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A szlovákiai Nyitrán tartotta ülését a Visegrádi Országok Eurorégióinak Konzultatív 
Tanácsa 2005. december 1-jén és 2-án. A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési Kht. által 
szervezett kétnapos rendezvényen a tanács elnöksége a csatlakozni szándékozó Zemplén és a 
Mura-Dráva Eurorégió felvételéről is határozott. 
2005. december 1-jén és 2-án tartotta ülését a Visegrádi Országok Eurorégióinak Konzultatív 
Tanácsa a szlovákiai Nyitrán. A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési Kht. által szervezett 
konferencia nyitónapján Agócs István a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, egyben a 
Vág-Duna-Ipoly Eurorégió magyarországi elnöke, valamint Fehér Miklós a szlovákiai elnök 
köszöntötte a V4 országok eurorégióinak és szakmai szervezeteinek képviselőit. Agócs István 
előadásában a Visegrádi Országok Régió együttműködésének állomásaira, a folyamat 
kibontakozására tekintett vissza: 
• A Visegrádi Országok Régióinak I. Fórumát 2004 októberében Krakkóban rendezték 
meg első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal. A fórum életre hívása összhangban volt 
azzal a – kormányzati szinten is deklarált – elhatározással, hogy az EU intézményeiben, 
döntéshozatali folyamatában a visegrádi országok képviselői egyfajta „lobbiblokkot” alkotva, 
közösen lépjenek fel – a többi között – a közös költségvetés kialakításakor. A fórum célja a 
politikai konzultáció, amely kiemelt hangsúlyt kap a regionális politika, valamint a Strukturális 
Alap kihasználása területén. A rendezvény fő eseménye a Krakkói Nyilatkozat közzététele volt, 
melynek aláírói ünnepélyesen kijelentették: céljuk a tartós és sokoldalú együttműködés a régióik 
önkormányzatai, valamint civil szervezetei között. A nyilatkozat a többi között rögzítette: „A 
Visegrádi Országok Régióinak Fóruma lehetőséget biztosít a jószomszédi kapcsolatok új 
formájának kialakításához, egyben hozzájárul a regionális önkormányzatok helyzetének 
megerősítéséhez, a lakosság, a közintézmények és a hatóság együttműködésének 
modernizálásához, valamint lehetőséget nyújt a közös politika területén az álláspontok jobb 
kihangsúlyozásához, ezen belül is a regionális politikai kérdéseket illetően, valamint elősegíti a 
közös és versenyképes gazdasági fejlődést az egész közép-európai régió területén.”  
• Ez év májusában a lengyelországi Wroclaw-ban rendezték meg a Régiók és Városok 
Európai Csúcstalálkozóját. A tanácskozás kiemelt kérdésként a regionális és helyi demokrácia, a 
versenyképesség és prosperitás, a kohézió és szolidaritás témaköröket elemezte. A mintegy 600 
fős konferencia a régióelnökök, polgármesterek, regionális parlamentek elnökei, EU intézmények 
képviselői, továbbá helyi és regionális hatóságok vezetői számára lehetőséget teremtett arra, hogy 
hangsúlyozzák a régiók és városok szerepét, helyét a kibővített Európában. Az Európai Unió 
Régióinak és Városainak választott képviselői Wroclaw-ban zárónyilatkozatot fogadtak el, 
melyben a következőket fogalmazták meg: „Az Unióban és tagállamaiban gondoskodni kell a 
demokrácia megerősítéséről, egyben hangsúlyozni fontosságát az európai gazdaság 
versenyképessége érdekében. A csúcstalálkozó a szolidaritáson alapuló kohéziós politika elveit 
támogatja, azaz egyetért az Európai Bizottság 2007-2013-as pénzügyi tervről szóló javaslataival, 
az uniós GDP 1.14%-át kitevő költségvetéssel. A képviselők úgy vélték, hogy a 2007-2013-as 
időszak költségvetési forrásainak 0.41%-a  jelentse a kohéziós politika minimum szintjét. Igent 
mondani az Európai Alkotmányra.”  
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• A Visegrádi Országok Régióinak képviselői második alkalommal 2005. szeptember 26-
27-én Pozsonyban találkoztak, hogy áttekintsék a Visegrádi Négyek régióinak fejlődését az EU 
csatlakozást követően, az országok képviselőinek együttműködését az Európai Unió Régiók 
Bizottságában, valamint a kultúra és művelődés területén elért eredményeket, tapasztalatokat. 
Agócs István az EU csatlakozást követő régiós fejlődésről tartott, „Kis- és középvállalkozások és 
esélyegyenlőség” című előadásában ismertette: a Közép-Dunántúli Régió az újonnan csatlakozó 
államok régiói között gazdasági fejlettség tekintetében az előkelő negyedik helyet foglalja el. A 
tanácskozáson a magyar delegáció részéről igényként hangzott el a V4-ek együttműködési 
lehetőségeinek bővítése a mezőgazdaság, a foglalkoztatás és a kohéziós politika területén. Kuti 
Csaba Veszprém Megye Közgyűlésének elnöke egy négynyelvű régiós szótár megalkotására tett 
javaslatot, amely a lengyel, cseh, szlovák és magyar nyelvben eltérő jelentéssel bíró régiós 
szakkifejezések eligazodásában nyújthat segítséget. (A szótár elkészítése a Vág-Duna-Ipoly 
Eurorégió Fejlesztési Kht. gondozásában folyamatban van.) A pozsonyi tanácskozás 
záróakkordjaként a képviselők elfogadták a II. Fórum deklarációját, melyben rögzítették az 
együttműködés további lehetőségeit, illetve a III. Fórum helyszínét, Brno-t is. 
 
A nyitrai konferencián Forrai Kristóf a Külügyminisztérium képviseletében a V4-es magyar 
elnökség prioritásait, elvégzett feladatait és terveit ismertette. A Visegrádi Csoport elnökségét a 
2005/2006-os időszakra Lengyelországtól vette át Magyarország, s az alábbi célkitűzéseket 
fogalmazta meg:  
- A V4 identitás erősítését és kommunikációs stratégia kidolgozását annak érdekében, hogy a 
V4 polgárközelsége tovább növekedjen; 
 A V4 kohéziójának, konzultációs és együttműködési kapacitásának erősítését az EU 
legfontosabb aktuális kérdéseinek megvitatása érdekében; 
- A közép-európai átalakulási és modernizációs törekvések elősegítését, kapcsolódást az EU 
versenyképességét javító erőfeszítésekhez, különös tekintettel az infrastrukturális- és kutatás 
fejlesztésére. 
Forrai Kristóf előadásában elhangzott: a V4 országok dinamikusan fejlődő együttműködésének 
alapja a közös kultúra, vallás, történelem, fejlettségi szint, ám az érdekazonosság mellett fontos, 
hogy egyre többen ismerjék fel a közös értékeket is. Ennek érdekében szorosabbá kell tenni az 
együttműködést, tovább kell erősíteni a szolidaritás érzését a térségben, ezért kiemelkedő szerep és 
felelősség hárul a civil szervezetekre, az Eurorégiókra és a Nemzetközi Visegrádi Alapra, amely az 
elmúlt öt év alatt megközelítőleg ezer projektet támogatott.  

Dr. Szegvári Péter a Regionális Fejlesztési Holding Rt. vezérigazgató-helyettese a határokon 
átnyúló kapcsolatok fontosságát, a határok összekötő szerepét emelte ki. René Kubasek a 
Nemzetközi Visegrádi Alap képviselője az Alap aktuális felosztását, a pályázati lehetőségeket és 
feltételeket vázolta. Komárom-Esztergom megyéből Jagicza Krisztina a Vág-Duna-Ipoly 
Eurorégió Fejlesztési Kht. ügyvezetője a társaság aktuális tevékenységéről tartott prezentációt, 
Benkő Ferenc pedig a Duna Eurorégió aktuális projektjeit, kiemelten az Európa Falu terveket 
ismertette.   

A konferencia második napján a Visegrádi Országok Eurorégióinak Konzultatív Tanácsának 
elnöksége a Zemplén és a Mura-Dráva Eurorégió felvételéről is határozott. 
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