„A visegrádi együttműködés szerepe egyre jelentősebb”

Interjú Varju Krisztina Dórával, Magyarország V4-elnökségének lebonyolításáért felelős miniszteri biztossal

“The Visegrad Cooperation is Getting More Significant”
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Interview with Krisztina Dóra Varju, Ministerial Commissioner responsible for the implementation of
Hungary’s V4 Presidency

PP A magyar elnökség programja négy
alappillérre helyeződött: európai, regionális, digitális és globális Visegrád.
Mely területeket fogják össze ezek a
pontok?
–– Az előkészületeket már a Visegrádi Csoport elnökségének átvételét megelőzően, hónapokkal korábban megkezdtük. A magyar
elnökségi program összes prioritási területe
közös célt szolgál: egy erős és stabil KözépEurópa megteremtését, egy erős és stabil Európa részeként a mostani kihívásokkal teli
időszakban. Az „Európai Visegrád” aspektus
a visegrádi országok azon törekvéseire irányul, melyekben igyekeznek a saját álláspontjaikat úgy koordinálni, hogy a leghatékonyabb érdekérvényesítés jöjjön létre a különböző európai uniós fórumokon. Egyedüli
tagállamokként a hangunk kevésbé hallatszana, mint egy 65 milliós lakossággal bíró
együttműködés részeként. A „Regionális Visegrád” programpontunk a régió erősítését
célozza. Elsősorban a gazdasági érdekek, illetve külpolitikai, az EU szomszédságpolitika
és a négy ország társadalmi kapcsolatait erősítő tennivalók mentén, mint például az infrastrukturális fejlesztések ösztönzése, a keleti
partnerség és a Nyugat-Balkán térségének

támogatása, valamint a közös gondolkodás
erősítése. A „Digitális Visegrád” a versenyképességről szól. Magyarország és a többi V4-ország is a munkaalapú gazdaságban hisz. Továbbra is ösztönzik a befektetéseket, és egy
innovatív centrummá kívánják alakítani a
közép-európai térséget. Ha belegondolunk az
egy főre jutó Nobel-díjasok számába, abba a
kreatív közegbe, amely a térséget évszázadok
óta jellemzi, akkor látszik, hogy jó bázisunk
van a további fejlődéshez. Szeretnénk mobilitásra ösztönözni a V4 térségben a tagországok kreatív szakembereit, fiatal vállalkozóit,
hogy ötleteikkel Közép-Európát gazdagítsák,
első nemzetközi tapasztalataikat a régióban
szerezzék. Nagyon kedveltek a számukra szervezett startup versenyeink. A „Globális Visegrád” értelmében az immáron 14 éve EU-tag
visegrádi országok globális ügyekben is felkészült és hiteles álláspontokat készek megfogalmazni, és aktívan részt vesznek a nemzetközi folyamatokat meghatározó döntéshozatalban.
PP Az elmúlt egy évben magas szintű
diplomáciai és politikai találkozókra is
sor került a V4-országok között. Milyen
főbb együttműködési megállapodásokat emelne ki?
–– A magyar elnökség ideje alatt nálunk
járt többek között az izraeli miniszterelnök,
az egyiptomi elnök, és egy hónapon belül két
ausztrál miniszter is. A magyar elnökség ideje alatt elsőként került sor közép-ázsiai országokkal is politikai egyeztetésre. A dél-koreai
partnerek nagyon érdeklődnek a visegrádi
térség iránt, és sok lehetőséget látnak az
együttműködésre. Intenzív tudásmegosztás
történik az innováció terén, pl. a kis- és középvállalkozások támogatásáról. Úgy érzékeljük, hogy külpolitikailag Japán egyre aktívabb a térségben, így van helye az együttműködés szorosabbra fűzésének, például közös
érdeklődésre számot tartó terület a NyugatBalkán helyzete. Tavasszal jómagam is jártam
Japánban, ahol a kutatás és innováció, a fejlesztéspolitika, valamint a katasztrófavédelem
területén folytatott együttműködési lehetőségekről tárgyaltunk.

PP The program of the Hungarian Presidency is based on four pillars: European, regional, digital and global Visegrad. Which fields are connected by these
points?
–– Prepatarions started even months before Hungary took over the Presidency of the
Visegrad Group. All priorities of the Hungarian Presidency serve a common goal: to create a strong and stable Central Europe as the
part of a strong and stable Europe in the
present times of challenges. The “European
Visegrad” aspect is about the endeavour of
the Visegrad countries to coordinate their
own viewpoints so that the most efficient
enforcement of interests could be achieved
at various EU forums. Being the only one
member state our voice could be heard less
than as part of a cooperation with 65 million
residents. The “Regional Visegrad” program
aims to strengthen the region. Mainly in
terms of economic interests, foreign policy,
EU neighbour policy and the tasks to
strengthen the social relations of the four
countries, such as the encouragement of infrastructural developments, support of the
Eastern partnership and the Western Balkan
region, as well as the strengthening of common thinking. “Digital Visegrad” is about
competitiveness. Hungary and all the other
V4 countries believe in economy based and
labour-based workfare society. Investments
are still encouraged, and they would like to
develope the Central European region into
an innovative centre. If you think of the
number of Nobel Prize winners per capita,
the creative environment which has been
characteristic of the region for centuries, then
you can see there is a good basis for development. We would like to encourage the creative professional and young entrepreneurs of
the V4 region to enrich Europe with their
ideas and to gain their first international experiences in this region. The start-up competitions organised for them are very popular.
Within the framework of “Global Visegrad”
the Visegrad countries have been able to set
conscious and authentic views in global issues
since joining the EU 14 years ago. They also
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small and medium size enterprises. As far as
we can see Japan is getting more and more
active in terms of foreign affairs in the region,
so there is room to make the cooperation
stronger. An area of common interest, for instance, is the Western Balkan Region. In
spring I visited Japan, where we had negotiations about the possible cooperation in the
fields of research and innovation, development
policy and disaster management.

A visegrádi országok kormányfőinek 2018. január 26-i panelbeszélgetése

PP A „V4-összeköt” mottó jegyében
zajló munka egyben nemcsak a gazdasági, turisztikai stratégiákra terjed ki,
hanem a közös kulturális kapocs megerősítésére is. Melyek voltak a legsikeresebb rendezvények?
–– A magyar V4-elnökség célként fogalmazta meg, hogy emeljük ki a V4 fogalmát
a politikai-diplomáciai eszköztárból, és tegyük kézzelfoghatóvá a társadalom számára.
A látásmódunk hasonlósága a közös történelmi múltunkból fakad. A közös gyökereket szerettük volna tehát szélesebb körben
is ismertté tenni. Nagyon színes volt a programkínálat, és az elnökségi szakasz utolsó
időszakában is készülünk még meglepetésekkel. Népszerűek voltak a filmvetítések,
kiállítások, koncertek, felolvasó estek, és
színházi előadások is. Különleges gasztronómiai élményben lehetett részünk a Bocuse
d’Or Akadémia rendezvénye keretében, ahol
a tagországok séfjei által egy V4-es menüsor
került összeállításra. Az érdeklődők egy héten keresztül az ország számos részén tradicionális ételeket kóstolhattak. A VinCE
Budapest fesztivál keretében pedig visegrádi borászokat láttunk vendégül, akik mesterkurzust is tartottak. A kultúra mellett
büszkeséggel emelném ki a sportrendezvényeket is: visegrádi váltófutóversenyt tartottunk tavaly októberben, idén visegrádi színekbe öltözött a Dunai Regatta, májusban
pedig a hagyományos V4-es kerékpárversenyen rekordszámú versenyző vett részt. Az
elnökség vége fele közeledvén is olyan izgalmas programokat tudnék ajánlani, mint a
Váci VéNégy Fesztivál és Színházi találkozó,
ahová a visegrádi országokból érkeznek társulatok, könnyűzenei fellépők. Az elnökség
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participate actively in the decision-making
processes determining international issues.
PP In the past year high level diplomatic and political meetings also took place
among the V4 countries. Which major
cooperation agreements would You
highlight?
–– During the Hungarian V4 Presidency
the Israeli Prime Minister, the President of
Egypt and a month two Australian ministers,
among others, visited Hungary. During that
time political discussions with many Central
Asian countries took place for the first time.
The South Korean partners are very much
interested in the Visegrad area, and they see
many opportunities to cooperate. Intensive
knowledge sharing is going on in the field of
innovation, for example about the support of

PP The work done in the spirit of the
Hungarian Presidency's motto: "V4
Connects" involves not only strategies
of economy and tourism, but also the
strengthening of the cultural relations.
Which were the most successful events?
–– The Hungarian V4 Presidency set the
goal to highlight the notion of V4 not only in
the political and diplomatic vocabulary but
also to make it tangible for the society. The
similarity of our views derive from the common historic past. We wanted to make the
common roots known in a wider circle. The
list of programmes was extremely rich, and in
the last month of the Presidency we are still
preparing some surprises. Film screenings,
exhibitions, concerts, recital evenings and
theatre performances were very popular. Within the framework of the event held by the
Bocuse d’Or Academy we had a special treat
of gastronomy, as star chefs put a V4 menu
together. Visitors could taste traditional dishes in several restaurants of the country for a
week. At the VinCE Budapest Festival we
welcomed winemakers of the Visegrad countries and they held a master course too. In
addition to the cultural programmes, I am
proud to highlight the sports events as well.

Dunai Regatta V4 Races eredményhirdetés /Fotó: KKM

PP Mit érdemes tudni a Visegrádi Alapról?
–– A Visegrádi Alap a V4-országok kormányai által fenntartott pénzalap, amely azt
a célt szolgálja, hogy a visegrádi országok
lakossága, egyetemei, kutatóintézetei, pályázati úton forráshoz jussanak és közösen tudjanak megvalósítani kulturális, tudományos
projekteket, amelyek a visegrádi szellemiséget
képviselik. A megvalósuló kezdeményezések
széles területet fednek le a kulturális fesztiváloktól kezdve, tudományos kutatásokon át, a
külpolitikai elemzésekig.
PP Ön személy szerint mely részét tartotta a legizgalmasabb feladatának?
–– A visegrádi együttműködés szerepe egyre jelentősebb. Nagyon intenzív volt az elmúlt
Last October there was a Visegrad relay running race and this year the Danube Regatta
was dressed in Visegrad colours. In May the
traditional V4 bicycle race was attended by a
record number of competitors. Approaching
to the end of the Presidency I can still recommend exciting programmes such as the V4
Festival and Theatre Meeting in Vác welcoming companies and musicians from the Visegrad countries come. At the end of the Presidency statistics will be made about the awareness of V4 cooperation.
PP What should be known about the
Visegrad Fund?
–– The Visegrad Fund is an international
donor organization, established by the governments of the V4 countries. Its purpose is to
award grants, scholarships and artist residencies to universities, research institutes and the
residents of the Visegrad countries, so that
together they could realise cultural and scientific projects, which represent the Visegrad
spirit. The initiatives that are carried out cover
a broad field from cultural festivals through
scientific research to foreign political analyses.
PP Which part did You personally find
the most exciting one?
–– The Visegrad cooperation is getting
more and more significant. The past year has
been very intense for me, too. I tried to attend
all the events that had some Visegrad aspect.
The biggest success I consider the constructive
nature of the prime ministerial summit on
26th January 2018. The Czech and Polish

egy év számomra is. Igyekeztem minden rendezvényen részt venni, amelynek volt valamilyen visegrádi aspektusa. A legnagyobb sikerként a 2018. január 26-i miniszterelnöki
csúcstalálkozó konstruktivitását értékelem. A
cseh és a lengyel miniszterelnök első alkalommal vett részt hivatalos V4 miniszterelnöki
csúcstalálkozón. Mind a találkozó apropóján
megrendezett nyilvános panelbeszélgetés,
mind pedig a konzultáción létrejött megállapodások kiemelkedően eredményesre sikerültek. Megjelent az átütő, közös V4-hang. A
magyar V4-elnökség jelentős sikere emellett
az is, hogy olyan mértékű társadalmi aktivitást ösztönzött, melyre még nem volt példa a
visegrádi elnökség alatt.
PP Hogyan készültek az Európa jövője
nemzetközi konferenciára?
–– A május 23–24. között, a V4-elnökség
már ikonikussá vált helyszínén, a Várkert
Bazárban megrendezett nagyszabású konfePrime Ministers participated in the official V4
prime ministerial summit for the first time.
Both the public panel discussion organised
for the summit and the agreements made at
the consultancy were highly successful. The
strong common V4 voice appeared. Another
important achievement of the Hungarian V4
Presidency was that it encouraged such social
activity, which had never been seen during the
Visegrad Presidency.
PP How did You prepare for the international conference entitled The Future of
Europe?
–– The grand conference, between 23rd
and 24th May, held at the Várkert Bazaar, an
iconic venue of the V4 Presidency was attended by speakers, academics, researchers,

renciára nemcsak a régióból, de a világ minden tájáról, többek között az Amerikai Egyesült Államokból, Franciaországból és Németországból is érkeztek felszólalók, akadémikusok, kutatók, politikusok, közéleti személyiségek. Úgy gondolom, hogy a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány és a Századvég Alapítvány szervezésében kötetlen és őszinte
párbeszédre került sor olyan kérdésekben,
amelyek meghatározzák Európa jövőjét.
PP Mi várható még az elkövetkezendő
hetekben?
–– V4-es partnereinkkel aktívan részt veszünk a következő elnökség előkészítési folyamatában, illetve még lesz egy formális átadási ceremónia a miniszterelnökök szintjén. Egy
erős, jól működő, és dinamikus együttműködés koordinálását adjuk át a szlovák partnereknek.
Végh Nóra Judit
politicians and public figures not only from
the region, but among others from the USA,
France and Germany as well. I think that the
KKETTK Foundation and the Századvég
Foundation organised informal and honest
talks about issues which determine the future
of Europe.
PP What can be expected in the forthcoming weeks?
–– Together with our V4 partners we actively participate in the preparation process of
the next Presidency, and there will also be
another formal ceremony of handing over at a
Prime Ministerial level. The coordination of a
strong, well operating and dynamic cooperation is going to be handed over to the Slovakian partners.
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végén készül majd egy statisztika, a
V4-együttműködésről szóló tudás felméréséről.

Varju Krisztina Dóra, miniszteri biztos köszöntő beszéde az Európa jövője c. konferencián,
2018. május 23.
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