közös hangolásában, 
együttműködés az egészségipari robotikában, 
nanorobotikában, és közös kutatás-fejlesztés innovatív 
termékek létrehozása érdekében, melynek kapcsán 
összehangolt export- és kereskedelmi tevékenységre 
is javaslatot teszünk.

 J „A digitalizáció szerepe az egészséggazdaságban” 
fórum megrendezése

A magyar elnökség kezdeményezi a V4 országok 
közbeszerzési hatóságainak együttműködését.

diGitaLizáCió

V4-eknek nagyobb szerepet kell vállalnia a digitalizációs 
nemzetközi együttműködések előmozdítása, tematizálása 
terén. Nagyszabású digitális konferencia biztosít majd 
keretet a visegrádi országok miniszterelnökei által aláírt 
Varsói Nyilatkozat alapján meghatározott együttműködés 
fejleményeinek nyomon követésére, a kutatás, innováció, 
illetve a digitális összeköttetések területén, egyben megfelelő 
platformot biztosít az új regionális célok és tevékenységi 
területek kijelölésére.

A V4 országok digitális versenyképességének biztosítása 
és az EU Digitális Agendájának megvalósítása érdekében a 
magyar elnökség támogatja az európai uniós és a nemzeti 
stratégiák melletti regionális dimenzió kialakítását a 
digitalizáció területén. A digitalizáció ma és a következő 
évtizedekben a versenyképesség egyik legfőbb 
hajtóereje lesz – csak egy „Digitális Visegrád” tarthatja 
meg és növelheti tovább a térség versenyképességét 
és gazdasági erejét. Ennek érdekében a visegrádi 
négyeknek célszerű együttműködniük az adatok szabad 
áramlását indokolatlanul megnehezítő tényezők – pl. 
helymeghatározó adatok – felszámolásában is, melyek 
akadályozzák a méretgazdaságosság kialakulását és a 
V4 országokból jövő, az európai és globális versenyben 
résztvevő vállalatok növekedését. 

A V4 országok jelentős szerepet töltenek be az európai 
autógyártásban. Ennek megtartása és fejlesztése 
érdekében prioritás a regionális beruházások és közös 
projektek megvalósítása, különösen az infrastruktúra, 
az intelligens közlekedési rendszerek, az e-mobilitás 
és az összekapcsolt és automata vezetésű járművek 
területén. 
A magyar elnökség digitalizációval kapcsolatos 
kiemelt célja az autonóm járműgyártással kapcsolatos 
„V4 jó gyakorlatok platform” kialakítása, melynek 
keretében a V4-ek legjobb gyakorlattal rendelkező 
kis-és középvállalkozásainak bemutatkozására és a 

már rendelkezésre álló, az autonóm járműgyártás 
jövőjét szolgáló jó gyakorlatok megismerésére kerül 
sor. A tudásplatform keretében a K+F+I tevékenység 
három területen kerül tárgyalásra: gyártás, és előállítás/
technológia, termékfejlesztés, új típusú szolgáltatás/
üzleti modell-fejlesztés (sharing economy).

Az ipari digitalizáció területén a magyar elnökség 
elő kívánja mozdítani a Bizottság Digitising European 
Industry (DEI) kezdeményezéséhez való aktív 
kapcsolódást regionális keretben (V4, Ausztria, 
Németország, közép- és kelet-európai országok), a 
tagországi, illetve regionális projektek bemutatása, 
monitoring, legjobb gyakorlatok, a digitális innovációk 
disszeminációját biztosító nagy projektek kapcsán. 
Különösen indokolt előtérbe állítani a gyorsan mozgó 
járművek szenzorai által előállított nagymennyiségű 
adatok értelmezése és az autonóm járművek között 
szükséges együttműködés témáit (5G edge computing).

Az elnökség egyik legfontosabb célja folytatni a 
digitalizáció témájában zajló uniós szakpolitikákról 
szóló és a jogalkotási dossziékhoz igazodó V4 
egyeztetéseket, kiemelten az új Elektronikus Hírközlési 
Kódex létrehozása és az Európai Digitális Egységes Piaci 
Stratégia félidei felülvizsgálata kapcsán.

 J Szakértői egyeztetések az EU tanácsi munkák 
előrehaladásához időzítve

 J V4 digitális workshop Brüsszelben, az Állandó 
Képviseletek bevonásával 2018-ban

A feltörekvő új technológiákkal kapcsolatos kormányzati 
szakpolitikai kérdésekről és ipari fejlesztési tervekről 
a magyar elnökség V4+USA szakértői párbeszédet 
tervez, folytatva az elmúlt évek V4-elnökségeinek 
gyakorlatát. Célszerű párbeszédet folytatni továbbá 
az előre a virtuális termékeket (hirdetések, felhőalapú 
szolgáltatások) értékesítő nemzetközi vállalatok 
adóinak nehezen tervezhető behajtásáról, illetve a nem 

hagyományos, „sharing economy” üzleti modellek 
adózási kérdéseiről.

 J Szakmai workshop megrendezése

A felnövekvő generációk munkaerőpiaci esélyei 
szempontjából is elkerülhetetlen oktatási rendszereink 
azonnali és alapvető digitalizálása. A magyar elnökség 
ösztönözni fogja a V4 régióban a digitális készségek 
erősítését célzó kezdeményezéseket. A digitális 
jártasság lassan a munkaerőpiacon is a legfontosabb 
megkülönböztető tényezővé válik, a munkavállaló 
versenyképessége és alkalmazhatósága jelentősen 
függ digitális jártasságától. A digitális készségek közös 
értelmezésének meghatározása és leírása a Digitális 
Kompetencia Keretrendszerre alapozva a V4 országok 
közös céljává kell, hogy váljon, az interoperabilitás 
és mobilitás előmozdítása érdekében. A digitális 
iparágak fejlesztése is a V4-ek közös érdeke, mely 
álláslehetőségeket teremt és csökkenti az agyelszívást.

 J  Konferencia az ipar, a szakképzés és a felsőoktatás 
közötti szinergiákról és lehetséges együttműködésről; 
jó gyakorlatok bemutatása az ICT, robotika és 
elektrotechnológia területén a munka-alapú 
duális képzésben. A felnőttoktatásban megjelenő 
kezdeményezések tárgyalása a Digitális Készségek és 
Munkahelyek Koalíciójának égisze alatt

A start-up ökoszisztéma építés egyik kritikus kérdése 
a régió tehetségvonzási potenciáljának megerősítése. 
Ezért a magyar elnökségnek prioritása elősegíteni az 
ennek alap-intézmény rendszerét biztosító modern, 
nemzetköziesedő felsőoktatási szektor létrejöttét, 
megerősödését, megújulási képességét, oktatási és 
képzési programok indítását, az Ipar 4.0 spektrumában, 
az adattudomány és a mesterséges intelligenciák 
technológiai területeire fókuszálva, erősítve a V4 szintű 
mobilitást. 
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Kiemelt szerepet tulajdonítunk az EIT Digital Professional 
School programok kidolgozásának, és az erre épülő 
hallgatói mobilitás, az egyetemi bázisú spin off/start-
up vállalkozások létrejöttének, a régió innovációs 
ökoszisztémáját erősítő akcelerátor programok térségbeli 
felgyorsulásának.

A magyar V4-elnökség egy „V4 Smart Platform” 
kialakítását kezdeményezi, melynek célja a V4 
országokban közösen bevezethető, egységesen átjárható, 
a lakosság kényelmét és a közigazgatást segítő elektronikus 
szolgáltatások megvalósítása. E szolgáltatásokat támogató 
keretrendszerként a platform elősegítené a lakosságok 
igényeinek kiszolgálását, a határokon átívelő egységes 
digitális tér kölcsönösség elvén alapuló kialakításával.

A magyar elnökség célja továbbá a V4 kapcsolatok 
szorosabbra fűzése az e-kereskedelem területén a postai 
szolgáltatók együttműködésének fejlesztésével. 

 J Konferenciasorozat a V4 postavállalatok és a régió 
sikeres webshopjai képviselőinek részvételével, a térség 
webshopjai nemzetközi piacnyitásának támogatása és 
a V4 kijelölt egyetemes postai szolgáltatói e-commerce 
szerepvállalásának növelése érdekében 

tudomáNy, tEChNoLóGia, iNNoVáCió ÉS Start-upoK

A magyar elnökség koordinálja a Horizon 2020 V4 
Task Force keretében való közös munkát a Horizont 
2020 pályázatokon való sikeresebb közép-európai 
szereplés elősegítése érdekében. A Task Force fő célja 
a H2020 programmal kapcsolatos harmonizált V4 
álláspont megfogalmazása, közös érdekek azonosítása, 
amely lehetővé teszi a koordinált fellépést a program 
félidei értékelésekor, valamint a következő EU kutatási 
és innovációs keretprogram kialakításakor. A Task Force 
keretében tárgyalandó témák: a részvétel szélesítésére 
vonatkozó kezdeményezések elemzése; a legnagyobb 

kihívások azonosítása az EU 13 tagállamok részvételének 
növelése érdekében a Horizont 2020-ban; javaslatok 
megfogalmazása a következő EU keretprogram 
tartalmát, eszközeit illetően (pl. pénzügyi tőkekihelyezés 
mennyisége, az EU strukturális alapjaival összhangban, 
tematikus projektek); zárt kutatási/innovációs hálózatok 
feloldásának lehetőségei; nagyméretű projektekben való 
részvétel erősítése.

Az elnökség V4 kutatás-fejlesztési és innovációs 
konferenciát szervez 2017 őszére, egy közös V4 kutatás-
fejlesztési kezdeményezés lehetőségeinek, gyakorlati 
megvalósításának megvitatására. 

A magyar elnökség folytatja a Koreával, Japánnal és az 
Egyesült Államokkal elindult tudományos és technológiai 
együttműködést, beleértve közös tudományos és 
innovációs workshopok szervezését, illetve közös 
kutatás-fejlesztési programok, projektek támogatását. 
Az elnökség folytatja a V4+Korea Knowledge Sharing 
Programot, amelynek 2017/18-ban közös V4 témája a 
KKV-k innovációja.

 J Szakmai workshopok Budapesten és a V4+ 
partnerországokban

 J Két szakmai esemény a V4+Korea Knowledge Sharing 
Program keretében

Magyarország V4-elnöksége során kezdeményező 
szerepet fog játszani a V4-ek közötti innovációs és start-
up memorandum végrehajtásában, azon belül a V4 
Innovation Task Force munkájának fokozásában, az üzleti 
és szakértői szféra bevonásával. A Task Force munkájának 
célja lesz a nemzeti innovatív KKV/start-up támogató 
programokkal kapcsolatos tapasztalatcsere, a bevált 
gyakorlatok megosztása a regionális együttműködés 
területén, közös népszerűsítő és hálózatépítő akciók 
megvalósítása, valamint közös részvétel külföldi 
workshopokon, start-up rendezvényeken, vásárokon.

 J A V4 Innovation Task Force üléseinek megrendezése

A magyar elnökség kezdeményezi V4+Ausztria, 
Németország, Szlovénia körben, a 2016. novemberi 
budapesti Regionális Digitális Csúcson aláírt újabb 
memorandum figyelembe vételével közös, a régió startup-
szövetségeinek, valamint a régió angyalbefektetőinek 
részvételével szakmai workshopok megrendezését, 
melyek célja a régióban működő startup-ok 
tevékenységének minél szélesebb körben való bemutatása 
potenciális befektetőknek. Különösen fontos az ipari start-
upok helyzetbe hozása és a B2B kapcsolatok erősítése.

 J Szakmai workshopok szervezése
 J V4 start-upok nemzetközi versenyeken, promóciós 

rendezvényeken való részvétele a V4 térségben 
és azon kívül, folytatva például a We4Startups 
kezdeményezést (USA)

Többek között a 2017. március 28-i Varsói Nyilatkozat 
alapján, a V4-ek közötti start-up együttműködés 
élénkítése érdekében a magyar elnökség célja a regionális 
start-up ökoszisztéma kiépítésének ösztönzése a V4-en 
belüli start-up mobilitás segítésével, melybe javasoljuk a 
Visegrádi Alap bevonását.

A magyar elnökség megrendezi a V4 Startup and 
Innovation Days FastLane rendezvénysorozatot, melynek 
keretében a négy országban, négy témában kerül sor 
eseményekre a V4-ek innovációs ökoszisztéma fejlesztését 
célzó állami szerepvállalásának és ösztönző eszközeinek 
megtárgyalására, a régiót érintő tudáselvándorlás 
elkerülése érdekében.

 J Események témái: Varsó – Digital Health, Pozsony – Smart 
City, Prága – Smart cars, Budapest – Fintech

A térségünkben komoly gazdasági potenciált jelentő 
digitális start-upok tevékenységének az aktuális 
konkrét nagyvállalati igényekhez, kihívásokhoz közelítése 

érdekében – együttműködésben a magánszektorral – a 
magyar elnökség kutatás-fejlesztési és innovációs témákkal 
foglalkozó V4 rendezvényeket szervez, a Google potenciális 
részvételével. 

A magyar elnökség támogatja a Visegrádi Alap Stratégiai 
Programja keretében megrendezett magyarországi stratégiai 
konferencia, a think.BDPST – Connect to the Future 
2018-as megszervezését az innováció és új technológiák 
témájában, V4 kormányzati és nem kormányzati szereplők 
bevonásával.

Az Európai Bizottság „Urban Agenda for the EU” című 
programja fogja össze közösségi szinten a legkülönbözőbb 
digitális technológiákat sokoldalúan alkalmazó okos város 
(„Smart City”) fejlesztési tevékenységet. Magyarország V4-
elnöksége során ösztönözni kívánja az Urban Agenda 
munkájában történő aktívabb V4 részvételt, és a közös 
munka dinamizálásának élére áll.

A magyar elnökség támogatja a 2016 nyara óta Budapesten 
sikeresen működő Visegrádi Szabadalmi Intézet 
keretében folytatott együttműködést, népszerűsítve annak 
tevékenységét és eddigi eredményeit.

A Benchlearning témájában a magyar elnökség támogatja a 
V4 nemzeti foglalkoztatási szolgálatok közötti párbeszédet. 

mEzőGazdaSáGi, KÖrNyEzEtüGyi ÉS
VízüGyi EGyüttműKÖdÉS

Az elmúlt időszakban az EU-tagállamok jelentős 
kihívásokkal néztek szembe az agrárium területén. A 
gazdálkodóknak eddig nem tapasztalt mértékű járványokat 
okozó állatbetegségekkel kellett szembenézniük, és a 
termelők veszteségeit tovább tetézték a klímaváltozás 
hatására jelentkező extrém időjárási jelenségek.

Az uniós agrárpolitika jövőjét szintén nagymértékben 
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befolyásolja a Brexit tárgyalások végkimenetele, mely 
következtében egy merőben új európai uniós konfiguráció 
jön majd létre. 

Európának olyan közös agrárpolitikára van szüksége, mely 
hatékony megoldást nyújt a különféle válsághelyzetek 
kezelésére és általa az európai agrárium és élelmiszeripar 
továbbra is versenyképes szereplő maradhat a globális 
színtéren.

Az Európai Bizottság 2020 utáni közös agrárpolitikára 
vonatkozó elképzeléseinek bemutatása 2017 őszén 
esedékes. A regionális érdekek összehangolt képviselete 
a KAP jövője, valamint a Brexit kapcsán a magyar 
elnökség prioritása. 

Az elnökség célja az eddig V4+Szlovénia, Bulgária és 
Románia körben zajló együttműködés kiterjesztése 
Horvátországra a mezőgazdaság és környezetügy 
területén.

A Közös Agrárpolitika jövőjére vonatkozó koordináción túl 
a magyar elnökség együttműködési céljai:

•	 A mezőgazdaság digitalizációja: A mezőgazdasági 
termelés digitalizációja feltartóztathatatlan folyamat 
és a témakör a jövőben jelentős uniós figyelmet 
fog élvezni, ami fontossá teszi a kérdésről folytatott 
regionális érdekegyeztetést;

•	 A római székhelyű élelmezési és mezőgazdasági 
ENSZ szervezetek (FAO, IFAD, WFP) tevékenységéhez 
kapcsolódó V4+4 együttműködések erősítése a 
kormányzati politikai prioritásokkal összhangban;

•	 Az élelmiszerpazarlás elleni közös fellépés;
•	 Fellépés a talajszennyezés ellen, valamint a szelektív 

hulladékgyűjtés és újrahasznosítás mértékének 
növelése az EU hulladékgazdálkodási célkitűzéseinek 
elérése érdekében; 

•	 A tisztességtelen forgalmazói magatartás elleni közös 
küzdelem. V4-elnökségünk ideje alatt egyeztetést 

tervezünk a Bizottság javaslatáról és annak tartalmi 
elemeiről;

•	 A kettős minőségű termékek elleni közös fellépés 
módjának megvitatása;

•	 BIOEAST: Közös fellépés az EU Horizont 2020 
programjában az agrárkutatás-fejlesztés területén való 
jelenleg alacsony szinten felhasznált források növelése 
érdekében;

•	 Az egyeztetés folytatása a földvásárlási jog tárgyában; 
•	 Erdészeti együttműködés: Információcsere, közös 

erdészetpolitikai javaslatok kidolgozása, a jó és sikeres 
megoldások kölcsönös bemutatása, közös lépések 
előkészítése az erdők a klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodási készségének növelése érdekében, a 
kereskedelmi kapcsolatok erősítése, közös részvétel a 
határokon átnyúló EU pályázatokon;

•	 Vadgazdálkodási együttműködés: Közös szakpolitika 
kialakítása önkéntes alapon és együttes fellépés az 
Európai Unióban. A vadászati turizmus élénkítése a V4 
országok között;

•	 Együttműködés a halgazdálkodás területén: 
Közös fellépés az édesvízi akvakultúrával 
foglalkozó tagországok informális halgazdálkodási 
munkacsoportjában (FFF Group);

•	 Az új európai uniós közös halászati politika (CFP) 
előkészítése, tekintettel a V4+Bulgária+Horvátország
+Szlovénia érdekekre; 

•	 A biológiai sokféleség szempontjainak érvényesítése 
a szektorpolitikákban (biodiversity mainstreaming); 

•	 A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) megvalósítására 
vonatkozó intézkedések összehangolása, az államok 
közötti gazdasági, tudományos, oktatási-, és egyéb 
kapcsolatok és együttműködések erősítése;

•	 Az agrárium területén az éghajlatváltozáshoz 
történő alkalmazkodás jó gyakorlatainak kölcsönös 
bemutatása;

•	 A zöldgazdaságra történő átállás (ökoinnováció 
elősegítése, erőforrás-hatékonyság növelése) gyakorlati 
megvalósításával kapcsolatos tapasztalatcsere;

•	 Az Európai Bizottság által kiadott körforgásos 

gazdaság javaslatcsomagból fakadó feladatok és 
egyéb intézkedések megvitatása;

•	 A hulladékképződés megelőzése és az újrahasználat 
elősegítése;

•	 Az azbesztmentesítési feladatokkal kapcsolatos 
tapasztalatcsere;

•	 Levegőtisztaság-védelem;
•	 V4+4 körben tapasztalatcsere a 2014-2020-as 

Vidékfejlesztési Program megvalósításáról, mely 
kiemelten foglalkozik a 2018 végi, a programzárási és 
innovációs jelzőszámokkal.

A vízügyi együttműködés területén a magyar 
elnökség a Víz Keretirányelv (VKI) 2019-ben esedékes 
felülvizsgálatára tekintettel, folytatja a lengyel elnökség 
alatt kezdeményezett, V4+Bulgária, Románia körű 
közös álláspont kialakítását, a közép-európai térség 
közös érdekei megfelelő képviselete érdekében. A 
vízgazdálkodási együttműködés területén az elnökség a 
V4+2 kör kiterjesztését tervezi Ausztriára, Szlovéniára, 
Horvátországra és a Balti államokra, az alábbi témákban:

•	 A vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontok 
érvényesítése a szektorpolitikákban (pl. mezőgazdaság);

•	 A VKI 4.7 cikk szerinti környezeti elemzés gyakorlati 
alkalmazásának tapasztalatai;

•	 A vízárpolitika kialakításának, a költségmegtérülés 
elvének (VKI 9. cikk) gyakorlati tapasztalatai, különös 
tekintettel a mezőgazdasági vízhasználatokra;

•	 A vízgazdálkodás klímaadaptációs tapasztalatainak 
megosztása, aszálykezelés;

•	 Vízkárelhárítás, árvízi kockázatkezelés kérdései, illetve 
összhangja a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel.

adó- ÉS VámSzaKmai EGyüttműKÖdÉS 

A magyar elnökség folytatja a csalások ellen fellépő, tematikus 
szakértői csoportok tevékenységét, valamint a 2016-2017. 
évi lengyel elnökség által megkezdett tevékenységeket.

•	 A folyamatosan bővülő, ásványolajcsalással foglalkozó 
munkacsoport és a csalás elleni akciók (Chess Knight) 
mellett a CCWP (Customs Cooperation Working 
Party) vám-együttműködési tanácsi munkacsoport 
8.6.2 akció V4-es vezetése;

•	 Az alulszámlázás visszaszorítása érdekében 
kidolgozott – a tisztességes árak megállapításához 
szükséges – V4 egységes metodika kialakítására, 
monitorozására létrehozott csoport folytatása;

•	 A magyar kezdeményezésre elindított V4 Képzési 
Program további koordinálása. A vámszakmai tematika 
folyamatos – V4 szinten egyeztetett – és további 
tagállami részvétellel történő bővítése érdekében a NAV 
folytatja innovációs és koordinációs tevékenységét;

•	 A lengyel elnökségi programban megfogalmazott 
javaslat folytatása: V4 közúti áruforgalom ellenőrző 
rendszer létrehozásának kezdeményezése az 
EKAER alapján; megvizsgálva annak lehetőségét, 
hogy bevonásra kerüljön az áruszállításhoz szorosan 
kapcsolódó e-fuvarlevél kérdésköre, illetve az 
automatikus rendszámfelismerő rendszer (ANPRS, 
Establishing Automated Number Plate Recognition 
System) esetleges létrehozása a V4 országokban; 

•	 A V4-ek közös és kompromisszumokon alapuló 
fellépése adózási kérdésekben az EU fórumokon; 

•	 Adózók minősítéséhez kapcsolódó tapasztalataink 
megosztása;

•	 Az ügyfelek adózóvá válása korlátainak megvitatása, 
továbbá az adóhatósági szolgáltatások áttekintése a 
visegrádi országokkal úgy a nyilvántartásba történő 
bejegyzést megelőző, mint a bejegyzést követően 
megtett adóhatósági intézkedések vonatkozásában;

•	 A V4-ek adóhatóságai közötti szakmai együttműködés 
kibővítése, elmélyítése szakértői egyeztetéssel az 
alábbi területeken:
–  nemzetközi adóztatás és transzferárazás;
–  belföldi ÁFA összesítő jelentések és online 
 számlázással kapcsolatos adatszolgáltatás;
–  Az automatikus információcsere során gyűjtött 
 információk kockázatelemzési célú hasznosítása.



#V4CoNNECtS30 a Visegrádi Csoport 2017/2018. évi magyar elnöksége 31

GazdaSáG ÉS tárSadaLom

A magyar elnökség célja a munka és a család 
szempontjainak egyensúlyán alapuló, a „family-
mainstreaming”-et előtérbe helyező párbeszéd elindítása.
 
Az EU roma keretstratégiája kapcsán a magyar V4-
elnökség javaslatot tesz a tagok közti szakmai 
kapcsolatok elmélyítésére, az európai roma szakpolitikai 
együttműködésen belül a társadalmi felzárkózás 
szempontjából hasonló kihívásokkal szembesülő 
országaink szakértői és döntéshozói szinteken történő 
tapasztalatcseréjére.

 J Konferenciák a jó gyakorlatok megosztása 
érdekében, különös tekintettel a komplex lakhatási 
telepprogramokra, a korai gyerekkor és a felzárkózási 
célú területfejlesztési programokra

A magyar V4-elnökség célja a „nők a gazdaságban” 
témakör kapcsán a konkrét előrelépési lehetőségek 
megvitatása (női gazdasági jelenlét erősítése 
kvóták helyett a gazdaság és társadalom megfelelő 
szervezésével, családbarát gazdasági környezet 
kialakításával) és szakmai platform kialakítása a közép- 
és kelet-európai régió női gazdasági szereplői számára 
(nemzetközi hálózatépítés).

 J „Added Value – Women for Central Eastern Europe” 
V4+ konferencia (2018) 

A magyar V4-elnökség célja a térségbeli lakosság 
pénzügyi tudatosságának fejlesztése, a pénzügyi 
ismeretek elsajátításának segítése és ösztönzése. V4 
keretek között ezért célunk az egyes nemzeti programok 
tapasztalatainak és a legjobb gyakorlatoknak cseréje.

A fogyasztóvédelem területén a magyar elnökség 
kezdeményezi az egyeztetést és jó gyakorlatok 
átadását az elektronikus kereskedelemmel összefüggő 

fogyasztóvédelmi intézkedések kapcsán, különös 
tekintettel az elektronikus kereskedelemben az elállási 
joggal kapcsolatos gyakorlatra fogyasztói, és vállalkozói 
oldalról; továbbá a fogyasztó és fogyasztó közötti vásárlás 
(C2C) kapcsán. Az elnökség konzultációt kezdeményez 
a fogyasztói jogviták alternatív (beleértve: online) 
vitarendezése kapcsán is.

4. gloBális visegrád

V4+ partNErSÉGEK ÉS KÖzÖS NEmzEtKÖzi fELLÉpÉS

A magyar V4-elnökség támogatja az együttműködést 
globális partnerekkel, többek között az alábbi a V4+ 
formátumokban. Cél régiónk nemzetközi láthatóságának, 
gazdasági kapcsolatainak és turisztikai lehetőségeinek 
fejlesztése.

Az elmúlt évek tapasztalatai rámutattak, hogy a közel-keleti 
és észak-afrikai térség eseményei Európára és a V4 régióra 
is közvetlen hatást gyakorolnak. A magyar V4-elnökség 
mindezt tekintetbe véve megszervezi az első V4+ 
formátumú csúcstalálkozót a fontos regionális stabilizáló 
szerepet betöltő Egyiptommal, valamint a V4 országok 
számára politikai és gazdasági szempontból is kiemelt 
partnerrel, Izraellel. A találkozók a globális és térségi 
kihívások megvitatásán túl más együttműködési területek 
(pl. gazdaság, tudomány) azonosítását is szolgálják.

 J V4+ Egyiptom csúcstalálkozó, 2017 második fele
 J V4+Izrael csúcstalálkozó, 2017 második fele  

V4+Japán, valamint V4+Korea formátumban a 
magyar elnökség folytatja az eddig is sikeresen zajló 
kül- és biztonságpolitikai dialógust, a kutatás-fejlesztési 
és innovációs együttműködést, a közös szakmai 
események megszervezését. V4+Korea viszonylatban 
az elnökség továbbviszi a közép-európai tranzíciós 
tapasztalatok átadását, valamint innovációs témában 
a Knowledge Sharing Program-ot, illetve az elnökség 
egyeztetéseket fog kezdeményezni az észak-koreai 
nukleáris és ballisztikus rakétaprogramról és támogatni 
fogja a békét és a stabilitást a Koreai-félszigeten. 

A magyar elnökség célja a V4 kapcsolatának erősítése az 
új amerikai adminisztrációval, a V4+USA együttműködés 
szélesítése.

 J Budapesti szakértői-kormányzati szimpózium 
megtartása az új amerikai adminisztráció kelet-közép-
európai térséggel kapcsolatos biztonsági és stabilitási 
politikája kapcsán

 J A 2017-es washingtoni CEPA fórum megszervezése a 
magyar V4-elnökség közreműködésével

 J Külpolitikai-tervezői konzultáció V4+USA körben
 J Atlantic Council V4+USA energiabiztonságért felelős 

utazó nagyövetek konzultációja, Washington, D.C. 
(2018. június)

 J V4+USA kiberworkshop Washington D.C.-ben (2018. 
I. félév)

 J V4+USA üzleti fórum szervezése Budapesten az 
AmCham közreműködésével

 J V4 részvétel az amerikai nagyvárosokban a bolsevik 
forradalom 100. évfordulója alkalmából, a Washington 
D.C.-ben felállítani tervezett Kommunizmus 
Áldozatai Emlékmúzeum létrehozója, a Victims of 
Communism Memorial Foundation által rendezett 
megemlékezéseken (2017. november)

A magyar elnökség a V4-ek globális aktivitása keretében 
magas szintű V4+ dialógust kezdeményez a közép-
ázsiai országokkal.

Az elnökség folytatja a rendszeres V4+ politikai igazgatói 
konzultációt, különösen a következő relációk bevonásával: 
Nyugat-Balkán államai, Törökország, USA, Kanada, Izrael, 
Palesztina, Egyiptom, Japán, Kína valamint Dél-Korea.

A magyar elnökség V4+Afrikai Unió formátumú tervezői 
párbeszédet kezdeményez az európai biztonságra és 
stabilitásra is ható afrikai helyzet megvitatása érdekében. 

A magyar elnökség támogatja a V4-ek szubszaharai 
Afrika kapcsán való együttműködési lehetőségeinek 
– például az EU-s fejlesztési alapokhoz való hozzáférés, 
fejlesztési programok közös megvalósítása – felmérését, 
a V4 országok Afrika-politikáiról való egyeztetését és 
tapasztalatcseréjét.
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 J Diplomáciai-tudományos szimpózium a V4 országok 
szubszaharai régióban folytatott politikájáról és 
együttműködéséről a májusi 25-i Afrika-naphoz 
kapcsolódóan (2018) 

A magyar elnökség hozzájárul a V4-ek Csendes-
óceáni Szövetség, mint a latin-amerikai térség egyik 
legdinamikusabb regionális szervezete kapcsán a 
potenciális együttműködési lehetőségek áttekintéséhez.

 J Szakértői találkozó az együttműködési lehetőségek 
megvizsgálására

A magyar V4-elnökség támogatja a migrációs válságban 
érintett kibocsátó és azokhoz közeli befogadó országokat 
sújtó humanitárius kihívások enyhítését, megvizsgálva 
közös V4 projektek megvalósításának lehetőségét. A 
magyar elnökség fő kapcsolódó céljai: konzultáció a V4 
országok  növekvő szerepéről a nemzetközi fejlesztések 
támogatásában; egyeztetés a nemzetközi fejlesztések és 
humanitárius segély politika pénzügyi szempontjairól; 
segítségnyújtás az erőszakkal lakhelyük elhagyására 
kényszerített, menekült táborokban, vagy azokon kívül 
élő emberek számára, különös tekintettel a származási 
régióban; az életfeltételek javítása a származási 
országokban a további migrációs válságok megelőzése 
érdekében; a közös fellépés lehetőségeinek vizsgálata a 
migrációt kiváltó folyamatok (pl. munkanélküliség, az 
oktatás és az infrastruktúra hiányosságai) kezelésében; az 
üldözött keresztény kisebbségek védelme. 

 J A nemzetközi fejlesztési politikáért felelős igazgatók 
találkozója

 J  Szakértői találkozó a nemzetközi fejlesztések és a 
humanitárius segítségnyújtás témájában

Az elnökség támogatja a V4-ek nemzetközi fórumokon 
(pl. ENSZ, ET) való álláspont-egyeztetését, közös 
felszólalások lehetőségének megvizsgálását.

 J Szakértői konzultáció az ENSZ-szel és regionális 
szervezetekkel kapcsolatos kérdésekről (lehetséges 
közös tárgyalási pozíciók megvitatása)

 J A V4 országok nemzeti tárcaközi humanitárius jogi 
bizottságainak együttes ülése és nemzetközi jogi 
szakértői találkozó

turizmuS ÉS tÉrSÉG-promóCió

Az elnökség célja a Visegrádi Csoport külső 
népszerűsítése kulturális, gazdasági és turisztikai téren. 

A magyar elnökség támogatni fogja – a V4 brand további 
erősítése céljával – a világszerte megvalósuló V4 fókuszú 
üzleti népszerűsítő eseményeket, kísérőeseményeket.

A magyar elnökség idején, Budapesten – a V4 térségben 
először – kerül sor az Exportfejlesztési Világfórumra 
(2017. október 24-26.). Az export-fejlesztéssel foglalkozó 
szakemberek, politikusok és üzletemberek International 
Trade Centre égisze alatt megvalósuló találkozó 
lehetőséget ad a V4 térség promóciójára.

A V4-ek sikeres turisztikai együttműködése keretében a 
magyar elnökség célja egyrészt a turizmus új trendjeihez 
való hatékony alkalmazkodás segítése (pl. biztonság 
felértékelődése, közösségi gazdaság növekvő szerepe, 
innovatív marketingeszközök térhódítása), másrészt a 
V4 turisztikai brand továbbépítése és megjelenítése a 
potenciális küldő piacokon, élményalapú megközelítéssel. 
A V4-ek turisztikai együttműködésének célpiacai közül 
továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az Egyesült Államokra 
és Kanadára, Latin-Amerika potenciális küldő országaira, 
Oroszországra és a volt FÁK országokra, Délkelet-
Ázsiára, ugyanakkor a korábbiaknál koncentráltabb 
és erőteljesebb marketing megjelenést tervezünk a 
V4 térségbe irányuló vendégforgalomban dinamikus 
növekedést produkáló Kínában, Indiában, a Koreai 
Köztársaságban és Japánban. Közös küldő piacainkon a 

fogyasztói szegmensek pontosabb meghatározása után, a 
V4-ek sokszínűségét magában hordozó, hosszabb (7-10-
14 napos) tartózkodást lehetővé tevő élménycsomagok 
összeállítását és kiajánlását javasoljuk. A magyar elnökség 
fontos célkitűzése a négy ország egymás közötti 
vendégforgalmának további élénkítése, amelynek fő 
eszköze a közös termék- és ajánlati csomagok kialakítása. 

 J Turisztikai állami vezetői találkozó (2018 eleje), ennek 
előkészítéseként informális V4 államtitkári találkozó és 
sajtótájékoztató a 2017-es World Travel Mart vásárhoz 
kapcsolódóan

 J V4 szakmai konferencia közös érdekű témákban a 
turizmus új irányvonalainak értékelése és eredményes 
kihasználása érdekében (pl. turizmus és biztonság; 
sharing economy térhódítása a turizmusban; sport és 
turizmus kapcsolata)
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