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A Visegrádi Nyilatkozat aláírása, 1991.02.15 



 
Bős-nagymarosi vízlépcső, 1992 



 
Kormányfők 

• Vladimír Mečiar (1992.06.24-1994.03.16.)  

• Jozef Moravčík (1994.03.16-1994.12.13.)  

• Vladimír Mečiar (1994.12.13-1998.10.30.)  

• Mikuláš Dzurinda (1998.10.30-2006.07.04.)  

• Robert Fico (2006.07.04-2010.07.08)  

• Iveta Radičová (2010.07.08-2012.04.04.)  

• Robert Fico (2012.04.04-)  

 



 
Magyarország és Szlovákia közötti alapszerződés I. 

• A két ország közötti jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló 
szerződést 1995. március 19-én Párizsban írták alá. 

• A szerződés utat nyitott a szlovákiai magyar kisebbség helyzetének rendezése felé. A 
magyar–szlovák szerződéshez nem csatoltak a kisebbségek jogait rögzítő külön 
nyilatkozatot, hanem ezeket a jogokat a felek a szerződésbe foglalták. 

•  Az alapszerződés kimondta, hogy a nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jog, és 
nem az egyes államok belső jogának körébe tartozik. Megtiltotta a diszkriminációt, 
kimondta, hogy a kisebbségekhez tartozó egyes személyek a jogaikat egyénenként és 
csoportosan is gyakorolhatják, saját szervezeteket, egyesületeket, politikai pártokat 
alapíthatnak. 

• A szerződés rendelkezett továbbá a nyelvi jogokról, biztosította, hogy a kisebbségek 
lakóhelyükön a településneveket, az utcaneveket, közterületek neveit a saját nyelvükön 
tüntethessék fel, valamint hogy kereszt- és családnevüket is anyanyelvükön 
jegyeztethessék be. A szerződő felek továbbá azt is elismerték, hogy alkalmazzák az 
Európa Tanács kisebbségek védelméről szóló nyilatkozatát (1201-es ajánlás). 



 
Magyarország és Szlovákia közötti alapszerződés II. 

• A szerződést csak egy évvel az aláírása után, 1996. március 26-án ratifikálta 
a szlovák törvényhozás, ezalatt az alapszerződés által a magyar 
kisebbségnek nyújtott vélt bőkezűséget szlovák nacionalista 
intézkedésekkel ellentételezték. Paradox módon az alapszerződés 
megkötése után egyre inkább elhidegültek a magyar–szlovák kapcsolatok.  

• Változást csak az 1998. évi szlovákiai parlamenti választások hoztak, amikor 
az ország irányítását a kisebbségi kérdést illetően megértőbb 
kormánykoalíció vette át. Az alapszerződés teljesítése érdekében a 
szerződő felek az 1998. november 24-én aláirt, az alapszerződés 
teljesítésének kiértékelését szorgalmazó jegyzőkönyv értemében a fontos 
szakpolitikai kérdéseket lefedő, összesen 11 vegyes bizottságot hoztak 
létre.  



 
Antall József fogadja Vladimír Mečiart 1992-ben 



 
Mária Valéria Híd újjáépítése, 2001 



 
Szlovákia csatlakozik a NATO-hoz, 2004 



 
Selye János Egyetem megalakulása, 2004 



 
Szlovákia csatlakozik az Európai Unióhoz, 2004 



 
Malina Hedvig ügy, 2006 



 
Benes-dekrétumok megerősítése, 2007 



 
DAC-Slovan futballmérkőzésen történt „kommandósroham” 

2008-ban 



 
Gyurcsány Ferenc és Robert Fico 2008-ban 



 
Szlovák nyelvtörvényt bíráló plakát 2009-ből 



 
Mohi atomerőmű beindítása elleni tüntetés 2009-ben 



 
Sólyom László kitiltása Szlovákiából 2009-ben 



 
Kettős állampolgárság kérdése 



 
Orbán Viktor és Robert Fico 2012-ben 



 
Orbán Viktor és Robert Fico az interkonnektor átadásán 2014-

ben 



 
Orbán Viktor és Robert Fico az Barátság 1. felújításán 2015-ben 



 
Az esztergomi teherkomp átadása 2016-ban 



 
2017-ben Magyarország a V4 soros elnöke 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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