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A horvát-magyar politikai kapcsolatok néhány fontosabb aspektusa 
1991-tıl napjainkig 

 
Bali Lóránt1 

 
Összefoglalás 
 

A függetlenségét 1992-ben kikiáltó Horvátországgal hazánk mindig a 
kiegyensúlyozott politikai és gazdasági kapcsolatok kialakítására törekedett. A 90-es 
évek elejétıl már állandó diplomáciai kapcsolatot tartottunk fenn a függetlenségét elnyert 
szomszédunkkal. Mindvégig támogattuk az önrendelkezési joguk iránti igényüket. A 
háború befejeztével gazdasági kapcsolataink is egyre szorosabbá váltak. Az ezredforduló 
után pedig prioritássá vált Horvátország EU és NATO taggá válása. Mindkét szövetségi 
rendszerben támogattuk a horvát csatlakozási folyamatot. Az utóbbival kapcsolatos 
támogatásunkat már siker koronázta, hiszen déli szomszédunk a NATO tagja lett. A 
jövıben az uniós pénzforrások lehívásában adhatjuk át tapasztalatainkat és együttesen is 
jelentıs támogatásokat nyerhetünk el például a határon átnyúló együttmőködések 
területén. Minden újonnan csatlakozott és csatlakozó kelet-közép-európai állam számára 
fontos, hogy együttesen lépjen fel a „kétsebességes EU” koncepciójával szemben. Ez 
ugyanis tovább konzerválja lemaradásunkat kontinensünk centrumterületeitıl. E mellett 
szorosabbá kell tennünk a gazdasági és politikai együttmőködésünket is, mert csak így 
érhetjük el az egykor egy gazdasági térbe tartozó szlavón és dunántúli területek 
fejlıdését. 
 
Bevezetés 
 

Az 1990-es évek elején jelentısen megváltozott Magyarország nemzetközi 
környezete. Megszőnt a Szovjetuniótól való függése és nyilvánvalóvá vált, hogy a KGST 
és a Varsói Szerzıdés2 is a végnapjait éli. A szomszédaink mindegyikénél megkezdıdött 
a demokratikus átmenet. A Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia felbomlásával 
pedig jelentıs geopolitikai súlyponteltolódás játszódott le a Kárpát-medence politikai 
viszonyait aktívan alakító államok között. A kialakult új helyzetben Magyarország 
jelentısége és politikai mozgástere megnıtt. Ha az 1990-es viszonyokat összehasonlítjuk 
a 2008-assal, akkor megállapíthatjuk, hogy a medence politikai viszonyait alakító 6 
állam3 közül a Magyar Köztársaság területi nagyság és a népesség szám alapján az utolsó 
elıtti helyen állt. Napjainkban a kép teljesen másképp fest, a 8 érdekelt ország4 sorában a 
harmadik helyre kerültünk. 

A Szovjetunió és Csehszlovákia békés körülmények között, Jugoszlávia pedig egy 
véres háború során bomlott fel. A mindenkori magyar külpolitika tagadja, hogy 
bármilyen érdeke főzıdött volna a bomlási folyamatok generálásához. Ennek ellenére 
nyilvánvaló, hogy hosszú távon a helyzet stabilizálódása után Magyarország számára 
pozitív hatásai lesznek és már vannak is szomszédai felbomlásának. Hazánk nagyobb 
geopolitikai súllyal rendelkezik a korábbiakhoz képest a térségben. A szomszédos 

                                                 
1 PhD hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola. 
2 1991. 02. 25-én a szervezet budapesti ülésén aláírták a Varsói Szerzıdés katonai szervezetének 1991 április 1- 
jei megszőnésérıl szóló dokumentumot. Az ún. szocialista országok a társadalmi-gazdasági rendszerük 
összeomlása után 1991. 06. 28-án feloszlatták  a KGST-t. 
3 Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Szovjetunió 
4 Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Szerbia, Ausztria, Magyarország, Románia, Ukrajna 
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országok demokratizálódásával pedig jelentıs mértékben javultak a magyar kisebbség 
érdekérvényesítési feltételei. Több esetben sikerült kormányzati tényezıvé válniuk, 
például Romániában és Szlovákiában. 

A függetlenné vált Szlovénia és Horvátország esetében két olyan stratégiai 
szövetségesünk lett Ausztria mellett, amelyekkel semmilyen kisebbségeket vagy más 
államközi problémát érintı jelentıs nézeteltérésünk nincs. Ezzel szemben Trianon 
következményeként még napjainkban is olykor jelentıs konfliktusokat okoz a 
Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban5 élı ıshonos magyar kisebbség 
védelme és helyzete. Anélkül, hogy a földrajzi determinizmus hibájába esnék, a jelenlegi 
magyar államnak a legjobb esélye gazdasági és politikai kapcsolatainak elmélyítésére és 
érdekeinek érvényesítésére a Kárpátok koszorúja által közre nem fogott országokkal 
van6. Ezek közül az elmúlt másfél évtized tanulságait figyelembe véve Szerbia7 kivételt 
képez. Tehát közép és hosszú távon csak Ausztriát, Szlovéniát és Horvátországot 
tekinthetjük csak megbízható stratégia partnernek. 
 
1. A kétoldalú kapcsolatokat meghatározó geopolitikai érdekek 
 

Magyarország számára tehát hamar nyilván valóvá vált, hogy geopolitikai érdekeinek 
érvényesítésében Horvátország meghatározó partnere lehet. Ebben jelentıs befolyásoló 
tényezık voltak a közös múltból szerzett pozitív történelmi tapasztalatok.8 

Mindkét állam számára rendkívül fontossá vált a 80-as években felerısödı nagy-
szerb törekvések ellensúlyozása és a háború kirobbanásakor meglévı szerb katonai túlerı 
felszámolása, ezáltal a regionális biztonság megteremtése. Ez szoros kapcsolatban áll a 
balkáni orosz pozíciószerzéssel. Jelenleg Szerbia rendkívül fontos Oroszország számára, 
a legjelentısebb „bázis állama” Európában és a Balkánon. Az oroszok jelenléte pozitív 
töltést adhat szerb nacionalista erıknek érdekérvényesítı képességük növelésében. 

A következı fontos pont a közép-európai együttmőködés erısítése9 , a közös 
programokban és majdani projektekben való kooperáció elmélyítése. Ezt a közös 
gazdasági és kulturális szellemiség elıtérbe helyezésével lehetne a leghatásosabban 
végrehajtani. Jelenleg az EU e régió határon átnyúló együttmőködésre vonatkozó 
programjai is erre épülnek.10 

                                                 
5 Szomszédaink közül Romániában 1millió négyszázezer, Szlovákiában 570 ezer, Ukrajnában Kárpátalján 150 
ezer, a Vajdaságban Szerbiában pedig 290 ezer magyar él. Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban a 
számuk elenyészı csak pár ezerre tehetı. Az EU a csatlakozási tárgyalások során kemény feltételeket szabott a 
kisebbségekkel kapcsolatban, amelyeket mind Szlovákia, mind Románia teljesített. A csatlakozás után azonban 
mind két országban újból megfigyelhetı a magyarellenes erık aktivizálódása. Míg Szlovákiában és 
Romániában országos szinten is jelen vannak, addig Ukrajnában csak regionális és helyi szinten erısödtek meg 
újból. Szerbia kisebbség politikájára hagyományos külpolitikai eszközökkel nehéz hatást gyakorolni. A jelen 
helyzetben kérdéses, hogy Magyarország sikeresen tudja-e befolyásolni a vajdasági folyamatokat. 
6 A Kárpátok koszorúja még napjainkban is erıs geopolitikai választóvonal. Egyik természetföldrajzi határa a 
Balkánnak, Ukrajnát elválasztja Közép-Európától és erısen determinálja a Szlovákia regionális és közigazgatás 
politikáját. 
7 Szerbia az elmúlt évek folyamatos terület veszteségei miatt jelentıs depresszióba esett, amely táptalaja a 
nacionalista erıknek. Egyenlıre bizonytalan, hogy az Európai Unió tudja-e kezelni és hosszútávon befolyásolni 
a belgrádi politikai folyamatokat. 
8 Az 1100 éves együttélés során nagyobbrészt pozitív tapasztalatokat szereztek egymásról a magyarok és a 
horvátok. A Habsburgok hatalmi játszmáinak eredményeként azonban kisebb súrlódások elıfordultak, Pl.: 
Jelasics akciója 1848-ban 
9  E célból több mezoregionális együttmőködési forma jött létre. Ilyen például a Középe-Európai 
Kezdeményezés, amely az 1989 novemberében létrejött Quadragonálé utódszervezete és a CEFTA, a Közép-
Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
10  A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 között 
úgynevezett IPA (Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz) programként fog mőködni. A pénzeszköz segítséget 
nyújt a közösségi vívmányok átvételéhez és segíti a közösségi politikák végrehajtását. 
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A makroregionális érdek érvényesítés mellett jelentıs az igény a kétoldalú gazdasági 
és politikai kapcsolataink intenzív szinten tartására. Horvátország EU csatlakozását 
hazánk nagymértékben segítheti tapasztalatainak átadásában és a nemzetközi fórumokon 
a horvát érdekek folyamatos támogatásával. Déli szomszédunk pedig elısegítheti 
közlekedési kapcsolataink elmélyítését a velünk közvetlenül nem szomszédos, de 
stratégiailag fontos11  Bosznia-Hercegovinával és megkönnyítheti a tengerre való 
kijutásunkat is.12 

A térség stabilitása szempontjából elengedhetetlen a nemzeti kisebbségek helyzetének 
tényleges rendezése és az egyezményes szabályozása a nemzetközi normáknak megfelelı 
módon. 
 
2. A horvát-magyar nemzetközi kapcsolatok 1991 és 2000 között 
 

Ha a két ország kapcsolatait elemezzük, nem kell külön vizsgálnunk a Tuñman elıtti 
és utáni idıszakot. A kétoldalú együttmőködésünket a „tuñmani Horvátországot” ért 
európai kritikák érdemben nem befolyásolták. Az 1998. január 15-e elıtti és utáni 
idıszak között kell különbséget tenni. Elıtte a területi integritásáért küzdı 
szomszédunkkal kellett gyümölcsözı kapcsolatot kialakítani, utána már az EU tagságra 
aspiráló szomszéddal kellett és kell együttmőködnünk, akivel egyre több közös 
lehetıségünk lett a regionális gazdasági és határon átnyúló kapcsolataink elmélyítésében. 

Az 1990-ben mandátumát megkezdı Antall-kormány megalakulásakor senki sem 
számított Jugoszlávia felbomlására. A magyar politikát és közvéleményt egyaránt 
váratlanul érte a szomszédban kibontakozó háború. Politikusaink, a határ menti 
önkormányzataink vezetıi egy teljesen ismeretlen helyzetben találták magukat. 
Határainkhoz közel, szomszédságunkban az elıtte lévı 35 évben háborús események 
nem voltak. A frissen megalakult Antall-kormánynak a belsı demokratikus átmenet 
levezénylése mellett, meg kellett küzdeni elsı jelentıs külpolitikai kihívásával is. A 
Vajdaságban lévı magyar etnikum védelme érdekében a horvát és szlovén függetlenedési 
törekvésekkel szemben óvatos álláspontot kellett képviselnie. 

1990 szeptemberében a horvát kormány azzal a kéréssel fordult hazánkhoz, hogy 30 
ezer géppisztolyt kíván vásárolni a zágrábi rendırség számára. Für Lajos 
hadügyminiszter és Jeszenszky Géza külügyminiszter úgy gondolta, itt az ideje, hogy az 
1848-ig visszamenı feszültségek után helyreállítsuk a baráti viszonyt a velünk csaknem 
800 éven át államközösségben élı horvát nemzettel. Egykori külügyminiszterünk úgy 
véli, hogy ez a szállítmány legfeljebb csak morális támaszt nyújtott Horvátországnak és 
lényegében nem járult hozzá a fegyveres harcok eszkalálódásához. A megkeresést egy 
tárcaközi bizottság hagyta jóvá, több fegyverkereskedelmi szerzıdéssel együtt. Az elsı 
szállítmány teljesítése után Kadijevič szövetségi hadügyminiszter éles hangnemő 
üzenetében tudatta Magyarországgal, hogy a jugoszláv kormány semmifajta Zágrábba 
szánt fegyverszállításhoz nem járult hozzá. Ezt követıen a fegyver üzletet leállítottuk. 
1991 ıszéig a fegyveres harcok kibontakozásáig hazánk Jugoszlávia konföderációs 
formában való fenn tartása mellett foglalt állást. A többségében történészekbıl álló 
magyar kormány az egykori Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásából kiindulva elıre 
látta, hogy Jugoszlávia felbomlása súlyos gazdasági és politikai következményekkel fog 
járni. Antall József még a horvát és szlovén függetlenségi nyilatkozat elıtt figyelmeztette 

                                                 
11  Bosznia-Hercegovina az elkövetkezendıkben egyre fontosabb gazdasági és kereskedelmi partnere lesz 
Magyarországnak. A Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos külkereskedelmi lehetıségeink sajnos még 
kihasználatlanok. 
12 A tengerre való kijutás a mindenkori magyar állam számára permanens problémaként jelent és jelenik meg 
ma is. Horvátország EU csatlakozásával a kialakult közös európai gazdasági térben egyszerősödnek a 
lehetıségek az adriai horvát kikötök használatát illetıen 
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nyugati partnereit a kialakulóban lévı konfliktus veszélyeire. Szavai beigazolódtak, 
hiszen a Jugoszláv Néphadsereg katonái 1991. június 27-én akciót indítottak Szlovénia 
ellen. A magyar kormányra nagy súly nehezedett az akkor még 400 ezres Jugoszláviában 
élı magyarság miatt. De nem tagadhattuk meg szimpátiánkat a velünk szomszédos 
önrendelkezési jogával rendelkezı Horvátországtól sem és nem vállalhattuk a 
szembekerülést a vajdasági magyarokat túszhelyzetben tartó Szerbiával sem. Hazánk 
érdeke a fegyveres konfliktus elkerülése és a Jugoszláviával való baráti viszony 
fenntartása volt. Antall mindvégig a fegyveres összecsapások megállítását szorgalmazta. 
Ebben az motiválta a legjobban, hogy Szerbia nem a horvátok önrendelkezési jogát 
vitatta, hanem a szerbek egy államban való egyesítését tőzte ki célul. Így hazánk az EK-
val való egyetértésben 1992. január 15-én elismerte a független horvát államot13 

Az elismerést követıen folyó év január 18-án nagykövetségi rangra emelték a Zágrábi 
magyar fıkonzulátust és július 5-én megkezdte mőködését Budapesten a horvát 
nagykövetség. A diplomáciai kapcsolatok létrehozásával párhuzamosan több magas 
szintő találkozóra került sor. Április 13-15-én Stipe Mesič a Sabor elnöke tett látogatást 
hazánkban. December 16-án pedig sor került a Magyar Köztársaság és a Horvát 
Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és együttmőködésrıl szóló szerzıdés 
aláírására, amelyet Hrvoje Sarinič horvát és Antall József magyar miniszterelnök látott el 
kézjegyével. Az egyezmény az ENSZ Alapokmánya és Helsinki Záróokmány és az 1990. 
november 21-én elfogadott Párizsi Karta irányelvei mentén alapozta meg a fiatal 
Horvátország és hazánk kétoldalú kapcsolatait. 1992-tıl folyamatossá váltak a tárcaközi 
találkozók. Ugyanazon év novemberében pedig elsı alkalommal hatpárti magyar 
delegáció járt Zágrábban és sor került hat új megállapodás aláírására Horvátországgal. 
December 15-én pedig megkezdte munkáját a magyar-horvát kormányközi Kisebbségi 
Vegyes Bizottság a kisebbség védelmi egyezmény elıkészítése céljából. 1993-tól 
rendszeressé váltak a külügyminiszteri és államtitkári szintő látogatások. A kapcsolatok 
elmélyítését segítette, hogy a HDZ és a magyar kormány legerısebb pártja az MDF is 
szívélyes kapcsolatban állt egymással. Antall József külpolitikájában mindig az EK, majd 
az EU irányelveit követte. A háború folyamán hazánk szigorúan betartotta a térséget 
illetı fegyverszállítási embargót és befogadta a hontalanná vált horvát menekültek 
ezreit.14 

Az 1994 nyarán megalakuló új koalíció visszafogottabb külpolitikát folytatott 
Horvátországgal. Déli szomszédunk is hasonló képen tett kezdetben, óvatosan fogadta a 
kormányváltást. Keleti György hadügyminiszter szeptemberi, Szent-Iványi István 
külügyi államtitkár októberi látogatása azonban eloszlatta a félelmeket.15 Az 1995-ös 
évben több fontos lépést is tett a két fél a kapcsolatok elmélyítése érdekében. Egyik az 
1995. április 5-én, Eszéken aláírt kisebbség védelmi egyezmény volt, amely az európai 
normáknak megfelelıen szabályozta az egymás területén élı horvát és magyar 
nemzetiségek helyzetét. 1995 októberében az MSZP-SZDSZ koalíció miniszterelnöke 
Horn Gyula tett látogatást Zágrábban. Az új kormányfı elsı horvátországi útja volt ez. 
Majd ezt követıen 1996 februárjában tett egy rövid vizitet az Okučániban szolgálatot 
teljesítı magyar kontingensnél. A Magyar Mőszaki Kontingens 1996. január 31-én 
települt ki a Horvátországba 416 fıvel.16 Az egység feladata a háború utáni újjáépítés 
segítése volt. A kapcsolatok továbbra is problémamentesek maradtak. 

                                                 
13

Jeszenszky G. 2003: Antall József, a külpolitikus. Valóság. XLVI. évfolyam 12. szám pp. 57-74. Budapest 
14 Gulyás L. 2005.: Két régió - Felvidék és Vajdaság – sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig. Hazai 
Térségfejlesztı Rt. Hn. 233 p. 
15 A horvát külpolitika kezdeti félelmei valószínőleg abból adódtak, hogy az egykori állampárt jogutódja a 
Magyar Szocialista Párt és a liberális Szabad Demokraták Szövetsége került kormányra 
16 Lukács L.-Deák F.-Havasi Z: A magyar mőszaki kontingens SFOR feladatai 
http://www.zmne.hu/tanszekek/kvt/digitgy/20012/eloadas/lukacs.html. Letöltés ideje: 2008. 07. 31. 
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1999-ben Orbán Viktor az újonnan megalakult Fidesz-MPP-MDF-FKGP17 kormány 
miniszterelnöke 1999 januárjában látogatott Zágrábba és még ugyanabban az évben 
Magyarország 200 milliós támogatást nyújtott a drávaszögi és kelet-szlavóniai újjáépítési 
munkálatokhoz. A háború során és a Daytoni Békeszerzıdés után kialakult pangást 
követıen megélénkült a két ország közötti regionális együttmőködés és újjáéledtek a 
testvérvárosi kapcsolatok. Fontos szerepet játszottak a kapcsolatok elmélyülésében a 
határon átnyúló az infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások. Ilyen a V számú 
páneurópai folyosó V/B leágazása a Budapest-Zagreb-Fiume vonalon és a Fiumei kikötı 
közös fejlesztése és használata.18 

2001 februárjában megszületett a már 1998-tól fogva elıkészítés alatt álló 
szabadkereskedelmi egyezmény, amelyet a Magyar Országgyőlés is megerısített. Ennek 
következtében a két ország közötti kétoldalú szabadkereskedelmi forgalom volumene 
folyamatos növekedésnek indult. 2003-ban már a Horvátországba irányuló magyar kivitel 
36%-kal nıtt az elızı évhez képest és meghaladta a 300 millió dollárt, ezzel négyszerese 
lett déli szomszédunk hazánkba irányult kivitelének. 19  A diplomáciai kapcsolatok 
intenzifákálódását jelzi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vezetéséve egy magyar 
kormánydelegáció tett látogatást 2002 januárjában Zágrábban és Eszéken. A két 
kormányfı Eszéken együtt nyitotta meg a Magyar Fıkonzulátust, majd ezt követıen részt 
vettek a kórógyi templom felszentelési ünnepségén. A magyar miniszterelnök még 
találkozott a magyar kisebbség képviselıivel és átadta az elsı magyarigazolványokat20 a 
magyar nemzetiségő horvát állampolgároknak.  Folyó év tavaszán több magas szintő 
találkozóra került sor. Megegyezés született a szomszédos országba irányuló beruházás 
ösztönzésérıl és egy alkalommal pedig Mádl Ferenc és Stjepan Mesic utcát nevezett el és 
szobrot avatott fel a néhai Antall József magyar miniszterelnök emlékére. 

A horvát Szábor által 2002. december 13-án elfogadott változtatás a kisebbségi 
törvényen lehetıvé tette az ıshonos nemzetiségeknek a parlamenti és az önkormányzati 
képviseletet egyaránt. 2003 második felében kereskedelmi feszültségek keletkeztek a két 
ország között, amelynek következtében hazánk felfüggesztette a szabadkereskedelmi 
egyezmény egy részét.21 Ez azonban nem zavarta meg a diplomáciai kapcsolatokat, 
hiszen Kovács László a 2002-ben megalakult MSZP-SZDSZ kormány külügyminisztere 
2004 elején Berlinben Magyarország támogatásáról biztosította horvát kollégáját 
Horvátország európai integrációs törekvéseinek elısegítése érdekében. Ekkor nagy 
szőkség volt minden ilyen jellegő nyilatkozatra, mert a horvátok Hágával való 
együttmőködését Gotovina tábornok miatt az EU nem találta megfelelınek. 
 
3. Új dimenziók a politikai kapcsolatokban: a közös kormányülések 
 

A horvát-magyar kapcsolatok fejlıdése az elsı 12 évben intenzív volt, de ad-hoc 
jellegő, az egyes kormányzati idıszakokon átnyúló stratégia egyik oldalon sem volt 
megfigyelhetı. E tekintetben az utóbbi idıszakban enyhe változás észlelhetı. 2006 
januárjában kezdetét vette a horvát-magyar közös kormányülések sorozata Budapesten. A 

                                                 
17 Fidesz-Magyar Polgári Párt-Magyar Demokrata Fórum-Független Kisgazda Párt 
18 Töreki A. 2005: Magyarország Külpolitikai Prioritásai 1998-2004. Diplomamunka, BGF Budapest 
19 www.fn.hu/cikk.php?cid=62158 2005. 02. 07. 
20 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élı magyarokról. A jogszabály célja, hogy biztosítsa a 
szomszédos államokban élı magyaroknak az egységes magyar nemzethez való tartozást, a szülıföldjükön való 
boldogulást, valamint erısítse a nemzeti azonosságtudatot. A különbözı kedvezmények igénybevételéhez 
szükséges az úgy nevezett Magyar Igazolvány. 
21  BSE Szivacsos agysorvadás járvány miatt Horvátország kereskedelmi tilalmat rendelt el azokkal az 
országokkal szemben, ahol csontlisztet vagy hallisztet használtak az állatok takarmányozásnál. A tiltás hazánk 
mellett Romániát, Csehországot, Bulgáriát, Szlovákiát és Szlovéniát is érintette. 
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másodikra 2007 májusában került sor Zágrábban, a következıre 2008 szeptemberében 
Pécsen kerül megrendezésre. 

Az elsı közös kormányüléssel párhuzamosan sor került a Magyar-Horvát 
Kereskedelmi és Iparkamara létrehozására. E lépéseket jelentıs mértékben befolyásolta, 
hogy a szabadkereskedelmi egyezmény megkötésével jelentıs élénkültek a két ország 
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatai. Fontossá vált a stratégiai tervezés összehangolása. 
Ez volt az elsıdleges és legfontosabb célja a közös kormányülések szervezésének. 

A napirendi pontok között szerepelt a V/C22-ös korridor összehangolt fejlesztése, 
amely következtében bıvülhetnek a két ország gazdaságának kapcsolódási pontjait. Az 
energia ellátó rendszer közös korszerősítése a gáz23 és olaj ellátás biztosítás az adriai 
kikötıkbıl mind két ország függıségét csökkentheti a világ energia piacának 
instabilitásától. E mellett még szóba került a 2012-es labdarugó EB24 és a turisztikai 
szezonban Splitben létesítendı ideiglenes magyar konzulátus ügye. 

A második Zágrábban megtartott ülés legfontosabb témája déli szomszédunk EU és 
NATO csatlakozása volt. Magyarország számára rendkívül fontos, hogy minél kisebb 
szakaszon legyen az unió peremállama. Horvátország számára pedig új lehetıség 
kínálkozik, hogy felzárkózzon Európa magterületeihez és tagságával stabilizálja a 
térséget. E mellett mind két fél számára megnyílnak várhatóan 2008 végétıl újból 
jelentıs források nyílnak meg az INTERREG programok révén. Így jelentıs összegek 
fordíthatók a határ menti perem területek fejlesztésére és a határon átnyúló gyenge 
kapcsolatok intenzifikálására. 

Szó volt az eszéki Strossmayer Egyetem idén ısszel induló Magyar Tanszékérıl, 
amelynek elindításával egy lassan tíz éve húzódó kérdés oldódott meg. Így az általános és 
a középiskola mellett immár egyetemi szinten is lehet majd magyar nyelvet tanulni 
Eszéken. Elıtte a felsıfokú magyar oktatás csak a zágrábi Hungarológia Tanszák keretein 
belül volt megoldott. 

A következı összejövetel színhelye Pécs, amely 2010-ben Európa kulturális fıvárosa 
lesz és e mellett a magyarországi horvát nemzetiség egyik legjelentısebb központja. A 
2010-es programok mentén több lehetıség kínálkozik a kétoldalú és a határon átnyúló 
kapcsolatok elmélyítésében. 
 
Befejezés 
 

Az elmúlt években a horvát-magyar politikai kapcsolatok problémamentesek voltak. 
Mind két fél részérıl folyamatos az együttmőködés elmélyítésének igénye. Azonban a 
megvalósítás többször távol áll a politikai nyilatkozatoktól. Jelenleg úgy tapasztalható, 
hogy a két állam csak egymás mellett él és a társadalmi-gazdasági együttmőködés 
lehetıségeit nem használják ki teljesen. A legjelentısebb együttmőködések eddig az 
energetikai együttmőködésben és a transznacionális infrastrukturális hálózatok 
fejlesztésében jöttek létre. 

E mellett a kisebbségekkel kapcsolatos tennivalók vannak még folyamatosan 
napirenden. Az EU fórumokon való együttes fellépés több esetben kölcsönösen erısíti a 
két ország érdekérvényesítı képességét. Jelen helyzetben kapcsolataink jók 

                                                 
22 V/B-és korridorhoz tartozik Magyarországon az M7-es autópálya (Budapesttıl Letenyéig) az V/C 
korridorhoz pedig az  M6-os autópálya (Budapesttıl Ivándárdáig) 
23 Évi másfél milliárd köbméter gázt szállít Magyarország Horvátországba, a két kormány 340 kilométernyi új 
gázvezeték építését tervezi. A horvát tengerparton egy olyan cseppfolyós gáz szállítására alkalmas terminált 
szeretne építeni a két kormány, ahonnan csıvezetékkel juthatna el a gáz az európai elosztó központokba. 
Horvátország és Magyarország is érdekelet egy új, alternatív gázellátási lehetıség megteremtésében.  
24 A közös pályázat sikertelen volt, nem kaptuk meg a rendezés jogát. 
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Horvátországgal, azonban jó lenne, ha az „egymás mellett élést” az „egymással élés” 
váltaná fel. 
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