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RÖVIDÍTÉSEK

ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Eu-
rópai Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség)

ACP African, Caribbean and Pacific Countries (Afrikai, Ka-
rib-tengeri és csendes-óceáni térség országai)

AEÁ Amerikai Egyesült Államok
AHF American Hungarian Federation (Amerikai Magyar 

Szövetség
ÁKÜT Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa
ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe (Libe-

rálisok és Demokraták Szövetsége Európáért)
AMSZ Amerikai Magyar Szövetség
AoC Alliance of Civilizations (ENSZ – Civilizációk Szövetsége)
ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Délkelet-

ázsiai Nemzetek Szövetsége)
ASEM Asia-Europe Meeting (Ázsia—Európa csúcstalálkozó)
AÜT Általános Ügyek Tanácsa
BM Belügyminisztérium
BSEC Black Sea Economic Cooperation (Fekete-tengeri Gaz-

dasági Együttműködés)
CAN Comunidad Andina (Andok Közösség )
CETC-Route 65 Central European Transport Corridor (Közép-Európai 

Közlekedési Folyosó Kezdeményezés)
CTBTO Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 

(Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete)
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands (Ke-

reszténydemokrata Unió, Németország)
CSIS Centre for Strategic and International Studies (Straté-

giai és Nemzetközi Tanulmányok Központja)
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COSAC Conference of Community and European Affairs 
Committees of Parliaments of the European Union (A 
nemzeti parlamentek EU ügyekkel foglalkozó bizott-
ságainak nemzetközi fóruma)

CSEMADOK Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete
CTBTO Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete (Compre-(Compre-

hensive Test-Ban Treaty Organization)
EANA European Alliance of News Agencies (Európai Hírügy-

nökségek Szövetsége)
EB Európai Bizottság
EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
EBESZ/ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

(AZ EBESZ Demokratikus Intézményeinek és Emberi 
Jogok Irodája)

EBRD European Bank for Reconstruction and Development 
(Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank)

EDA European Defence Agency (Európai Védelmi Ügynökség)
EIB European Investment Bank (Európai Beruházási Bank)
EITI Európai Innovációs és Technológiai Intézet
EK Európai Közösség
EKB Európai Központi Bank
EKF Európa Kulturális Fővárosa
ELDR European Liberal Democrat and Reform Party (Euró-

pai liberális és demokrata pártok)
EMNT Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
ENPI European Neighbourhood and Partnership Instru-

ments (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök)
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete
ENSZ EGB ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága
EP Európai Parlament
EPP European People's Party (Európai Néppárt)
ET Európa Tanács
EiT Európai Tanács
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ETUC European Trade Union Confederation (Európai Szak-
szervezeti Szövetség)

EU Európai Unió
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of 

Meteorological Satellites (Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete)

EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation 
(Európai Szervezet a Légiközlekedés Biztonságáért)

EUROPOL European Police Office (Európai Rendőrségi Hivatal)
EU-LAC European Union and Latin America and Caribbean 

Summit (Európai Unió—Latin-Amerikai és karibi 
csúcstalálkozó)

EUROPOL European Police Office (Európai Rendőrségi Hivatal)
FAO Food and Agriculture Organization (Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezet)
FÁK Független Államok Közössége
FERA Fédération européenne des associations nationales 

de réalisateurs de films de cinéma et de télévision 
(Európai Filmrendezők Szövetsége)

FIDESZ – MPSZ Fiatal Demokraták Szövetsége – Magyar Polgári Szövetség
FIFA Fédération Internationale de Football Association 

(Nemzetközi Labdarúgó Szövetség)
FUEN Federal Union of European Nationalities (Európai 

Népcsoportok Föderális Uniója)
FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
HM Honvédelmi Minisztérium
IAMA International Food and Agribusiness Management 

Association (Nemzetközi Élelmiszer és Agrárgazdasá-
gi Szövetség)

IBRD International Bank for Reconstruction and Develop-
ment (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank)

ICSU International Council for Science (Nemzetközi Tudo-
mányos Tanács)
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IMF International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap)
INBO International Network of Basin Organizations (Víz-

gyűjtő Szervezetek Nemzetközi Hálózata)
IOTA Intra-European Organisation of Tax Administration 

(Európai Adóigazgatások Szervezete)
IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
ITDH Hungarian Investment and Trade Development Agen-

cy (Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Zrt.)
IAEA International Atomic Energy Agency (Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség)
ICTY The International Criminal Tribunal for the former Yu-

goslavia (A volt Jugoszlávia területén elkövetett há- (A volt Jugoszlávia területén elkövetett há-
borús bűncselekményeket kivizsgáló Nemzetközi Tör-
vényszék, rövidítve: Hágai Nemzetközi Törvényszék)

IFRC International Federation of Red Cross and Red Cres-
cent Societies (Vöröskereszt és Vörösfélhold Társasá- (Vöröskereszt és Vörösfélhold Társasá-
gok Nemzetközi Szövetsége)

ILO International Labour Organization (Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet)

IPA Important Plant Areas (Növényfajok és élőhelyek 
megőrzése szempontjából fontos területek)

IPU Interparlamentáris Unió
IRENA International Renewable Energy Agency (Megújuló 

Energiaforrások Nemzetközi Ügynöksége)
ISAF International Security Assistance Force (Nemzetközi 

Biztonsági Közreműködő Erők)
ITUC International Trade Union Confederation (Nemzetkö-

zi Szakszervezeti Szövetség)
Jobbik MM Jobbik Magyarországért Mozgalom
KDNP Kereszténydemokrata Néppárt
KEH Köztársasági Elnöki Hivatal
KEK Közép Európai Kezdeményezés
KIM Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
KKP Kínai Kommunista Párt
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KMKF Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
KMKSZ Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Korm.hat. Kormányhatározat
Korm. rend. Kormányrendelet
KSZGYSZ Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
KÜM Külügyminisztérium
KVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
LMP Lehet más a politika
MAP Membership Action Plan (Tagsági Cselekvési Terv)
MÁÉRT Magyar Állandó Értekezlet
MDF Magyar Demokrata Fórum
MEDEF Mouvement des Entreprises de France (Francia Mun-

kaadói Szövetség)
ME hat. Miniszterelnöki Határozat
MeH Miniszterelnöki Hivatal
MIK Magyar Ifjusági Konferencia
MKI Magyar Külügyi Intézet
MKP Magyar Koalíció Pártja
MMÖNK Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
MNB Magyar Nemzeti Bank
MNT Magyar Nemzeti Tanács
MOB Magyar Olimpiai Bizottság
MPP Magyar Polgári Párt
MSZP Magyar Szocialista Párt
MTA Magyar Tudományos Akadémia
MTI Magyar Távirati Iroda
NAC North Atlantic Council (Észak-atlanti Tanács)
NAPMO NATO Airborne Early Warning and Control Programme 

Management Organisation (Repülőgépfedélzeti Ko-
rai Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szerve-
zete)

NATO North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete)
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NFGM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
NATO—NOS NATO Office of Security (NATO Biztonsági Hivatala )
NEFE Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
NETS New Europe Transmission System (Új Európai Szállí-

tó Rendszer)
NM Nemzetgazdasági Minisztérium
NEFMI Nemzeti Erőforrás Minisztérium
NSG Nuclear Suppliers Group (Nukleáris Szállítók Cso-

portja)
NYEOMSZSZ Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szö-

vetsége
OECD Organisation for Economic Cooperation and 

Development (Gazdasági Együttműködés és Fejlesz-
tés Szervezete)

OGy. Országgyűlési határozat
ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
ÖMV Österreichischen Mineralölverwaltung 

Aktiengesellschaft (Osztrák Ásványolajkezelő Rész-
vénytársaság)

PECS Plan for European Cooperating State (Európai Együtt-
működő Államok Terve)

PEN A humanizmus eszméit valló irodalmárok nemzet-
közi egyesülete (P = Poets, Playrighters; E = Essayists, 
Editors; N = Novelists, Non-fiction Authors)

PER Project on Ethnic Relations (Etnikai Kapcsolatok Pro-
jektje)

PM Pénzügyminisztérium
PRT Provincial Reconstruction Team (Tartományi Újjáépí-

tési Csoport)
PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
RCC Regional Cooperation Council (Regionális Együttmű-

ködési Tanács)
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RELEX Regional Commission for External Affairs and 
Decentralised Cooperation (Külkapcsolatok és De-
centralizált Együttműködés Regionális Bizottsága)

RMDSZ Romániai Magyar Demokrata Szövetség
RWE Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerks 

Aktiengesellschaft (Rajna-westfáliai Elektromos Mű-
vek Részvénytársaság)

SOLVIT Effective Problem Solving in Europe (Hatékony Prob-
lémakezelés Hálózata Európában)

S&D Progressive Alliance of Socialists & Democrats (Szoci-
alisták és Demokraták Progresszív Szövetsége)

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Németor-
szág Szociáldemokrata Pártja)

SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége
SZMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium
UEFA Union of European Football Associations (Európai 

Labdarúgó Szövetség)
UNDP United Nations Development Programme (Egyesült 

Nemzetek Szervezetének Fejlesztési Programja)
UNEP United Nations Environment Programme (Az ENSZ 

Környezetvédelmi Programja)
UN—HABITAT United Nations Human Settlements Programme 

(ENSZ Emberi Települések Központja)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Egyesült Nemzetek Szervezetének Ne-
velésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete)

UNIFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (Egye-
sült Nemzetek Ciprusi Békefenntartói Erői)

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 
(ENSZ Ipari Fejlesztési Szervezete)

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime (ENSZ 
Kábítószerellenőrzési
és Bűnmegelőzési Hivatala)

UNCHR Office of theUnited Nations High Commissioner for 
Refugees (ENSZ Menekültügyi Főbiztossága)
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UNWTO United Nations World Tourism Organization (ENSZ 
Turisztikai Világszervezete)

USAID United States Agency for International Development 
(Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala)

VM Vidékfejlesztési Minisztérium
VMSZ Vajdasági Magyar Szövetség
V4 Visegrádi Csoport
V4+B3 Visegrádi csoport és Balti államok csoportja
WHO World Health Organization (Egészségügyi Világszer-

vezet)
WIPO World Intellectual Property Organization (Szellemi 

Tulajdon Világszervezete)
WSF World Science Forum (Tudomány Világfóruma)
WTO World Trade Organization (Kereskedelmi Világszer-

vezet)
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ÁLLAMOK ELNEVEZÉSEI

AZ ÉVKÖNYVBEN SZEREPLŐ ÁLLAMOK 
ÉS AZOK HIVATALOS ELNEVEZÉSE

Afganisztán Afganisztáni Iszlám Köztársaság 
Albánia Albán Köztársaság
Algéria Algériai Demokratikus Népi Köz-

társaság
Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok
Andorra Andorrai Fejedelemség
Angola Angolai Köztársaság
Antigua és Barbuda Antigua és Barbuda
Argentína Argentin Köztársaság
Ausztrália Ausztrál Államszövetség
Ausztria Osztrák Köztársaság
Azerbajdzsán Azerbajdzsáni Köztársaság
Bahama-szigetek Bahamai Közösség
Bahrein Bahreini Királyság 
Banglades Bangladesi Népi Köztársaság
Barbados Barbados 
Belorusszia (Fehéroroszország) Belorusz (Fehérorosz) Köztársaság
Belgium Belga Királyság
Belize Belize 
Benin Benini Köztársaság
Bhután Bhutáni Királyság
Bissau-Guinea Bissau-guineai Köztársaság
Bulgária Bolgár Köztársaság
Bolívia Bolíviai Köztársaság
Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina
Botswana Botswanai Köztársaság 
Brazília Brazil Szövetségi Köztársaság
Brunei Brunei Darussalam Állam 
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Bulgária Bolgár Köztársaság
Burkina Faso Burkina Faso 
Burundi Burundi Köztársaság
Chile Chilei Köztársaság
Ciprus Ciprusi Köztársaság
Comore-szigetek Comore-szigeteki Unió
Costa Rica Costa Ricai Köztársaság
Csád Csádi Köztársaság
Csehország Cseh Köztársaság 
Dánia Dán Királyság 
Dél-Afrika Dél-afrikai Köztársaság
Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság
Dominikai Közösség Dominikai Közösség
Dzsibuti Dzsibuti Köztársaság
Ecuador Ecuadori Köztársaság
Egyenlítői-Guinea Egyenlítői- guineai Köztársaság
Egyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek
Egyiptom Egyiptomi Arab Köztársaság
Elefántcsontpart Elefántcsontparti Köztársaság
Eritrea Eritreai Állam
Észtország Észt Köztársaság
Etiópia Etióp Demokratikus Szövetségi 

Köztársaság
Fidzsi Fidzsi Köztársaság
Finnország Finn Köztársaság
Franciaország Francia Köztársaság
Fülöp-szigetek Fülöp-szigeteki Köztársaság
Gabon Gaboni Köztársaság
Gambia Gambiai Köztársaság
Ghána Ghánai Köztársaság
Görögország Görög Köztársaság
Grenada Grenada
Grúzia Grúzia
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Guatemala Guatemalai Köztársaság
Guinea Guineai Köztársaság
Guyana Guyanai Köztársaság
Haiti Haiti Köztársaság
Hollandia Holland Királyság 
Honduras Hondurasi Köztársaság
Horvátország Horvát Köztársaság
India Indiai Köztársaság
Indonézia Indonéz Köztársaság
Irak Iraki Köztársaság 
Irán Iráni Iszlám Köztársaság
Írország Írország
Izland Izlandi Köztársaság
Izrael Izraeli Állam
Jamaica Jamaica
Japán Japán 
Jemen Jemeni Köztársaság
Jordánia Jordán Hasemita Királyság
Kambodzsa Kambodzsai Királyság 
Kamerun Kameruni Köztársaság
Kanada Kanada
Katar Katari Állam
Kazahsztán Kazah Köztársaság
Kelet-Timor Kelet-timori Demokratikus Köz-

társaság
Kenya Kenyai Köztársaság
Kína Kínai Népköztársaság
Kirgizisztán Kirgiz Köztársaság
Kolumbia Kolumbiai Köztársaság
Kongói Demokratikus Köztár-
saság

Kongói Demokratikus Köztár-
saság

Kongói Köztársaság Kongói Köztársaság
Koreai Köztársaság Koreai Köztársaság
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Koreai NDK (Észak-Korea) Koreai Népi Demokratikus Köztár-
saság

Koszovó Koszovói Köztársaság
Közép-Afrika Közép-afrikai Köztársaság
Kuba Kubai Köztársaság
Kuvait Kuvaiti Állam
Laosz Laoszi Népi Demokratikus Köztár-

saság
Lengyelország Lengyel Köztársaság
Lesotho Lesothói Királyság
Lettország Lett Köztársaság
Libanon Libanoni Köztársaság
Libéria Libériai Köztársaság
Líbia Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi 

Közösség
Liechtenstein Liechtensteini Fejedelemség
Litvánia Litván Köztársaság
Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség
Macedónia Macedón Köztársaság
Madagaszkár Madagaszkári Köztársaság
Malajzia Malajzia
Malawi Malawi Köztársaság
Maldív-szigetek Maldív Köztársaság
Mali Mali Köztársaság
Marokkó Marokkói Királyság
Mauritánia Mauritániai Iszlám Köztársaság
Mauritius Mauritiusi Köztársaság
Málta Máltai Köztársaság
Mexikó Mexikói Egyesült Államok
Mianmar Mianmari Államszövetség 
Moldova Moldovai Köztársaság
Mongólia Mongólia 
Montenegró Montenegrói Köztársaság
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Mozambik Mozambiki Köztársaság
Nagy-Britannia Nagy-Britannia és Észak-Írország 

Egyesült Királysága
Namíbia Namíbiai Köztársaság
Nepál Nepáli Demokratikus Szövetségi 

Köztársaság
Németország Német Szövetségi Köztársaság 
Nicaragua Nicaraguai Köztársaság
Niger Nigeri Köztársaság
Nigéria Nigériai Szövetségi Köztársaság
Norvégia Norvég Királyság
Olaszország Olasz Köztársaság
Omán Ománi Szultánság 
Oroszország Oroszországi Föderáció 
Örményország Örmény Köztársaság
Pakisztán Pakisztáni Iszlám Köztársaság
Palesztin Autonóm Területek Palesztin Autonóm Területek 
Panama Panamai Köztársaság
Paraguay Paraguayi Köztársaság
Pápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea
Peru Perui Köztársaság
Portugália Portugál Köztársaság
Románia Románia
Ruanda Ruanda Köztársaság
Saint Lucia Saint Lucia
Saint Vincent és Grenadine szi-
getek

Saint Vincent és Grenadine szi-
getek

Salvador Salvadori Köztársaság
San Marino San Marino Köztársaság
São Tomé és Príncipe São Tomé és Príncipe Demokrati-

kus Köztársaság
Seychelle-szigetek Seychelle Köztársaság
Sierra Leone Sierra Leone Köztársaság
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Spanyolország Spanyol Királyság
Srí Lanka Srí Lanka Demokratikus Szocialis-

ta Köztársaság
Suriname Suriname Köztársaság
Svájc Svájci Államszövetség
Svédország Svéd Királyság
Szaúd-Arábia Szaúd-arábiai Királyság
Szenegál Szenegáli Köztársaság
Szerbia Szerb Köztársaság 
Szingapúr Szingapúri Köztársaság
Szíria Szíriai Arab Köztársaság
Szlovákia Szlovák Köztársaság 
Szlovénia Szlovén Köztársaság
Szomália Szomáli Köztársaság
Szudán Szudáni Köztársaság
Szuverén Máltai Lovagrend Szuverén Máltai Lovagrend 
Szváziföld Szváziföldi Királyság
Tádzsikisztán Tádzsik Köztársaság
Tajvan Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzánia Tanzániai Egyesült Köztársaság
Thaiföld Thaiföldi Királyság
Togó Togói Köztársaság
Törökország Török Köztársaság
Trinidad és Tobago Trinidad és Tobago Köztársaság
Tunézia Tunéziai Köztársaság
Türkmenisztán Türkmenisztán
Uganda Ugandai Köztársaság
Új-Zéland Új-Zéland
Ukrajna Ukrajna
Uruguay Uruguayi Keleti Köztársaság 
Üzbegisztán Üzbég Köztársaság
Vatikán Vatikánvárosi Állam (Szentszék)
Venezuela Venezuelai Bolivári Köztársaság
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Vietnám Vietnámi Szocialista Köztársaság
Zambia Zambiai Köztársaság
Zimbabwe Zimbabwei Köztársaság
Zöld-foki szigetek Zöld-foki Köztársaság
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JANUÁR

Január 1.
Bajnai Gordon miniszterelnök a Külügyminisztérium szakállamtitkárá-
vá nevezte ki Kiss Tibort, aki korábban Magyarország brüsszeli állandó 
EU-képviseletvezetője volt.

Január 4.
Az EBESZ kisebbségi főbiztosa, Knut Vollebaek nyilatkozatot tett köz-
zé a szlovák államnyelv-törvényhez készült végrehajtási irányelvekről, 
amelyek 2010. január elsejével léptek hatályba. A nyilatkozat iránymu-
tatást ad a törvény végrehajtásához és elvárja, hogy az irányelvek vé-
delmezzék a Szlovákiában élő kisebbségek jogát. A Külügyminisztéri-
um állásfoglalást adott ki, melyben üdvözli Vollebaek nyilatkozatát.

Január 5.
Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok 
Bizottságának elnöke Szlovákiába utazott és Pozsonyban megbeszélést 
folytatott Csáky Pál MKP-elnökkel, valamint Miroslav Lajčák szlovák kül-
ügyminiszterrel. A tárgyalófelek a megbeszélések során a szlovák—ma-
gyar kapcsolatok időszerű kérdéseit, köztük kiemelten a szlovákiai nyelv-
törvényt és annak európai visszhangját tekintették át.

Január 5.
Gémesi Ferenc, a MeH külkapcsolatokért és nemzetpolitikáért felelős 
szakállamtitkára a vajdasági Adán találkozott a szerb parlament nem-
zeti kisebbségügyi bizottságának két demokrata párti tagjával, Tóth Ta-
mással és Lódi Gáborral, akikkel többek között Szerbia európai integrá-
ciójáról, a magyar—szerb együttműködésről és a nemzeti tanácsokról 
szóló törvényről tárgyalt.

Január 8.
Egynapos európai uniós regionális misszióvezetői értekezletet tartottak a 
Külügyminisztériumban. A tanácskozáson a minisztérium vezetése a Lisz-
szaboni Szerződés életbe lépésével kapcsolatos változásokat és a 2011-es 
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magyar uniós elnökség előkészítését vitatta meg a tagállamokban, vala-
mint a nemzetközi szervezetek mellett működő nagykövetekkel. A mun-
kaértekezlet szünetében nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Balázs Péter 
külügyminiszter, ahol beszámolt az értekezleten megvitatott kérdésekről, 
valamint bemutatta Kiss Tibort, a Külügyminisztérium európai ügyekért fe-
lelős új szakállamtitkárát és Iván Gábort, Magyarország EU mellett műkö-
dő Állandó Képviseletének nemrég hivatalba lépett vezetőjét.

Január 10.
Pécsett Bajnai Gordon miniszterelnök, Hiller István OKM miniszter és Páva 
Zsolt polgármester köszöntőjével megnyílt az Európa Kulturális Fővárosa 
(EKF) program. Pécs 2010-ben Essennel és Isztambullal közösen viseli az 
Európa Kulturális Fővárosa címet. A pécsi rendezvénysorozat mintegy 350 
programot kínál a városban és a környező településeken, ezt mintegy 100 
civil és további 80—100 regionális társprogram egészíti ki.

Január 10—13.
Budapesten ülésezett a Magyar—Vietnami Gazdasági Együttműkö-
dési Vegyesbizottság III. ülésszaka. A bizottsági ülésen a felek megál-
lapodtak a környezetvédelem, energetika, vízgazdálkodás, mezőgaz-
daság, valamint az informatika terén történő együttműködésben, és 
jegyzőkönyvben rögzítették: Magyarország 60 M € kötött segélyhitelt 
nyújt Vietnam számára nemzetközi fejlesztési együttműködési prog-
ram keretében. A jegyzőkönyv aláírását követően került megrende-
zésre a Magyar—Vietnami Üzleti Fórum és Üzletember Találkozó, ahol 
több mint 150 magyar és vietnámi cég vett részt. Oláh Lajos, a Közle-
kedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a bizottság 
társelnöként vett részt az eseményen.

Január 11.
Magyarországra látogatott Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter, aki 
vendéglátójával, Balázs Péter külügyminiszterrel a soros EU-elnökségekről 
folytatott megbeszéléseket. (2011. első félévében Magyarország, míg a 
második félévben Lengyelország lesz az EU soros elnöke – szerk. megj.) Bu-
dapesti látogatása során Radoslaw Sikorski találkozott Bajnai Gordon mi-
niszterelnökkel és Orbán Viktorral, a FIDESZ – MPSZ elnökével is. A ma-
gyar kormányfővel folytatott tárgyalásain, melyen részt vett Balázs Péter 
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külügyminiszter és Korányi Dávid, a MeH kül- és biztonságpolitokáért fele-
lős szakállamtitkára, A kétoldalú együttműködés időszerű kérdéseit tekin-
tették át, köztük az energiabiztonsággal összefüggő kooperációt, Orbán 
Viktorral pedig a magyar—lengyel együttműködés jövőbeni lehetősége-
iről konzultált, különös tekintettel arra, hogy a Fidesz külpolitikai stratégi-
ájának egyik legfontosabb eleme a közép-európai országok együttműkö-
dése. Radoslaw Sikorskit fogadta Sólyom László köztársasági elnök is.

Január 11—14.
A tajvani Demokrácia Fejlesztéséért Alapítvány meghívására Németh 
Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának el-
nöke Tajpejbe látogatott. A politikus, akit elkísért Gógl Árpád és Kelemen 
András országgyűlési képviselő a tajvani külügyi intézetben kiküldetés 
előtt álló diplomatáknak tartott előadást az Európai Unióról és a közép-eu-
rópai átmeneti időszakról, majd találkozott Vincent Siew tajvani alelnök-
kel, a parlament alelnökével, valamint a külügyi tárca második emberével.

Január 12.
Sólyom László köztársasági elnök az új év alkalmából fogadást adott a 
Magyarországra akkreditált nagykövetek tiszteletére. Az államfő a dip-
lomáciai vezetők előtt tartott beszédében összegezte az elmúlt mint-
egy négy és fél év saját külpolitikai-diplomáciai tevékenységét és kifej-
tette: minden fórumon és tárgyaláson a kulturális nemzet fogalmának 
és létező valóságának elfogadtatásáért érvelt.

Január 12.
Magyarország 2009-ben is a legjobb értékelést kapta a politikai és a 
polgári jogok tiszteletben tartása terén a Freedom House-tól. A szerve-
zet besorolása szerint Magyarország a vizsgált 194 országból azon 89 
közé tartozik, amely szabadnak minősül.

Január 12.
Az ottawai bevándorlási minisztérium bejelentette: Kanada jelenleg 
nem tervezi vízumkényszer bevezetését Magyarországgal szemben. A 
nyilatkozat annak kapcsán született, hogy a minisztérium szóvívője ko-
rábban kijelentette: egyre több magyar állampolgár akar visszaélni a 
kanadai bevándorlási szabályokkal, a kanadai hírügynökségek pedig 
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arról számoltak be, hogy Ottawa komolyan fontolgatja a vízumkény-
szer újbóli bevezetését Magyarországgal szemben, hogy gátat szabjon 
az elsősorban romák által benyújtott, egyre növekvő számú menedék-
kérelmek áradatának. (Kanada 2008 március 2-án törölte el Magyaror-
szág esetében a vízumkényszert, de azóta egyre többen folyamodtak 
az országból menekült státusért – szerk. megj.)

Január 12—14.
Az Európai Unió spanyol elnökségének nyitó rendezvényeként tartot-
ták meg a Madrid melletti Segovia, La Granjában az európai ügyekért 
felelős miniszterek/államtitkárok informális ülését. Ezen a magyar Kül-
ügyminisztériumot Kiss Tibor, az európai uniós ügyekért felelős szakál-
lamtitkár képviselte. A spanyol elnökséggel megkezdődött a Magyar-
országot is magában foglaló spanyol—belga—magyar trió elnökség, 
egyben a Lisszaboni Szerződés alkalmazása, valamint a három ország 
által közösen kidolgozott trió elnökségi program végrehajtása. Az ülé-
sen a tagállamok értékelték a trió program és különösen a spanyol hat 
hónapos tervek fontosabb politikai dossziéit és áttekintették a Lissza-
boni Szerződés végrehajtásával összefüggő kérdéseket.

Január 13.
Balázs Péter külügyminiszter újévi fogadást adott a Magyarországra akkre-
ditált konzuli képviseletek és a nemzetközi szervezetek vezetői tiszteletére.

Január 14.
Várkonyi László külügyi szakállamtitkár Helsinkibe utazott és konzul-
tációkat folytatott Pertti Torstila külügyi államtitkárral, valamint Ritva 
Koukku-Ronde fejlesztéspolitikai helyettes államtitkárral.

Január 14.
Gráf József FVM miniszter Berlinben részt vett a világ legjelentő-
sebb mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari szakvásárának, a Grüne 
Wochénak (Zöld Hét) a megnyitóján, melyen ezúttal Magyarország a 
partnerország, vagyis a házigazda Németország mellett a 10 napos ki-
állításon a magyar bemutatkozásé a fő szerep.
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Január 14—15.
Iklódy Gábor, a Külügyminisztérium szakállamtitkára részt vett az infor-
mális EU politikai igazgatói találkozón a spanyolországi La Granjában.

Január 15—19.
Faller Jenő szakállamtitkár Isztambulban részt vett az Európai Kulturális Fő-
város megnyitóján és megnyitotta a gaziantepi tiszteletbeli konzulátust. 
A kulturális fővárosok együttműködése jegyében a magyar kultúra jeles 
képviselői is bemutatkoznak az év folyamán Isztambulban. A legjelentő-
sebb események között említhető a 2010 őszén megnyíló Csontváry kiál-
lítás a Pera Múzeumban, az európai egyetemi színházak májusi fesztivál-
ja, amelyen a pécsi egyetem színtársulata lép a török közönség elé, vala-
mint a pécsi kortárs művészek bevonásával júniusban megrendezendő 
isztambuli utcafesztivál. Látogatása során Faller Jenő megbeszélést folyta-
tott Egemen Bağis EU-főtárgyalóval, az uniós ügyekért felelős török állam-
miniszterrel, és magyarországi látogatásra szóló meghívást adott át neki.

Január 16.
Kolozsváron ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját az RMDSZ, 
a romániai magyarság érdekvédelmi szervezete. Az eseményen a ro-
mán miniszterelnök és a bukaresti parlamenti pártok, valamint a ha-
táron túli magyar érdekképviseleti szervezetek vezetői mellett vezetői 
mellett jelen volt és felszólalt Gémesi Ferenc, a MeH szakállamtitkára, 
Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke, Lendvai Ildikó, az MSZP elnö-
ke és Csapody Miklós parlamenti képviselő.

Február 16—17.
Peter Michael Huber türingiai tartományi belügyminiszter meghívá-
sára Németországban tárgyalt Varga Zoltán önkormányzati miniszter. 
Tárgyalásuk középpontjában a gazdasági világválság nyomán hozott 
kormányzati döntések helyi önkormányzatokra gyakorolt hatása állt.

Január 16-21.
Balázs Péter külügyminiszter hivatalos látogatást tett Indiában. Újdelhi-
ben a magyar diplomácia vezetője megbeszélést folytatott partnerével, 
Szomanahalli Mallaiah Krishna külügyminiszterrel, valamint Dzsotiraditya 
M. Szindia kereskedelmi és ipari államminiszterrel. A megbeszéléseken 
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a tárgyalópartnerek egyetértettek, hogy a két ország között vitás ügyek 
nincsenek, de számos további lehetőség van mind a gazdasági, mind a 
kulturális együttműködésben. Balázs Péter megerősítette, hogy Magyar-
ország megkülönböztetett figyelmet szentel az ázsiai és csendes-óceá-
ni régiónak, Indiát pedig kiemelt stratégiai partnernek tartja. A magyar 
diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Magyarország támogatja India 
törekvését, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja lehessen, 
továbbá pályázatát a BT nem állandó tagságára 2011—2012-ben, és kö-
szönjük annak a magyar igénynek az indiai támogatását, amely a nem ál-
landó tagságra vonatkozik 2012-ben és 2013-ban. Balázs Péter Újdelhi-
ben megbeszélést folytatott a TATA óriásvállalat informatikai cégének ve-
zetőivel is és felkereste a delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Közpon-
tot, ahol ünnepség keretében átadta a „Pro Cultura Hungarica”- díjat Indu 
Mazaldan indiai műfordítónak. Mumbaiban, az indiai üzleti élet központ-
jában a külügyminiszter tárgyalásokat folytatott a kétoldalú gazdasági 
kapcsolatokban is hangsúlyos szerepet játszó Indiai Kereskedelmi Kama-
ra vezetőivel. Részt vett, és felszólalt a Kamara által rendezett üzleti fóru-
mon, valamint találkozott Maharastra szövetségi állam kormányzójával. 
Jelezte: fontolóra vesszük annak lehetőségét, hogy ismételten jelen le-
gyünk Mumbaiban, akár a kereskedelmi kirendeltség újranyitásával, akár 
főkonzulátus nyitásával. Mumbai-i látogatásakor Balázs Péter tiszteletbeli 
főkonzullá avatta Binod Khemka magyar tiszteletbeli konzult.

Január 18.
Jadranka Kosor horvát kormányfő meghívására Zágrábba látogatott 
Bajnai Gordon miniszterelnök. A magyar kormányfő és horvát kollégá-
ja a horvát fővárosban főként gazdasági témákról, elsősorban az ener-
giabiztonság erősítését szolgáló közös gázvezeték-összeköttetésről tár-
gyalt, de napirendre került Horvátország tervezett európai uniós csatla-
kozása is. A megbeszéléseken, melyen részt vett Korányi Dávid, a MeH 
kül-és biztonságpoltikáért felelős szakállamtitkára , illetev Đuro Popijać 
horvát gazdasági, vállalkozási és foglalkoztatási miniszter és Davor Stier 
kül- és biztonságpolitikai főtanácsadó, Bajnai Gordon hangsúlyozta: Ma-
gyarországon – amely a negyedik legnagyobb befektető Horvátország-
ban – nemzeti konszenzus van abban, hogy szomszédunkat mind gaz-
daságilag, mind külpolitikailag támogatni kell és Magyarország rövide-
sen szakembereket küld Zágrábba, hogy segítse az uniós előcsatlakozási 
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alapból érkező 3,5 milliárd eurós pénzügyi csomag felhasználásának elő-
készítését. A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy az uniós tárgyalá-
sok lezárására módosítaniuk kell az alkotmányt, és ki kell terjeszteniük 
az együttműködést a hágai Nemzetközi Törvényszékkel a volt Jugoszlá-
via területén elkövetett háborús bűnök kivizsgálásában. A két miniszter-
elnök megállapodott, hogy az energetikai témájú tárgyalásokat a két or-
szág gazdasági miniszterei is folytatják és további kormányfői megbe-
szélésekre is sor kerül február 24-e és 26-a között Budapesten, a V4-ek 
más államokkal kibővített energetikai konferenciáján.

Január 18.
Párizsba látogatott Szekeres Imre honvédelmi miniszter és megbeszé-
léseket folytatott Hervé Morin francia védelmi miniszterrel. Egyeztettek 
az európai védelmi politikának a 2011-es uniós magyar elnökséget érin-
tő kérdéseiről, s megállapodottak arról, hogy védelmi kérdésekben Ma-
gyarország Franciaország bevonásával folytatja a felkészülést az uniós el-
nökségre, illetve, hogy a magyar honvédelmi minisztériumban mostan-
tól – az európai ERASMUS-program kiterjesztésével – két francia szakértő 
fog dolgozni: egyik a képességfejlesztéssel, másik az afrikai műveletek-
kel foglalkozik majd. A két miniszter megbeszélésén a balkáni kérdések, 
illetve az afganisztáni csapaterősítési tervek is szóba kerültek. Josselin de 
Rohannál, a Szenátus védelmi bizottságának elnökénél tett látogatásán 
a honvédelmi miniszter kezdeményezte Mátyás király halotti pajzsának 
visszaszolgáltatását Magyarországnak, amelyet a napóleoni háborúk óta 
a párizsi Hadtörténeti Múzeumban őriznek, majd Nemzeti Kapcsolatok 
Intézetében tartott előadást Oroszországról és a Nyugat-Balkánról.

Január 18.
Várkonyi László szakállamtitkár Brüsszelben részt vett az EU informális 
fejlesztési miniszteri találkozóján.

Január 18.
Budapestre látogatott Gilles Briatta, a francia miniszterelnök európai-
ügyi főtanácsadója és konzultációkat folytatott Kiss Tibor szakállamtit-
kárral, valamint több külügyminisztériumi szakértővel.
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Január 19.
Bajnai Gordon miniszterelnök Bécsben részt vett az Euromoney nem-
zetközi pénzügyi magazin által szervezett konferencián. Az brit gazda-
sági lap rendezvényén tartott előadásában a magyar miniszterelnök 
hangsúlyozta: Magyarország már túl van a válság nehezén, de hosszú 
távon növekedésre van szüksége. A miniszterelnök kitért arra is, hogy 
Magyarországnak szüksége van az euróra, hiszen a közös európai fize-
tőeszköz a magyarhoz hasonló kicsi és nyitott, exportorientált gazda-
ságok számára biztonságot jelent.

Január 19.
João Gomez Cravinho portugál külügyminisztériumi államtitkár Ma-
gyarországra látogatott és megbeszélést folytatott nemzetközi fejlesz-
tési kérdésekről Várkonyi László szakállamtitkárral. A portugál külügyi 
államtitkárt fogadta Szabó Vilmos külügyi államtitkár.

Január 19
Budapesti látogatásra hívta meg Ban Ki Munt az új magyar ENSZ-nagy-
követ, Horváthné dr. Fekszi Márta, amikor átadta megbízólevelét New 
Yorkban a világszervezet főtitkárának. Horváthné dr. Fekszi Márta át-
nyújtotta azt a részvétnyilvánító levelet, amelyet Sólyom László köztár-
sasági elnök Ban Ki Munnak címzett a haiti tragédia ügyében. A nagy-
követ jelezte, hogy Magyarország az ENSZ BT nem állandó tagsági he-
lyére pályázik a 2012—2013-as időszakban.

Január 19.
Megállapodtak az EU pénzügyminiszterei Brüsszelben a jogosan járó 
adó behajtásának kölcsönös segítését előmozdító uniós szabályról, s ez-
zel elfogadták az adócsalás elleni javaslatcsomag egyik fontos elemét. 
A konzultáción Oszkó Péter külügyminiszter vett rész, aki ezt követően 
Londonban folytatott megbeszéléseket üzleti körökkel, ahol bejelentet-
te: Magyarország exportpiacain olyan előrejelzésbeli változások látha-
tóak, amelyek esetleg kedvezőbbé tehetik Magyarország kilátásait. Ez 
nem jelent egyértelműen növekedést, legfeljebb kisebb visszaesést.
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Január 19.
Az Egészségügyi Világszervezet genfi tanácskozásán döntés született 
arról, hogy február 1-től Jakab Zsuzsanna személyében öt éven át ma-
gyar szakember vezeti a WHO európai regionális irodáját. Jakab Zsu-
zsanna 2005 májusa óta a stockholmi székhelyű Európai Betegség-
megelőzési és -ellenőrzési Központ igazgatói megbizatását töltötte be.

Január 20.
Sebastián Piñera chilei köztársasági elnök a Chilei Érdemrend kitünte-
tést adományozta Varga Koritár Pál magyar utazó nagykövetnek. A ki-
tüntetést a diplomatának Fernando Schmidt Ariztia chilei nagykövet 
adta át ünnepélyes körülmények között Budapesten.

Január 20—21.
Passauban került sor a Magyar—Bajor Kormányközi Vegyes Bizottság 16. 
ülésére. A magyar delegációt Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium állam-
titkára, a vegyes bizottság társelnöke vezette, a bajor tárgyalóküldöttsé-
get pedig Emilia Müller bajor Európa-ügyi miniszter. A társelnökök egyet-
értettek abban, hogy a kétoldalú kapcsolatrendszer motorja az 1991 óta 
eredményesen működő vegyes bizottság, amelynek keretén belül 90—
100 gazdasági, kulturális, oktatási, tudományos, mezőgazdasági, közleke-
dési, közigazgatási, önkormányzati és rendőrségi projekt valósul meg év-
ről-évre. Egyúttal megerősítették támogatásukat az Andrássy Gyula Bu-
dapesti Német Nyelvű Egyetem és a Münchenből Regensburgba köl-
töztetett Magyar Intézet számára. Emilia Müller ígéretet tett az Andrássy 
Egyetem évi 250 ezer eurós bajorországi finanszírozásának fenntartásá-
ra, és jelezte: az idei regensburgi Művészeti Fesztivál díszvendégként Ma-
gyarország kortárs művészete mutatkozhat be a bajor közönségnek. 

Január 20.
Strasbourgban, az EP plenáris ülésén José Luis Rodríguez Zapatero 
spanyol miniszterelnök ismertette a spanyol EU-elnökség féléves prog-
ramját, amellyel megkezdődött a spanyol—belga—magyar trióprog-
ram végrehajtása. A spanyol elnökségi program bemutatásán részt vett 
Kiss Tibor, a Külügyminisztérium szakállamtitkára, akit fogadott Jerzy 
Buzek, az EP elnöke.
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Január 20—21.
Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, a Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma állandó bizottságának elnöke Kárpátaljára látoga-
tott, ahol részt vett a magyar kultúra napjának szentelt rendezvényso-
rozaton és magyar intézményeket keresett fel.

Január 21.
Madridban, a spanyol EU Elnökség és az EB közös szervezésében ren-
dezték meg a „2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küz-
delem Európai Év” hivatalos nyitókonferenciáját, amelyen Magyaror-
szágot Herczog László szociális és munkaügyi miniszter és a Magyar 
Szegénységellenes Hálózat delegáltja, Szvoboda Zoltánné képviselte. 
A madridi megnyitóval egyidejűleg szakmai konferenciával indul az 
Európai Évhez kapcsolódó hazai események sorozata és ekkortól válik 
elérhetővé az Év magyar nyelvű honlapja (www.szegenysegellen.hu).

Január 21.
Határozatban szólította fel az EP az Európai Bizottságot arra, hogy leg-
később ez év végéig terjessze elő az unió Duna-stratégiájának tervét. 
Az 544 igen, 13 nem és 10 tartózkodással elfogadott határozat kez-
deményezője – mások mellett – Deutsch Tamás (FIDESZ – MPSZ) és 
Winkler Gyula (RMDSZ) magyar EP-képviselők voltak. A határozat azo-
nosítja azokat a területeket, amelyekben a folyam-menti államoknak 
a jövőben közösen kell terveket kidolgozniuk és azokat alkalmazniuk. 
Jelentőségét magyar szempontból növeli, hogy a Duna Bizottság köz-
pontja Budapesten van, s a program végrehajtása a 2011 első felében 
esedékes magyar elnökség prioritásai között szerepel.

Január 21.
A kormány döntött a magyar és az indiai kormány közötti, a szociális 
biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról. [1006/2010. (I. 21.) Korm. hat.]

Január 21—22.
Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter Toledóban részt vett 
az Európai Unió tagországainak bel- és igazságügyi minisztereinek kö-
tetlen találkozóján. 
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Január 21—22.
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizott-
sága elnökének meghívására Magyarországra látogatott Konsztantyin 
Koszacsov, az orosz duma külügyi bizottságának elnöke. A két politikus 
megbeszéléseit követő sajtóértekezleten a felek kiemelték: a jövőben 
hangsúlyozottabban fognak törekedni az együttműködésre, melynek 
kölcsönösen előnyöseknek, illetve gyakorlati jelllegűeknek kell lenni-
ük. Konsztantyin Koszacsov találkozott Szabó Vilmos külügyi államtit-
kárral, majd fogadta őt Bajnai Gordon miniszterelnök.

Január 21—22.
Kárpátalján tett hivatalos látogatást Tömböl László vezérezredes, a Ma-
gyar Honvédség vezérkari főnöke. Ungvári konzultációin Tömböl Lász-
ló ukrán partnerével, Ivan Szvida vezérezredessel megvizsgálta a kato-
nai együttműködés fejlesztési lehetőségeit, főként a logisztika terén és 
a Tisza nemzetközi műszaki zászlóalj tevékenységét illetően.

Január 22.
Gilyán György magyar nagykövet Rosztovban megnyitotta az oroszor-
szági magyar kereskedelmi képviselet irodáját. A nagykövet bejelen-
tette: az iroda mellett magyar kulturális pontot is terveznek majd nyit-
ni a Don menti városban.

Január 22.
Brit kormánytisztviselőkkel, az EBRD elnökével és a Nabucco földgáz-
vezetékért felelős EBRD-igazgatóval tárgyalt Londonban Bayer Mihály 
utazó nagykövet.

Január 22.
A Kormány határozatot hozott Magyarország és az EU közötti Harma-
dik Kiegészítő Egyetértési Megállapodás szövegének végleges meg-
állapítására adott felhatalmazásról [1008/2010. (I. 22.) Korm. hat.]; a 
Magyarország, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögor-
szág, Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Szlová-
kia, Spanyolország, Svájc és Svédország között az Európai Röntgen-
szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, 
XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény szövegének 
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végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1009/2010. (I. 22.) 
Korm. hat.] valamint a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról 
(CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Fel-
mondási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról. [1010/2010. (I. 22.) Korm. hat.]

Január 23—31.
Szabó Vilmos külügyi államtitkár konzultációkat folytatott az Amerikai 
Egyesült Államokban és Kanadában. Washingtonban konzultációkat foly-
tatott a külügyminisztériumban, illetve részt vett a washingtoni magyar 
nagykövetség Nemzetközi Holokauszt-emléknap alkalmából rendezett 
megemlékezésén. Ezt követően Los Angelesbe utazott, ahol a helyi ma-
gyarság képviselőivel találkozoztt. A kanadai fővárosban Szabó Vilmos kon-
zultációkat folytatott Leonard Edwards külügy- és Neil Yeates bevándorlá-
si miniszter-helyettessel a Magyarországgal szembeni kanadai vízumkény-
szer újbóli bevezetésének elkerüléséről. Kanadai programjának befejezése-
ként a magyar nagykövetségen találkozott az Ottawában és környékén, va-
lamint a Montrealban és Torontóban élő magyar közösségek képviselőivel.

Január 25.
Brüsszelben első alkalommal ült össze a spanyol elnökség alatt az Általá-
nos Ügyek Tanácsa, illetve a Külügyek Tanácsa. A két fórumon a magyar 
kormányt Balázs Péter külügyminiszter képviselte, akit elkísért Iklódy Gá-
bor és Kiss Tibor szakállamtitkár. Az Általános Ügyek Tanácsában Balázs 
Péter külügyminiszter támogatásáról biztosította a spanyol elnökség 
munkaprogramját és a közös programból kiemelte az uniós Duna-straté-
gia előkészítését. A Külügyek Tanácsának Ülésén a magyar külügyminisz-
ter kifejtette: Magyarország támogatja azt az osztrák—görög kezdemé-
nyezést, hogy 2014-ig az egész Nyugat-Balkán váljon az EU tagjává, külön 
kitérve Bosznia-Hercegovinára, melyet – álláspontja szerint – Európa irá-
nyába kell orientálni a közelgő választásokon. A tanácsülés idején került 
sor a brüsszeli magyar Állandó Képviselet új irodaépületének ünnepélyes 
megnyitására, ahol az Állandó Képviselet tábláját Balázs Péter leplezte le.

Január 25.
A magyar—kínai gazdasági vegyes bizottság soros ülésére Peking-
ben került sor. Az ülésen a felek megállapodtak abban, hogy Peking 
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támogatja a Sinopec (Ázsia legnagyobb olajipari cége) és a Mol együtt-
működését, és Magyarország várja a kínai befektetőket Záhony térsé-
gébe, ahol logisztikai szolgáltatásokat kínál.

Január 25.
Alelnökké választotta Göncz Kinga szocialista európai parlamenti kép-
viselőt az a frakcióközi munkacsoport, amely a nemzedékek közötti 
szolidaritás, a méltányos időskort biztosító nyugdíjrendszer, az idősek 
magas színvonalú szociális ellátása és hátrányos megkülönböztetésük 
felszámolása érdekében tevékenykedik.

Január 25.
Irina Bokova UNESCO főigazgató Párizsban fogadta Pálinkás Józsefet, 
az MTA elnökét, akinek kifejtette: nagyra értékelte a Budapesten meg-
rendezett 2009-es Tudomány Világfórumát (WSF) és személyes támo-
gatásáról biztosította annak további folytatását Magyarországon. Az 
MTA a magyar kormány támogatásával, az UNESCO-val, valamint az 
ICSU-val 2011 novemberében ötödik alkalommal kívánja megrendezni 
a rangos tudományos találkozót Budapesten.

Január 26—27.
Magyarországra látogatott Markó Béla RMDSZ elnök, Románia miniszter-
elnök-helyettese, akit elkísért az érdekvédelmi szervezet ügyvezető elnö-
ke, Kelemen Hunor művelődésügyi miniszter és megbeszéléseket folyta-
tott Bajnai Gordon miniszterelnökkkel. A találkozón az RMDSZ vezetői tá-
jékoztatták a magyar miniszterelnököt az RMDSZ kormányzati szerepvál-
lalásáról és a Szövetség kormányzati prioritásairól. A két erdélyi magyar 
politikus Kiss Péter tárca nélküli miniszterrel is megbeszélést folytatott, 
melyen a kölcsönös tájékoztatás mellett az EU jövő évben esedékes ma-
gyar elnökségére való felkészülés teendőiről, ennek prioritásairól, vala-
mint Románia és Magyarország közös fejlesztési programjairól volt szó.

Január 26—28.
Balázs Péter külügyminiszter meghívására Avigdor Liberman, Izrael mi-
niszterelnök-helyettese, külügyminisztere hivatalos látogatást tett Ma-
gyarországon. A két külügyi vezető megalapította, hogy politikai, gaz-
dasági és kulturális szinten egyaránt kiválóak és hagsúlyosan kiemelték: 
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kapcsolataink erősítésében fontos szerepe van a hazai zsidó közösség-
nek, valamint a mintegy 250 ezer magyar ajkú izraelinek. Négyszemköz-
ti találkozójukon, valamint az azt követő plenáris tárgyaláson a miniszte-
rek eszmecserét folytattak a közel-keleti kérdéskörről, különös tekintet-
tel az izraeli—palesztin békefolyamat állására és a rendezésre irányuló 
nemzetközi erőfeszítésekre. Avigdor Libermant fogadta Bajnai Gordon 
miniszterelnök. Látogatása során az izraeli külügyminiszter találkozott 
Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnökökkel, majd Varga 
Zoltán önkormányzati miniszterrel együtt részt vett az ENSZ Holokauszt 
Emléknapja alkalmával az Élet Menete Alapítvány szervezésében rende-
zett megemlékezésen, ahol beszédet is mondott.

Január 26.
Czukor József szakállamtitkár Horvátországba utazott és konzultáció-
kat folytatott Zágrábban a Duna-stratégia ügyében.

Január 26.
A bécsi magyar kulturális intézetben az Esterházy Művészeti Díj díja-
zottjainak a műveiből nyílt kiállítás. Az ausztriai Esterházy Magánalapít-
vány kezdeményezésére létrejött, fiatal magyar képzőművészek mun-
kásságát elismerő, fejenként ötezer euróval járó Esterházy Művészeti 
Díjak átadásán részt vett Hiller István magyar és Claudia Schmied oszt-
rák kulturális miniszter.

Január 26.
A Bosznia-Hercegovinában hivatalos látogatáson tartózkodó Vadai Ág-
nes honvédelmi államtitkár hivatali partnerével, Marina Pendessel foly-
tatott megbeszéléseit követően, az EUFOR ünnepélyes állománygyűlé-
sén bemutatta Nagy Tibor dandártábornokot, akinek személyében feb-
ruár 1-től egy éven át magyar tábornok tölti be a parancsnokhelyettesi 
tisztséget az Európai Unió boszniai békefenntartó missziójában (EUFOR).

Január 27—28.
A Visegrádi Négyek külügyminisztériumainak politikai igazgatói között 
tárgyalásokat folytattak Bosznia-Hercegovinában. Iklódy Gábor szakál-
lamtitkár, politikai igazgató, valamint cseh, lengyel és szlovák partnere 
találkoztak a bosznia-hercegovinai államelnökség tagjaival, a miniszteri 
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tanács elnökével, Nikola Spirić-csel, továbbá a parlamenti pártok és a 
Külügyminisztérium vezetőivel. A politikai igazgatók konzultáltak Valen-
tin Inzko főképviselővel, aki egyben az Európai Unió különmegbízottja is.

Január 28.
A magyar kormány 50 millió forintos nyelvalapot hoz létre február 
1-jétől azoknak a szlovákiai magyaroknak a kárpótlására, jogsegély-
nyújtásra, akiket megbírságoltak anyanyelvük használata miatt a szom-
szédos országban – jelentette be Bajnai Gordon miniszterelnök. A ma-
gyar kormányfő közölte: a pénz – pártoktól független, széles körben el-
ismert szlovákiai magyar civil ernyőszervezeten – a Szlovákiai Magya-
rok Kisebbségi Kerekasztalán és annak háttérintézményén, a Fórum In-
tézeten keresztül juthat el az érintettekhez.

Január 28.
Balázs Péter külügyminiszter részt vett a Londonban megrendezett 
nemzetközi Afganisztán-konferencián, melyre meghívást kaptak az 
ISAF-misszióban részt vevő államok, az Afganisztánnal szomszédos or-
szágok, a regionális hatalmak, valamint a főbb nemzetközi szervezetek 
képviselői. A konferencia résztvevői áttekintették Afganisztán bizton-
sági helyzetét, a fejlesztéssel és kormányzással kapcsolatos kérdéseket, 
valamint a főbb regionális vonatkozásokat. A konferencia végén a dele-
gációk közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben megerősítették elkö-
telezettségüket az afganisztáni stabilitás megteremtése mellett.

Január 28.
Czukor József szakállamtitkár Berlinben konzultációt folytatott a ma-
gyar—német kétoldalú kapcsolatok időszerű kérdéseiről.

Január 28.
A hágai Nemzetközi Bíróságon Magyarországot és Szlovákiát képvi-
selő Gerelyes István és Drahomír Stefánek Pozsonyban emlékeztető-
ben rögzítette: Magyarország és Szlovákia jelenleg idő előttinek tartja, 
hogy a bős—nagymarosi vízlépcsőrendszer ügyében bármilyen lépést 
tegyen a hágai Nemzetközi Bíróságon. A memorandumot diplomáciai 
úton közös levél kíséretében juttatja el a szlovák fél Hágába.
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Január 29.
Budapesten tartotta soros, V. ülését a Magyar—Orosz Gazdasági 
Együttműködési Kormányközi Bizottság. A tanácskozás munkáját ma-
gyar részről Oszkó Péter pénzügyminiszter, míg orosz részről Viktor 
Zubkov első miniszterelnök-helyettes, a bizottság két társelnöke irá-
nyította. Az ülésen az általános gazdasági és kereskedelmi együttmű-
ködési kérdéseken túl konkrétan szóba került a MALÉV konszolidálása, 
a Szurgutnyeftyegaz tulajdonszerzése a MOL-ban, a Déli Áramlat ma-
gyarországi szakaszának megépítése. A tárgyalásokat követően Bajnai 
Gordon miniszterelnök jelenlétében a két társelnök aláírta a kormány-
közi bizottság ülésének jegyzőkönyvét.

Január 29.
Az MTA Politikatudományi Intézete a „Rajtunk a sor!” című konferen-
ciasorozata keretében a Külügyminisztérium szakmai együttműködé-
sével konferenciát szervezett a spanyol—belga—magyar trió elnök-
ség programjáról. A konferencián, melyet Balázs Péter külügyminisz-
ter előadása nyitott meg, az előadók a trió előtt álló 18 hónap legfon-
tosabb uniós feladatait tekintették át. A magyar diplomácia irányitója 
mellett előadást tartott Diego López Garrido, a spanyol külügyminisz-
térium uniós ügyekben illetékes államtitkára, Olivier Chastel, Belgium 
uniós ügyekkel foglalkozó külügyi államtitkára.

Január 30.
Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta a Budapesten tartozkodó Michel 
Platinit, az UEFA lnökét.

Január 31—Február 2.
Oszkó Péter pénzügyminiszter meghívására Magyarországra látoga-
tott Anand Sharma, India kereskedelmi és ipari minisztere, aki részt 
vett a Magyar—Indiai Gazdasági Együttműködési vegyesbizottság má-
sodik ülésén valamint Magyar—Indiai Közös Üzleti Tanács 16. ülésént 
is. Az indiai miniszter látogatásához kapcsolódóan egyezményt írtak 
alá Magyarország és az Indiai Köztársaság közötti szociális biztonság-
ról. Anand Sharmát fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök.
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FEBRUÁR

Február 1.
A KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának Szórvány Munkacso-
portja – közel egyéves előkészítő munka után – elfogadta a magyar 
nemzetpolitika szórványdimenziójára kidolgozott javaslatát. A stratégi-
ai anyagot Vetési László, a szakmai munkacsoport elnöke, Szili Katalin, a 
KMKF Állandó Bizottságának elnöke és Németh Zsolt, a Külügyi és Euró-
pa-ügyi Albizottság fideszes társelnöke, az Országgyűlés Külügyi és Ha-
táron túli Magyarok Bizottságának elnöke mutattta be az Országházban.

Február 1.
Szabó Vilmos külügyi államtitkár és Miroslav Mojžita, a Magyar—Szlo-
vák Kisebbségi Vegyes Bizottság két társelnöke munkatalálkozót tar-
tott Budapesten. A társelnöki egyeztetésen megkezdték a bizottság 
következő, tizedik ülésének előkészítését, és egyetértésre jutottak ab-
ban, hogy – az előkészítő munka menetétől függően – az ülést még az 
április 11-i magyarországi országgyűlési választások elött megtartják.

Február 1.
A magyar elnökség kezdeményezésére a V4 államok külügyminisztéri-
umainak politikai igazgatói konzultációkat folytattak Tokióban a japán 
Külügyminisztérium Európai Igazgatóságának vezetőivel, akikkel átte-
kintették a V4—Japán együttműködés helyzetét és jövőbeni irányait 
és több, kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi és regioná-
lis kérdésről egyeztették az álláspontokat. Iklódy Gábor szakállamtit-
kár, politikai igazgatót valamint cseh, lengyel és szlovák partnerét fo-
gadta Tetsuro Fukuyama külügyi államtitkár.

Február 1—2.
Törökországba látogatott Hiller István OKM miniszter. Látogatása so-
rán a magyar tárcavezető Ertuğrul Günay török kulturális és idegen-
forgalmi miniszterrel együtt megnyitotta az OKM, a Magyar Nemzeti 
Múzeum, Magyarország isztambuli főkonzulátusa és Tekirdağ (Rodos-
tó) város önkormányzata együttműködésének eredményeként meg-
újult a rodostói Rákóczi Múzeum állandó kiállitását, majd Osmaniye 
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városában megnyitotta a Bartók Béla Múzeumot, mely Bartók 1936-os 
anatóliai gyűjtésének emlékére a budapesti Bartók Archívum és a Kül-
ügyminisztérium együttműködése révén valósulhatott meg. A meg-
nyitón Hiller István átadta a Sólyom László köztársasági elnök által ado-
mányozott, a „Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csil-
laggal” állami kitüntetést Ertuğrul Günaynak.

Február 1—2.
Budapesten került sor az Indiai—Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság 
második ülésére. A tárgyalások eredményeiről jegyzőkönyv készült, 
amelyet a bizottság magyar és indiai elnöke, Oszkó Péter pénzügymi-
niszter és Anand Sharma ipari és kereskedelmi miniszter írt alá. A konk-
rét projekt javaslatokat tartalmazó jegyzőkönyv rögzíti: India és Ma-
gyarország több millió euró nagyságrendű fejlesztési, képzési, illetve 
továbbképzési programban kíván együttműködni. A jegyzőkönyv alá-
írását követően rendezték meg az Indiai—Magyar Üzleti Fórumot.

Február 2.
A korábban létrejött megerősített partnerségi megállapodás alapján meg-
alakult a Magyar—Észak-Rajna-Vesztfáliai Kormányközi Vegyes Bizottság 
Düsseldorfban. A testület első ülésén az elnöki teendőket magyar rész-
ről Peisch Sándor németországi nagykövet, német részről pedig Andreas 
Krautscheid, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány szövetségi és Európa-ügye-
kért felelős minisztere látta el. A már jóváhagyott, konkrét projektek a többi 
között magukban foglalják egy közös virtuális klíma- és energetikai kutató-
intézet létrehozását, a német nyelvű távoktatás kiterjesztését Magyarorszá-
gon, valamint közös gyakornoki programokat a végzős hallgatók számára.

Február 2.
A németországi Ulmban került sor a Duna-menti államok, régiók, illetve 
városok képviselőinek konferenciájára, melyen Magyarországot Demsz-
ky Gábor budapesti főpolgármester képviselte. A konferencia keretében 
tartották meg a Duna-menti települések és régiók elnökségi tanácsának 
ülését is, ahol Budapest, Ulm és Bécs közötti együttműködés erősítése 
és ezáltal a Duna-stratégia végrehajtásának segítése érdekében euró-
pai területi együttműködési csoportosulás megalakulását jelentette be.
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Február 2.
A V4 államok külügyminisztériumainak soros főosztályvezetői szintű 
biztonságpolitikai konzultációja zajlott le Budapesten. Ezzel egyidőben 
magyar—lengyel külügyminisztériumi konzultációra is sor került a Kül-
ügyminisztériumban.

Február 2-4.
Kínába látogatott Balázs Péter külügyminiszter. A magyar diplomácia 
vezetője, akit elkísért Várkonyi László szakállamtitkár, hivatalos látoga-
tásának első állomásán, Pekingben kétoldalú megbeszélést folytatott 
Wang Guangya első külügyminiszter-helyettessel, valamint részt vett 
az ázsiai és csendes-óceáni térségben működő magyar külképviseletek 
vezetőinek regionális értekezletén. Csungkingban megnyitotta a Ma-
gyar Köztársaság főkonzulátusát, és előadást tartott az ottani Délnyu-
gat-kínai Jogi és Politikatudományi Egyetemen. Ezt követően Sanghaj-
ban Balázs Péter megbeszélést folytatott Tang Dengjie főpolgármes-
ter-helyettessel és Hu Jinjunnal, a 2010-es sanghaji világkiállítás koor-
dinációs hivatalának igazgató-helyettesével. A magyar külügyi tárca 
vezetője Sanghajban felkereste a világkiállítás magyar pavilonját majd 
előadást tartott a helyi Kína—Európa Üzleti Iskolában.

Február 3.
Horn Gyula volt magyar miniszterelnököt, valamint a budapesti székhe-
lyű Európai Roma Jogok Központját is kitüntették Brüsszelben a Solidar 
nevű, civil szervezeteket tömörítő európai hálózat Ezüst Rózsa-díjával. 
Az EP brüsszeli székházában tartott díjátadó ünnepségen Poul Nyrup 
Rasmussen, az Európai Szocialisták Pártjának elnöke méltatta Hornnak 
az európai megosztottság leküzdésében szerzett érdemeit.

Február 3—4.
Martonyi János volt külügyminiszter, aki az amerikai kongresszus meghí-
vására az úgynevezett nemzeti imareggelin vett részt Washingtonban, tár-
gyalásokat folytatott a Külügyminisztériumban is, ahol a legkülönbözőbb 
témákat érintették, globális és a két országot érintő ügyeket egyaránt.
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Február 3—5.
Cádizban rendezték meg a Női Vezetők II. Európai Csúcstalálkozóját. A 
találkozó fórumot biztosított azoknak a nőknek, akik az unióban kor-
mányzati vezetői pozíciót töltenek be, függetlenül a hatáskörükbe tar-
tozó kormányzati feladatoktól. A csúcstalálkozót a Nők IV. Világkonfe-
renciáján elfogadott Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Terv 15. évfordu-
lója alkalmából megrendezett Nőügyi Fórum követte. Mindkét rendez-
vényen Magyarországot Rauh Edit, a SZMM szakállamtitkára képviselte.

Február 4.
Budapestre látogatott Pieter de Gooijer holland politikai igazgató és kon-
zultációkat folytatott Iklódy Gábor szakállamtitkár, politikai igazgatóval.

Február 4.
Együttes ülést tartott a KMKF Külügyi és Európa-ügyi, valamint Jogi Al-
bizottsága az Országház delegációs termében. A találkozót Németh 
Zsolt és Kocsi László, illetve Csiha Judit és Balog Zoltán, az albizottság-
ok társelnökei vezették.

Február 4—5.
Budapesten tanácskoztak a V4-ek kulturális vezetői. A találkozón Hiller 
István oktatási és kulturális miniszter, Václav Riedlbauch cseh kulturá-
lis miniszter, Monika Smolen, a lengyel Kulturális és Nemzeti Örökség-
védelmi Minisztérium helyettes államtitkára és Augustín Jozef Lang, a 
szlovák Kulturális Minisztérium államtitkára vett rész.

Február 4—5.
Hárs Gábor országgyűlési képviselő, az IPU magyar nemzeti csoport-
jának elnöke küldöttség élén Fehéroroszországba látogatott. A kül-
döttség – amely az első magyar országgyűlési delegáció volt, amely 
Fehéroroszországba látogatott a volt szovjetköztársaság függetlenné 
válása óta – Minszkben találkozott Borisz Baturával, a fehérorosz par-
lament felsőházának elnökével, Anatolij Rubinovval, a felsőház alelnö-
kével, a fehérorosz—magyar baráti csoport alelnökével és a baráti cso-
port tagjaival, továbbá Szjarhij Maszkeviccsel, az alsóház külügyi bi-
zottságának elnökével és Valerij Voronyeckij külügyminiszter-helyet-
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tessel. A magyar képviselők ezt követően konzultációkat folytattak a 
legjelentősebb ellenzéki pártok képviselőivel.

Február 5.
Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta az EU tagállamainak Budapestre 
akkreditált nagyköveteit.

Február 5.
Budapesten került sor a visegrádi négyek kulturális minisztereinek 20. 
tanácskozására, ahol a résztvevők döntöttek arról, hogy a 2014 és 2020 
közötti időszak financiális szakaszát együtt tervezik meg. A négy ország 
képviselői – Václav Riedlbauch cseh kulturális miniszter, Augustín Jozef 
Lang szlovák kulturális államtitkár, Monika Smolen, a lengyel Kulturális 
és Nemzeti Örökségvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, vala-
mint Hiller István OKM miniszter – együtt írta alá azt a 23 pontos meg-
állapodást, amely kisebb részben az eddig teljesült, nagyobb részben a 
következő feladatokat összegzi és az oktatás- és tudománypolitika, va-
lamint a kultúrpolitika kiemelt szerepét javasolja az Európai Uniónak.

Február 5.
A kormány döntött az Európai Unió és tagállamai és a kelet- és dél-afri-
kai államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létre-
hozásáról szóló átmeneti megállapodás szövegének végleges megállapí-
tására adott felhatalmazásról [1020/2010. (II. 5.) Korm. hat.], a magyar és 
a ciprusi kormány közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről 
szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatal-
mazásról [1020/2010. (II. 5.) Korm. hat.], a Magyar—Román Kisebbségügyi 
Együttműködési Szakbizottság VII. és a Magyar—Szlovák Kisebbségi Ve-
gyes Bizottság IX. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról [1022/2010. 
(II. 5.) Korm. hat.], a Magyarország és Szíriai közötti, a gazdasági együttmű-
ködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról [1023/2010. (II. 5.) Korm. hat.], a magyar és a mongol kor-
mány közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szó-
ló megállapodás kihirdetéséről [13/2010. (II. 5.) Korm. hat.] valamint a Ma-
gyarország és Kambodzsa közötti, a beruházások ösztönzéséről és kölcsö-
nös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 
[7/2010. (II. 5.) ME. hat.]. Döntés született a Magyar—Szlovák Kisebbségi 
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Vegyes Bizottság magyar tagozati titkárának felmentéséről és az új magyar 
tagozati titkár kinevezéséről is [8/2010. (II. 5.) ME hat.].

Február 5—7.
A hagyományos müncheni nemzetközi biztonsági konferencián Ma-
gyarország képviseletében Szekeres Imre magyar honvédelmi minisz-
ter vett részt vett.

Február 7—8.
Budapesten megtartották a külföldi magyar kulturális intézetek igazga-
tói, valamint az oktatási és kulturális szakdiplomaták éves téli értekez-
letét. Hiller István OKM miniszter a Balassi Bálint Intézet által irányított 
rendszerről szólva elmondta: a világszerte 19 városban működő magyar 
kulturális intézetek hálózata mellett az utóbbi három évben Pekingben, 
Sanghajban, Tel-Avivban, Zágrábban, Belgrádban, Madridban és Abu 
Dhabiban kulturális szakdiplomaták kezdték meg tevékenységüket.

Február 8—9.
Bajnai Gordon miniszterelnök több kormánytag és szakpolitikus, illetve 
mintegy negyven üzletember kísértében Hoszni Mubarak egyiptomi el-
nök, valamint Ahmed Nazif miniszterelnök meghívására hivatalos látoga-
tás tett Egyiptomban. Az Ahmed Naziffal folytatott megbeszélésein, me-
lyen részt vett Gráf József FVM, Hónig Péter KHEM és Szabó Imre KVM mi-
niszter, Korányi Dávid, a MeH kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállam-
titkára, Várkonyi László külügyi és Mester Zoltán NFGM szakállamtitkár. il-
letve Amin Abaza mezőgazdasági, Maged George Elias Ghattas környe-
zetvédelmi, Rasid Mohamed Rasid kereskedelmi- és ipari és Szameh Fami 
olajminiszter, a magyar kormányfő elsősorban az az energiaipari együtt-
működés részleteiről egyeztetett, mivel Egyiptom szeretne együttműköd-
ni Magyarországgal a Nabucco projekt megvalósításában. Az egyiptomi 
államfővel folytatott tárgyaláson a felek áttekintették a világ jelentősebb 
válságövezeteit és problémás pontjait, illetve kiemelték, hogy Hoszni Mu-
barak 2009 októberi budapesti látogatása óta soha nem látott mérték-
ben élénkült a két ország együttműködése, és a magyar delegációban 
lévő üzletemberek már konkrét üzletekről tárgyalnak Kairóban. A magyar 
miniszterelnök tárgyalt Kairóban Amr Muszával, az Arab Liga főtitkárával 
is, majd Rasid külkereskedelmi és ipari miniszterrel együtt megnyitotta 



25

I . ESEMÉNYNAPTÁR / FEBRUÁR

az egyiptomi—magyar üzleti fórumot. Egyiptomi látogatásának végén 
Bajnai Gordon letette az egyszerhasználatos egészségügyi eszközöket 
gyártó, Dispo Amecor magyar—egyiptomi vegyes vállalat alapkövét.

Február 9.
Balázs Péter tájékoztatót tartott a Magyarországra akkreditált EU-s nagy-
követek, valamint a Duna Csúcstalálkozóra meghívott nem EU-tagállamok 
nagykövetei (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Moldova, Montenegró, 
Szerbia, Ukrajna) számára a csúcstalálkozó előkészítéséről és célkitűzésé-
ről. A találkozót követően nemzetközi sajtóértekezleten ismertette a köz-
eljövőben Budapesten megrendezendő Duna Csúcs előkészületeit. Az 
évadnyitó nemzetközi sajtótájékoztatón a tárcavezető kiemelten foglal-
kozott a kihasználatlanul, üresen álló, de értékes és forgalomképes, ma-
gyar tulajdonban álló külföldi ingatlanok eladásának kérdésével majd el-
mondta: nem tervezik újabb külképviseletek bezárását, ezt tavaly végre-
hajtották, a tárca most inkább újabb képviseletek létrehozására készül.

Február 9.
Megszavazta az EP az új összetételű Európai Bizottságot, így több mint 
három hónappal azután, hogy lejárt az előző bizottság mandátuma, hiva-
talba léphet az unió új, teljes felhatalmazású végrehajtó testülete. A tes-
tület elnöke továbbra is José Manuel Barroso. A biztosi testület magyar 
tagja Andor László, a foglalkoztatási és szociális ügyek tárcájának irányító-
ja. A bizottság mandátuma 2014 október végéig szól. A 736 tagú EP-ben 
488-an szavaztak igennel, 137-en nemmel, 72-en pedig tartózkodtak.

Február 9.
A Kormány határozatot hozott Magyarország és az Amerikai Egyesült 
Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműkö-
dési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felha-
talmazásról [1028/2010. (II .9.) Korm. hat.].

Február 9—10.
A szlovák nyelvtörvényről tárgyalt Budapesten Knut Vollebaek, az EBESZ 
főbiztosa. A főbiztost fogadta Katona Béla, az Országgyűlés elnöke, 
Bajnai Gordon miniszterelnök és tárgyalt Balázs Péter külügyminiszterrel, 
Szabó Vilmos külügyi államtitkárral és Németh Zsolttal, az Országgyűlés 
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Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnökével. Tárgyalásait 
követően Knut Vollebaek megerősítette, hogy továbbra is figyelemmel 
kíséri a szlovák államnyelvtörvény alkalmazását és üdvözölte, hogy Ma-
gyarország és Szlovákia a Kisebbségi Vegyes Bizottságban folytatott tár-
gyalásokat a nyelvtörvényről.

Február 10.
Brüsszelben került sor a Régiók Bizottsága plenáris ülésére, melyen 
Magyarországot Varga Zoltán önkormányzati miniszter képviselte. A 
tanácskozás margóján Varga Zoltán szakmai megbeszélést folytatott 
Manuel Chaves González spanyol területpolitikai miniszterrel. A kon-
zultáció során mindkét fél hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelmet kell 
szentelni a helyi és regionális önkormányzatok uniós döntéshozatali 
mechanizmusokban történő hatékonyabb részvételének.

Február 10.
Szakértői szinten magyar—román biztonságpolitikai konzultációra került 
sor Budapesten az amerikai rakétapajzs elemeinek tervezett romániai tele-
pítéséről. A román szakdiplomatákat fogadta Czukor József szakállamtitkár.

Február 10—12.
Szabó Vilmos külügyi államtitkár a magyar—orosz kétoldalú kapcso-
latok áttekintésére Moszkvába látogatott. A külügyi államtitkár meg-
beszélést folytatott többek között Konsztantyin Koszacsovval, az orosz 
Állami Duma (a törvényhozás alsóháza) Külügyi Bizottságának elnö-
kével és Vlagyimir Tyitov külügyminiszter-helyettessel. Szabó Vilmos 
és partnerei véleménycserét folytattak a közeljövőben várható felső-
szintű, illetve szakmai látogatásokról, továbbá eszmét cseréltek a ma-
gyar szomszédságpolitikáról, regionális kérdésekről, illetve Magyaror-
szág és Oroszország határon túli kisebbségeinek helyzetéről, a kisebb-
ségek önazonosságának megőrzését szolgáló anyaországi eszközökről 
és jogszabályokról.

Február 11.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Korányi Dávid, a MeH kül- és 
biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára és Kiss Tibor szakállamtit-
kár, Brüsszelben részt vett az EU csúcsértekezleten, ahol kötetlen, nem 
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hivatalos jellegű találkozón az EU-országok állam-, illetve kormányfői 
megvitatták a gazdasági válságból való kilábalás és a globális európai ér-
dekérvényesítés kérdéseit különös tekintettel annak az EU2020 stratégi-
ának az előkészítésére, amely Európa felzárkózását, versenyképességé-
nek megőrzését tűzi ki célul, valamint a földrengés sújtotta Haiti meg-
segítését. A találkozó elött Bajnai Gordon kezdeményezésére a magyar 
EU-képviseleten külön megbeszélést folytattak egymással a Visegrádi 
Csoporthoz tartozó országok kormányfői, egyetértve abban, hogy Euró-
pának szolidaritást kell tanúsítania Görögországgal mostani nehéz pénz-
ügyi helyzetében és megállapodtak abban, hogy a visegrádi csoport 
rendkívüli kibővített miniszterelnöki találkozójának, melyre még febru-
ár folyamán Budapesten sor kerül, az energiabiztonság lesz a fő témája.

Február 11.
A Külügyminisztérium nyilatkozatban üdvözölte, hogy az ukrán elnök-
választás mindkét fordulója a demokratikus nemzetközi normáknak 
megfelelően zajlott le.

Február 11.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar és a szlovák kormány közötti, 
a katonai területen történő együttműködésről szóló Megállapodás ki-
hirdetéséről [22/2010. (II. 11.) Korm. rend.].

Február 11—12.
Faller Jenő szakállamtitkár Fehéroroszországba látogatott és Minszk-
ben kétoldalú konzultációt folytatott belorusz partnerével, Valerij 
Voronyeckij külügyminiszter-helyettessel, valamint Andrej Turral, a 
Gazdasági Minisztérium miniszter-helyettesével. A külügyi tárgyaláso-
kon a felek a gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlesz-
tésének kérdéseit vitatták meg, majd kétoldalú együttműködés konk-
rét feladatait tartalmazó dokumentumot írtak alá.

Február 12.
A Budapestre látogató Viorel Ardeleanu román Duna-koordinátor meg-
beszéléseket folytatott a külügyi és környezetvédelmi tárca szakembe-
reivel. A román diplomatát fogadta Czukor József szakállamtitkár.
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Február 15.
Bajnai Gordon miniszterelnök táviratban nyilvánított részvétét belga 
kollégájának a Brüsszel közelében bekövetkezett súlyos vasúti szeren-
csétlenségről, amely emberéleteket követelt.

Február 15-16.
A jordániai Ammanban került sor a közel-keleti magyar misszióvezetők 
regionális értekezletére, melyen részt vett Várkonyi László szakállamtitkár.

Február 16.
Budapestre látogatott a szerbiai képviselőház két testülete, az európai 
integrációs bizottság és a törvényhozási bizottság közös delegációja 
Gordana Čomić nemzetgyűlési alelnök vezetésével. A küldöttség töb-
bek között megismerkedett az Alkotmánybíróság tevékenységével, a 
parlamenti szakszolgálatok munkájával és részt vett a Magyar Ország-
gyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén. A szerb parlamenti kül-
döttséget fogadta Szabó Vilmos külügyi államtitkár.

Február 16.
A Duna-medence országainak (Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgá-
ria, Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Monte-
negró, Moldova, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) víz-
ügyi miniszterei és az Európai Bizottság a Duna Védelmi Nemzetközi 
Bizottság által Bécsben, Ausztriában rendezett találkozón jóváhagy-
ták a Duna Deklarációt. A Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv meghatá-
rozza azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket a 2015-ös évre vég-
re kell hajtani a Duna és mellékfolyói környezetvédelmi állapotának ja-
vítása érdekében. Elfogadták a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó 17 
rész-vízgyűjtő árvízvédelmi cselekvési tervét is.

Február 16.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar kormány és az EU közötti Har-
madik Kiegészítő Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről [28/2010. (II. 
16.) Korm. rend.].
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Február 16—17.
Hivatalos látogatást tett Magyarországon Stéphane Abrial vezérezredes, 
a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (ACT) parancsno-
ka. A magas rangú katonai vezető Budapesten kétoldalú megbeszélé-
seket folytatott Szekeres Imre honvédelmi miniszterrel, illetve Tömböl 
Lászlóval, a Magyar Honvédség átalakításának eredményeiről és a stra-
tégiai légiszálítási képességről. Abrial vezérezredest fogadta Balázs Pé-
ter külügyminiszter.

Február 17.
A Magyarországon tartózkodó T. Alexander Aleinikoff, a Menekültügyi 
Főbiztosság főbiztos-helyettese által vezetett delegációt fogadta Sza-
bó Vilmos külügyi államtitkár.

Február 17.
Magyar—horvát energetikai miniszteri megbeszélésre került sor Budapes-
ten. A találkozón Hónig Péter, a KHEM minisztere aláírta Đuro Popijać hor-
vát gazdasági, munkaügyi és vállalkozásügyi miniszterrel a magyar és a hor-
vát kormány között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek 
építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemza-
var-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodást.

Február 17.
Várkonyi László szakállamtitkár a spanyolországi Segoviában részt vett 
az EU fejlesztési minisztereinek informális találkozóján.

Február 17—18.
Szerbiába látogatott Slavica Đukić Dejanović parlamenti elnök meg-
hívására Katona Béla, az Országgyűlés elnöke. A magyar törvényho-
zás elnöke Belgrádban megbeszéléseket folytatott partnerén kívül Bo-
ris Tadić államfővel és Mirko Cvetković miniszterelnökkel, elsősorban 
Szerbia uniós csatlakozásának esélyeiről és e törekvés elkötelezett ma-
gyar támogatásáról. Belgrád után Katona Béla felkereste Újvidéket és 
Szabadkát, ahol találkozott Egeresi Sándorral, a Vajdasági Tartomá-
nyi Képviselőház elnökével, illetve Józsa Lászlóval, MNT elnökkel és az 
MNT vezetőségének tagjaival, majd részt vett az MNT plenáris ülésén.
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Február 17—18.
Balázs Péter külügyminiszter meghívására hivatalos látogatást tett Ma-
gyarországon Guido Westerwelle német alkancellár, külügyminiszter. A 
hivatalos látogatás célja a magyar—német kapcsolatok alakulásának, a 
további együttműködés lehetőségeinek és számos nemzetközi kérdés-
nek a megvitatása volt. A megbeszélésen a külügyminiszterek érintették 
a szűkebb közép- és közép-kelet-európai régió aktuális kérdéseit is. A két 
külügyminiszter – mint a megbeszélést követő sajtóértekezleten hang-
súlyozták – egyértelműen elkötelezett a gazdasági kooperáció további 
erősítése mellett. Guido Westerwelle szerint a kapcsolatokban emellett a 
kultúrára, képzésre és oktatásra is nagy figyelmet kell fordítani. Kiemelte, 
hogy e tekintetben fontos szerepet tölt be a német nyelvterületen kívü-
li egyetlen német nyelvű felsőoktatási intézmény, a budapesti Andrássy 
Egyetem. A két külügyminiszter egyetértett abban, hogy az energiael-
látás és az energiabiztonság regionális szinten is egyre inkább kulcskér-
dés. Balázs Péter tájékoztatta partnerét az energiaforrások diverzifikálá-
sára irányuló kezdeményezéseinkről, mint a Nabucco és a Déli Áramlat 
gázvezeték terve, valamint a cseppfolyós gáz fogadására alkalmas adri-
ai kikötő építése. Guido Westerwellét fogadta Bajnai Gordon miniszterel-
nök és találkozott Orbán Viktorral, a FIDESZ – MPSZ elnökével is.

Február 17—18.
Iklódy Gábor szakállamtitkár, politikai igazgató konzultációkat folytatott 
Jeruzsálemben, az izraeli külügyminisztériumban, illetve Ramallahban a 
Palesztin Nemzeti Hatóság illetékeseivel. Jeruzsálemben Iklódy Gábor ta-
lálkozott Daniel Alayon külügyminiszter-helyettessel, illetve megbeszé-
lést folytatott Yossi Gal külügyi főigazgatóval. Ezen kívül konzultációkat 
folytatott Rafael Barak politikai igazgatóval, illetve a minisztérium több 
vezető szakértőjével is. A tárgyalások középpontjában az iráni nukleá-
ris kérdés és a közel-keleti békefolyamat legújabb fejleményei, illetve ki-
látásai, az izraeli várakozások és az EU lehetséges szerepvállalása álltak. 
Ramallahban a magyar politikai igazgatót Riad al-Malki külügyminiszter 
fogadta, akivel eszmecserét folytattak a közel-keleti békefolyamat kilátá-
sainak palesztin értékeléséről. A külügyminiszter elismeréssel szólt a Pa-
lesztin Nemzeti Hatóságnak nyújtott magyar fejlesztési és egyéb támoga-
tásokról. Iklódy Gábor találkozott Saeb Erekattal, a Palesztin Felszabadítá-
si Szervezet tárgyalási ügyekért felelős részlegének vezetőjével is.
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Február 17—18.
Faller Jenő külügyminisztériumi szakállamtitkár tárgyalásokat folytatott 
Tiranában Edith Harxhi külügyminiszter-helyettes meghívására. A kon-
zultáció célja a kétoldalú kapcsolatok áttekintése, valamint üzleti-befek-
tetési lehetőségek feltérképezése volt. A szakállamtitkárt udvariassági lá-
togatáson fogadta Ilir Meta külügyminiszter és Majlinda Bregu integráci-
ós miniszter. Faller Jenő partnerével, Edith Harxhi külügyminiszter-helyet-
tessel áttekintette Albánia európai integrációs folyamatának helyzetét, a 
vízumliberalizációs folyamattal összefüggő teendőit, és megkezdte a két 
külügyminisztérium közötti együttműködési jegyzőkönyv megújításának 
előkészítését. Faller Jenő megbeszélésein jelentős hangsúlyt kaptak gaz-
dasági jellegű témakörök is. Nezir Haldeda pénzügyminiszter-helyettes-
sel, Tokli Thomai mezőgazdasági miniszter-helyettessel, valamint Nikolin 
Jakával, a Tiranai Kereskedelmi és Iparkamara elnökével a két ország ke-
reskedelmi és befektetési kapcsolatainak élénkítéséről tárgyalt.

Február 18.
Sólyom László köztársasági elnök részt vett a megválasztott horvát ál-
lamfő, Ivo Josipović beiktatási ünnepségén. A beiktatási ceremónia 
után a két köztársasági elnök megbeszélést folytatott. A magyar ál-
lamfő hivatalosan is meghívta magyarországi látogatásra az új hor-
vát államfőt, aki várhatóan már március elején ellátogat Budapestre. 
Josipović köszönetét fejezte ki, amiért Magyarország a kezdetektől fog-
va támogatja Horvátország európai uniós csatlakozási törekvéseit.

Február 18.
A Kormány határozatot hozott a magyar és a moldovai kormány kö-
zött az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az enge-
dély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. októ-
ber 10-én, Brüsszelben aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló jegy-
zőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 
[15/2010. (II. 18.) ME. hat.].

Február 19.
Hamburgba látogatott Sólyom László köztársasági elnök. A magyar ál-
lamfő volt a külföldi díszvendége a február 24-i Mátyás-naphoz idő-
zített Matthiae Mahl (Mátyás-vacsora) hagyományos rendezvénynek, 
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amelynek középpontjában évtizedek óta időszerű nemzetközi kérdések 
állnak. Hamburg város vezetése a kelet-európai rendszerváltozások, illet-
ve a német újraegyesülés 20. évfordulója alkalmából tűzte az idén napi-
rendre a témát. Az ünnepségen Hans-Dietrich Genscher volt német kül-
ügyminiszter külön köszönetet mondott a magyar népnek, amiért első-
ként volt bátorsága a vasfüggöny lebontásához. Sólyom László ünnepi 
beszédében a magyar és a német átalakulás közös vonásaira hívta fel a fi-
gyelmet.

Február 19.
Balázs Péter külügyminiszter meghívását elfogadva Iurie Leanca 
Moldova miniszterelnök-helyettese, kül- és Európa-ügyi minisztere hi-
vatalos látogatást tett Magyarországon. A két vezető diplomata meg-
beszélése során egyetértett abban, hogy a két ország kapcsolatai mo-
dellértékűek. Ennek jegyében várhatóan már a közeljövőben kétoldalú 
gazdasági együttműködési megállapodás aláírására kerül sor a moldo-
vai fővárosban. A két miniszter elégedetten nyilatkozott a kisinyovi ma-
gyar vízumközpont működéséről, amely immár 12 ország nevében ad ki 
a schengeni övezetbe szóló vízumot. Balázs Péter és Iurie Leanca a meg-
beszélés után jegyzőkönyvet írt alá az Európai Közösségek és a Moldo-
vai Köztársaság között 2007. október 10-én létrejött, az engedély nél-
kül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás végre-
hajtásáról. A moldovai politikust, aki előadást is tartott a Közép-európai 
Egyetemen, fogadta Mandur László, az Országgyűlés alelnöke.

Február 19.
Románia és Magyarország 2008-ban lejárt együttműködési megálla-
podásának megújításáról folytatott megbeszéléseket pénteken Bu-
karestben Hiller István, Magyarország oktatási és kulturális minisztere 
és Kelemen Hunor, Románia kulturális és örökségvédelmi minisztere. 
A két tárcavezető állást foglalt az európai szintű közös kezdeményezé-
sek mellett. A megbeszéléseket követően Hiller István és Kelemen Hu-
nor felavatta a bukaresti Magyar Kulturális Intézet új székházát. Buka-
resti tartózkodása idején Hiller István tárgyalt Daniel Petru Funeriu ok-
tatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszterrel is.
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Február 22.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iklódy Gábor és Kiss Tibor szak-
államtitkár, Brüsszelben részt vett az EU Külügyek Tanácsa ülésén. A Kül-
ügyek Tanácsának ülésén a miniszterek áttekintették a haiti földrengés 
nyomán kialakult válság uniós kezelését. Így határoztak arról, hogy az EU 
afganisztáni különleges képviselője, egyben kabuli delegációvezetője 
2010. április 1-től Vygaudas Usackas, volt litván külügyminiszter lesz; egy 
évvel meghosszabbítják a Dnyeszteren túli terület egyes vezetőire koráb-
ban elrendelt vízumtilalmat és külön foglalkoztak az Iránnal, illetve Líbiá-
val kapcsolatos EU politika lehetséges irányaival. A magyar diplomácia ve-
zetője Catherine Ashton külügyi és biztonságpolitikai főképviselő felkéré-
sére – lengyel kollégájával együtt – felvezető felszólalást tartott uniós hi-
vatali partnerei előtt az ukrán elnökválasztás utáni helyzet elemzésével is 
foglalkozó eszmecserén. Az ÁÜT ülésen, melynek napirendjén az EiT 2010. 
március 25—26-ai ülésének előkészítése (a magyarázó jegyzetekkel ellá-
tott, annotált napirendtervezet bemutatása), valamint a klímaváltozás sze-
repelt, a magyar kormányt szintén Balázs Péter képviselte, aki felszólalásá-
ban hangsúlyozta: új stratégiára van szükség ahhoz, hogy a következő klí-
macsúcson globális, kötelező jogi érvényű, kellően ambiciózus és a koráb-
bi, Kiotói Egyezmény elemeit megőrző megállapodást fogadjanak el.

Február 22.
Brüsszelben Gráf József mezőgazdasági miniszter részt vett az EU ag-
rárminisztereinek tanácskozásán.

Február 22.
Faller Jenő külügyminisztériumi szakállamtitkár konzultációs megbeszé-
lést folytatott Khalaf Khalafovval, Azerbajdzsán kétoldalú és jogi ügye-
ket felügyelő külügyminiszter-helyettesével, aki annak a hivatalos kül-
döttségnek volt a tagja, amely a Magyar—Azerbajdzsáni Gazdasági 
Vegyesbizottság alakuló ülésére érkezett Budapestre. A találkozón két kül-
ügyi vezető azt követően, hogy üdvözölte a Keleti Partnerség programját, 
áttekintette a kétoldalú kapcsolatokat, és megvitatta a kétoldalú energeti-
kai együttműködés kérdéseit, és ezen belül a hazánk energia diverzifikáci-
ójában fontos szerepet betöltő Nabucco gázvezeték-terv alakulását.
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Február 22—23.
Budapesten megalakult, majd megtartotta első ülését a Magyar—Azerbaj-
dzsáni Gazdasági Vegyesbizottság, melynek társelnökei Mester Zoltán, a 
NFGM szakállamtitkára és Sahin Musztafajev azeri gazdasági miniszter let-
tek. Az ülés kiemelt témája volt az energetikai és petrolkémiai együttműkö-
dés, különös tekintettel azokra az erőfeszítésekre, amelyeket Azerbajdzsán 
az Európai Unió energiabiztonsága megteremtése érdekében tett, felajánl-
va a Déli Energiafolyosó, ezen belül a Nabucco földgázvezeték feltöltését.

Február 23.
Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét, 
aki tájékoztatta a kormányfőt a Nemzeti Tanács választására történő fel-
készülés folyamatáról. A miniszterelnök és a VMSZ elnöke áttekintette 
a magyar—szerb kapcsolatok fejleményeit és a vajdasági magyar nem-
zeti közösség helyzetének alakulását. Bajnai Gordon miniszterelnök 
megerősítette: Magyarország kiemelt partnerként vesz majd részt az 
idén májusban megrendezésre kerülő Újvidéki Nemzetközi Mezőgaz-
dasági Vásáron, amelyhez a magyar kultúrát és a magyar—szerb kul-
turális kapcsolatokat reprezentáló rendezvénysorozat is kapcsolódik.

Február 23.
Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta Richard L. Morningstar nagy-
követet, aki Hillary Clinton külügyminiszter megbízásából segíti az 
Egyesült Államok energetikai célkitűzéseink megvalósulását az eur-
ázsiai térségben. Az amerikai energiaügyi megbízott a V4+ Energiabiz-
tonsági Csúcstalálkozó vendégeként érkezett Magyarországra. A két-
oldalú megbeszélésen Morningstar nagykövet tájékoztatást adott az 
európai energiabiztonság erősítésével, a Déli Energiafolyosóval és a 
Nabuccóval kapcsolatos amerikai elképzelésekről, és egyben kifejezte 
az Egyesült Államok támogató álláspontját. Megbeszélésüket követő-
en Bajnai miniszterelnök átadta Morningstar nagykövetnek a Magyar 
Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal kitüntetést.

Február 23.
Szabó Vilmos külügyi államtitkár megbeszélést folytatott a Budapes-
ten tartózkodó Igor Cormannal, a moldovai parlament EU-integrációs 
és külügyi bizottságának elnökével.
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Február 23.
Varga István, a NFGM minisztere Berlinbe látogatott és tárgyalásokat 
folytatott Rainer Brüderle német szövetségi gazdasági és technológi-
ai miniszterrel, valamint Eduard Oswalddal, a Bundestag gazdasági bi-
zottságának elnökével. A találkozók középpontjában a kétoldalú kap-
csolatok további erősítése állt, elsősorban a kis- és közepes vállalkozá-
sok szerepének fejlesztésével. A tárgyalások kiemelt témái voltak továb-
bá a 2011-es magyar uniós elnökség prioritásai, ezen belül is a Duna Stra-
tégia előkészítése, a mindkét ország számára meghatározó jelentőségű 
járműipar, illetve a környezetipar helyzete és fejlődési lehetőségei.

Február 23.
A Kormány rendeletet alkotott az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együtt-
működési Alapítványi Egyezmény Mellékletének kihirdetéséről 
[32/2010. (II. 16.) Korm. rend.], illetve a norvég és a magyar kormány 
között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechaniz-
mus 2004—2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési meg-
állapodás, valamint egyrészről az izlandi, a liechtensteini és a norvég 
kormány, másrészről a magyar kormány között, 2005. július 7-én létre-
jött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004—2009 közötti végrehaj-
tásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló meg-
állapodás kihirdetéséről [33/2010. (II. 23.) Korm. rend.]. Egyúttal dön-
tött a magyar és a horvát kormány között, a közös államhatárt keresz-
tező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásá-
val, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együtt-
működésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításá-
ra adott felhatalmazásról [1040/2010. (II. 23.) Korm. hat.], továbbá a Ma-
gyarország és Új-Zéland között, az ideiglenesen munkát vállaló turisták 
programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításá-
ra adott felhatalmazásról [16/2010. (II. 23.) ME. hat.].

Február 24.
Budapesten került sor a visegrádi csoport rendkívüli kibővített miniszter-
elnöki találkozójára, melynek központi témája az energiabiztonság volt. 
A konferencián a lehetséges alternatív energiaforrásokról, útvonalakról 
folytatnak megbeszéléseket a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, 
Csehország, Lengyelország), továbbá Bulgária, Horvátország, Románia és 
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Szerbia kormányfői. Mellettük képviseltette magát Ausztria, Németor-
szág, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Spanyolország, az Egyesült Álla-
mok, az Európai Bizottság, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség is. 
A résztvevő kormányfők – Bajnai Gordon magyar, Robert Fico szlovák, Jan 
Fischer cseh, Donald Tusk lengyel, Bojko Boriszov bolgár, Jadranka Kosor 
horvát, Emil Boc román, Mirko Cvetković szerb miniszterelnök –, valamint 
Tanaka Nobuo, a Nemzetközi Energiaügynökség vezérigazgatója kö-
zös nyilatkozatot írtak alá, amely rögzíti, hogy a biztonságos energiaellá-
tás megteremtése minden aláíró számára kiemelt feladat és hangsúlyoz-
ták, hogy erősítik az együttműködést gázhálózataik további összeköté-
sével, ellátási útvonalaik és forrásaik diverzifikálásával. Szerbia kezdemé-
nyezésére a dokumentumhoz kiegészítést fűztek, amely szerint a csúcson 
részt vevő államok közül néhány – köztük Magyarország – a Déli Áramlat 
projektben is részt vesz. A konferencián résztvevő román miniszterelnö-
köt fogadta Sólyom László köztársasági elnök. Emil Boc román, Jadranka 
Kosor horvát és Mirko Cvetković szerb kormányfő budapesti tartózkodása 
idején találkozott Orbán Viktorral, a FIDESZ – MPSZ elnökével is.

Február 24.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter hivatalában fogad-
ta Borbély Lászlót, Románia környezetvédelmi és erdészeti miniszterét, 
aki a Duna Csúcstalálkozóra érkezett Budapestre. A találkozón a kétol-
dalú együttműködés főbb témáiról, köztük a verespataki és nagybá-
nyai aranykitermelési tervek környezeti vizsgálatáról tárgyaltak.

Február 24—25.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter a spanyolországi Mallorcán részt 
vett az EU védelmi miniszterek informális találkozóján.

Február 25.
Sólyom László köztársasági elnök Kijevben részt vett Viktor Janukovics 
ukrán elnök beiktatásán. A beiktatási ünnepséget követően Sólyom 
László kétoldalú tárgyalást is folytatott az új ukrán elnökkel, akivel 
megegyeztek a magas szintű személyes kapcsolatok fenntartásában és 
részletesen megbeszélték a kárpátaljai magyar közösség problémáit.
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Február 25.
Sólyom László köztársasági elnök Lech Kaczynski lengyel elnök meghí-
vására Lengyelországba látogatott. A két elnök Katowicében kétolda-
lú megbeszélést folytatott az EU aktuális kérdéseiről, főleg az unión be-
lül követendő nemzeti kisebbségi politikáról. A tárgyalásokat követő-
en a két elnök részt vett a katowicei Magyar Nap rendezvényein, mely-
nek keretében Sólyom László és Lech Kaczynski méltatta a második vi-
lágháborús lengyel menekültek magyarországi befogadásában kulcs-
szerepet játszó id. Antall József érdemeit. A rendszerváltó Antall József 
miniszterelnök édesapját Lech Kaczynski posztumusz a legmagasabb 
lengyel állami elismerésben, a Fehér Sas kitüntetésben részesítette, 
amelyet a kitüntetett jelen lévő unokája vett át.

Február 25.
Katona Béla, az Országgyűlés elnöke fogadta a Budapesten tartozkodó 
Egeresi Sándort, a Vajdasági Autonóm Tartomány Képviselőházának el-
nökét. A találkozón áttekintették a Magyar Országgyűlés és a Vajdasá-
gi Parlament együttműködésének további lehetőségeit. Konkretizálták 
a határon átnyúló, régiók közötti együttműködés parlamenti feladata-
it, ennek keretében szorgalmazták az Országgyűlés és a Vajdasági Kép-
viselőház bizottságainak együttműködését.

Február 25.
Magyar kezdeményezésére Budapesten rendezték meg a Duna Csúcs-
találkozót, melyen részt vett nyolc uniós tagállam és hat további or-
szág, amelyet az EU bizottsága meghívott. A Bizottságot a csúcsérte-
kezleten az osztrák Johannes Hahn regionális politikáért felelős biz-
tos képviselte. A kormányfői szintű csúcstalálkozót Magyarország azért 
kezdeményezte, mert központi szerepet kíván játszani a Duna Straté-
gia kidolgozására irányuló nemzetközi együttműködésben. A csúcs-
találkozón a jelenlevő uniós tagállamok – Ausztria, Bulgária, Csehor-
szág, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia és Szlovénia 
– kormányainak képviselői, elfogadták az úgynevezett Budapesti Nyi-
latkozatot. A nyilatkozathoz csatlakoztak a Duna Régió Stratégia nem 
EU-tag államai: Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Moldova, Mon-
tenegró, Szerbia és Ukrajna. A nyilatkozat aláírói – Johannes Hahn, az 
EB regionális ügyekért felelős uniós biztosa, Bajnai Gordon magyar, 
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Bojko Boriszov bolgár, Emil Boc román, Jadranka Kosor horvát, Vlad 
Filat moldáv miniszterelnök, Werner Faymann szövetségi kancellár, 
Božidar Djelić szerb és Vujica Lazović montenegrói miniszterelnök-he-
lyettes, Miroslav Lajčák  szlovák külügyminiszter, Juraj Chmiel cseh eu-
rópai ügyekért felelős miniszter, Mikolaj Dowgielewicz lengyel kül-
ügyi államtitkár, Cornelia Pieper német államminiszter, külügyminisz-
ter-helyettes, Ana Trišić-Babić, Bosznia-Hercegovina helyettes külügy-
minisztere, Andreja Jerina szlovén európai ügyekért felelős államtit-
kár, Wolfgang Reinhart, Baden-Württemberg tartomány európai ügye-
inek minisztere, Beate Merk, Bajorország igazságügyi és fogyasztóvé-
delmi minisztere, valamint az Ukrajnát képviselő Dmitro Tkacs nagykö-
vet, az Alsó- Ausztriát képviselő Johanna Mikl-Leitner tartományi taná-
csos, Peter de Martin, ARGE Donau főtitkára, Dirk Ahner főigazgató, DG 
REGIO elnöke, Friedrich Bernhofer, Felső-Ausztria tartomány parlamen-
ti elnöke, Walter Prior, Burgenland tartományi parlament elnöke, Ru-
dolf Schicker Bécs és Peter Langer, Ulm képviselője – elismerik az EU, 
azon belül is az EB vezető szerepét a Duna-régiós együttműködési fo-
lyamat előmozdításában és elkötelezték magukat vonzó, biztonságos 
és jólétben élő Duna-régió létrehozása mellett, valamint vállalják, hogy 
aktívan közreműködnek valamennyi érdekelt szereplő bevonásában a 
Stratégia sikeres előkészítésébe, továbbá együttesen lépnek fel a régió 
előtt álló közös kihívások megoldása érdekében. Az elfogadott nyilat-
kozat végül kimondja: külön forrás nem lesz a Duna-stratégia megva-
lósítására; a meglévő európai uniós eszközök átcsoportosításával való-
sulhatnak meg a tervezett fejlesztések.

A tanácskozás margóján több kétoldalú találkozóra is sor került. Így 
Bajnai Gordon miniszterelnök megbeszéléseket folytatott Jadranka 
Kosor horvát, Emil Boc román, Bojko Boriszov bolgár, Vlad Filat moldáv 
miniszterelnökkel és Werner Faymann oszták kancellárral. Vlad Filatot 
fogadta Orbán Viktor, a FIDESZ – MPSZ elnöke is. A Duna Csúcstalálkozó 
idején Balázs Péter külügyminiszter megbeszélést folytatott Johannes 
Hahnnal, a regionális politikáért felelős uniós biztossal, valamint Juraj 
Chmiel cseh Európa-ügyi miniszterrel és Nikolaj Mladenov bolgár, Teo-
dor Baconschi román külügyminiszterrel, illetve Ana Trišić-Babić bosz-
nia-hercegovinai külügyminiszter-helyettessel. Juraj Chmiel cseh és 
Mikolaj Dowgielevicz lengyel európai ügyekért felelős miniszter külön 
konzultációkat folytatott Kiss Tibor külügyi szakállamtitkárral is, Iklódy 
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Gábor szakállamtitkár pedig megbeszélést folytatott Ana Trišić-Babić 
bosznia-hercegovinai külügyminiszter-helyettessel.

Február 25—26.
A Duna csúcstalálkozóhoz kapcsolódóan nemzetközi konferenciát ren-
deztek Budapesten, melyet Bajnai Gordon miniszterelnök nyitott meg. 
A csúccsal egy időben tartott, „Az EU Duna-régió stratégiája” című kon-
ferencián, melyen a folyóhoz kötődő szállítási, környezetvédelmi lehe-
tőségekről és a finanszírozási nehézségekről esett szó, a magyar kor-
mányfő jelezte: Magyarország szívesen vállalná – más országokkal kö-
zösen – a határokon átnyúló közlekedési infrastruktúra és tömegköz-
lekedés fejlesztésének vezetését. A konferencián felszólalt még Bajnai 
Gordon mellett Johannes Hahn, az Európai Bizottság regionális politi-
káért felelős biztosa, Bojko Boriszov bolgár, Emil Boc román miniszterel-
nök, Bozidar Pankretić horvát és Bozidar Delić szerb miniszterelnök-he-
lyettes, Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter és Demszky Gábor, Bu-
dapest főpolgármestere. A közreműködői (úgynevezett stakeholder) 
konferenciát az EB szervezte a lehető legszélesebb társadalmi mozgó-
sítás céljából, tartományok, városok, civil szervezetek részvételével.

Február 25.
Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter Brüsszelben részt vett az 
EU-országok bel- és igazságügyi minisztereinek az illegális migráció kérdé-
seivel foglalkozó tanácskozásán.A tanácskozást követően kétoldalú meg-
beszéléseket folytatott Stefaan De Clerck belga igazságügy-miniszterrel, 
valamint belga belügyi partnerével, Annemie Turtelboom asszonnyal is.

Február 25.
Beregszászon ünnepélyes keretek közt adták át a Kárpátaljai Reformá-
tus Egyházkerület levéltárának és múzeumának nagyrészt magyaror-
szági támogatással felújított épületét. Az intézmény avatásán részt 
vett és felszólalt Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és 
nemzetpolitikai szakállamtitkára.
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Február 26.
Budapestre látogatott Pertti Torstila finn államtitkár és megbeszélése-
ket folytatott Czukor József külügyi szakállamtikárral. Pertti Torstilát fo-
gadta Szabó Vilmos külügyi államtitkár.

Február 26.
Politikai igazgatói szinten magyar—holland külügyminisztérium-kö-
zi konzultációra került sor Budapesten Iklódy Gábor szakállamtikár és 
Pieter De Gooijer holland politikai igazgató részvételével. Pieter De 
Gooijert fogadta Szabó Vilmos külügyi államtitkár.

Február 26.
Baden-Württemberg tartomány tudományos, kutatási és művészeti 
minisztere, Peter Frankenberg Budapestre látogatott és megbeszélé-
seket folytatott Hiller István oktatási és kulturális miniszterrel, valamint 
Pálinkás József MTA elnökkel. Ezt követően a német miniszter felkeres-
te a német nyelvű Andrássy Egyetemet, ahol előadást tartott a Baden-
Württemberg tartomány felsőoktatási politikájáról.

Február 26.
A Kormány rendeletet alkotott a Magyarország, Dánia, az Egyesült Ki-
rályság, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Németország, 
Olaszország, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svájc és Svéd-
ország között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény 
(European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemelte-
téséről szóló Egyezmény kihirdetéséről [5/2010. (II. 26.) Korm. rend.] 
és döntött a Magyarország és Algéria közötti, a gazdasági együttmű-
ködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról [1043/2010. (II. 26.) Korm. hat.], a magyar és a 
vallon kormány, valamint a Belgiumi Francia Közösség közötti együtt-
működési megállapodás jegyzőkönyve szövegének végleges megál-
lapítására adott felhatalmazásról [1044/2010. (II. 26.) Korm. hat.] és a 
magyar kormány valamint az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet közötti székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazás-
ról [17/2010. (II. 26.) ME. hat.].
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Február 27.
Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, a KMKF Állandó Bizottságának 
elnöke Szlovákiában részt vett az „Otthont a hazában, hazát a szülőföld-
ön” elnevezésű, polgármesterek, önkormányzati képviselők, a Csemadok 
tisztségviselői, pedagógusok és szülők részvételével megrendezésre ke-
rülő búcsi fórumon, majd megbeszélést folytatott Csáky Pál MKP elnökkel.
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MÁRCIUS

Március 1.
Sólyom László köztársasági elnök részvéttáviratot küldött Nicolas 
Sarkozy francia elnöknek a Franciaországot sújtó, számos halálos áldo-
zatot követelő rendkívüli erejű vihar miatt. Táviratban fejezte ki együtt-
érzését Bajnai Gordon miniszterelnök is.

Március 1.
Sólyom László köztársasági elnök és Bajnai Gordon miniszterelnök 
részvéttáviratot küldött Michelle Bachelet chilei elnöknek a Chilét súj-
tó, több száz halálos áldozatot követelő földrengés miatt.

Március 1.
Paczolay Péter is tagja lett annak a bizottságnak, amely az EU bírósága-
ira jelölt bírák és főtanácsnokok alkalmasságát véleményezi. Az alkot-
mánybíróság elnökének megbízatása négy évre szól. Paczolay Péter a 
héttagú testületben az egyetlen, aki az unióhoz legutóbb csatlakozott 
tizenkét tagállam valamelyikét képviseli.

Március 1.
Balázs Péter megbeszélésen fogadta Giorgi Baramidze grúz miniszter-
elnök-helyettest, európai és euro-atlanti integrációs ügyeket felügyelő 
államminisztert, aki a V4 államok külügyminisztereinek kibővített talál-
kozójára érkezett Budapestre.

Március 1.
Szabadkán került sor a külföldön működő magyar vállalkozásfejlesztési 
központok konferenciájára, melyen részt vett és előadást tartott Kiss Pé-
ter társadalompolitikai miniszter, valamint Gémesi Ferenc, a MeH szakál-
lamtitkára. Kis Péter a konferencián elmondta: a 32 magyar központnak 
az a feladata, hogy közvetítse azokat a mikrovállalkozási gazdaságfejlesz-
tési támogatásokat, amelyeket a kormány a Corvinus Zrt.-n keresztül biz-
tosít a – Ausztriát leszámítva – Magyarországgal szomszédos országok-
ban tevékenykedő magyar vállalkozóknak. A központok tevékenységét 
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egy évvel meghosszabbították, és ezután a kamattámogatás mellett tő-
kebefektetési és tulajdonosi kölcsön-támogatást is nyújtanak.

Március 1.
Budapesten került sor a Hanns Seidel Alapítvány budapesti képviseleté-
nek húszéves fennállása tiszteletére tartott ünnepségre. A rendezvényen 
köszöntő beszédet mondott Orbán Viktor volt miniszterelnök, a FIDESZ – 
MPSZ elnöke és Edmund Stoiber, Bajorország volt miniszterelnöke.

Március 1—2.
Balázs Péter külügyminiszter meghívására hivatalos látogatást tett Ma-
gyarországon Szergej Martinov Belorusszia külügyminisztere. A tárgya-
lások célja a kapcsolatok fejlesztésének politikai megerősítése, a gazda-
sági és kereskedelmi együttműködés további fejlesztéséhez szükséges 
impulzusok megadása volt. Budapesti programja folytatásaként a mi-
niszter részt vett a Visegrádi Négyek kibővített tanácskozásán. Szergej 
Martinovot fogadta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon 
túli Magyarok Bizottságának elnöke is.

Március 1—2.
Várkonyi László szakállamtitkár részt vett az Európai Parlament által 
szervezett Fejlesztéspolitikai Konferencián Brüsszelben.

Március 2.
Lengyelországba látogatott Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért 
Oszkó Péter pénzügyminiszter, Korányi Dávid MeH szakállamtitkár és 
Kiss Tibor, a Külügyminisztérium szakállamtitkára. Varsóban a közös eu-
rópai uniós ügyekről, az EU-n belüli együttműködésről, az EU 2020 ver-
senyképességi stratégiáról, a 2011-es, egymást követő magyar és lengyel 
EU-elnökségről tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, akinek a 
kíséretében Tomasz Arabski, a MeH vezetője és Jacek Najder helyettes 
külügyi államtitkár volt jelen. A tárgyalás másik fő témája az energetikai 
együttműködés, az energiabiztonság megteremtésének kérdése volt. 
Terítéken szerepelt továbbá az észak—déli energiaösszekötő folyosó, 
amelynek kiépítése közös érdek. Bajnai Gordon tárgyalt lengyel kollégá-
jával kisebbségi ügyekről, emberi jogi kérdésekről is. Lengyelországi lá-
togatása idején Bajnai Gordon a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti 
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Keresztjével tüntette ki Krzysztof Zanussi világhírű lengyel filmrende-
zőt. A hivatalos program végeztével 3:3-as döntetlennel végződő 2 x 10 
perces barátságos labdarúgó-mérkőzést játszott a lengyel és a magyar 
politikusválogatott, melyben helyet kapott a két miniszterelnök is.

Március 2.
Budapesten üléseztek a visegrádi négyek külügyminiszterei, a balti álla-
mok külügyi tárcavezetői, valamint a keleti partnerségi programba bevont 
Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Grúzia, Azerbajdzsán és Örményor-
szág vezető külügyi képviselői. A találkozón először Magyarország, Len-
gyelország, Szlovákia és Csehország külügyminiszterei folytattak megbe-
szélést, majd plenáris ülést tartottak a balti államok, valamint a keleti part-
nerségbe tartozó országok képviselőivel. A tanácskozásra meghívást ka-
pott a jelenlegi uniós trióelnökségbe tartozó Spanyolország és Belgium, a 
keleti partnerséget kezdeményező Svédország, valamint Štefan Füle, az EB 
bővítésért felelős cseh biztosa. A találkozó célja a keleti partnerségi prog-
ram tartalommal való megtöltése volt, így konkrét javaslatok fogalmazód-
tak meg az EU felé a közlekedési útvonalak bővítésével, a kelet—nyugati 
vasúti áruszállítás fejlesztésével, a határátlépők számának növeléséve és a 
vízumkiadás megkönnyítésével, illetve gyorsításával összefüggésben. A V4 
külügyminiszterek megállapodtak abban, hogy hamarosan közös képvi-
seletet, úgynevezett Visegrád-házat nyitnak a dél-afrikai Fokvárosban, egy 
cseh tulajdonban álló ingatlanban, ahol a négy ország heti váltásban lát-
hat majd el konzuli feladatokat. Magyarország felvetette, hogy közös kép-
viseletté lehetne alakítani a nemrég a közép-nyugat-kínai Csungkingban  
megnyitott magyar főkonzulátust.

Március 2.
Bécsbe látogatott Czukor József szakállamtitkár és megbeszélést foly-
tatott Emil Brix nagykövettel, a Szövetségi Minisztérium Európa-ügyi és 
Nemzetközi Ügyek szekciófőnökével.

Március 2.
Az Osztrák Gazdasági Kamara szervezésében Bécsben került sor a 
„ Szelíd mobilitás – Víziók a hajózásban és a vasúti közlekedésben” 
című konferenciára, melyen részt vett és felszólalt Hónig Péter közle-
kedési, hírközlési és energiaügyi miniszter. Az EU Duna Stratégiájának 
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lehetőségeit feltérképező rendezvényen a magyar tárcavezető kijelen-
tette: az EU Duna-stratégiájából jelenleg hiányzik a központi, mérhető 
célkitűzés, amelynek az összes többi alárendelhető lenne.

Március 2.
Az uniós országok iparügyi minisztereinek részvételével Brüsszelben ke-
rült sor az EU Versenyképességi Tanácsának ülésére, melyen Magyaror-
szágot Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter képviselte.

Március 2.
Jason Kenney kanadai bevándorlási miniszter nyilatkozatot adott ki, 
melyben kijelentette, hogy szeretné, ha Magyarország vízummentes-
sége fennmaradna. A Külügyminisztérium – szóvívője utján – üdvözöl-
te a kanadai bejelentést, elismerve azt, hogy a magyar kormány tuda-
tában van annak, hogy a Kanadában menedékjogért folyamodó ma-
gyar állampolgárok száma hónapok óta változatlanul magas.Egyúttal 
közölte azt is, hogy magyar—kanadai szakértői csoport dolgozik azért, 
hogy a két ország közötti vízummentesség fennmaradjon és ennek so-
ros ülését még március első felében megtartják.

Március 2.
Budapesten Balogh Gyula, az OKM koordinációs szakállamtitkára és 
Pedro José González Rubio, Mexikó magyarországi nagykövete aláírta 
a 2010—2012-es évekre szóló Magyar—Mexikói Oktatási és Kulturális 
Együttműködési Programot.

Március 3.
Budapestre látogatott Vuk Jeremić szerb külügyminiszter és megbeszélé-
seket folytatott Balázs Péter külügyminiszterrel elsősorban Szerbia euró-
pai uniós integrációs erőfeszítéseiről és a hozzájuk nyújtott magyar támo-
gatásról. A tárgyalásokon a felek áttekintették Szerbia EU-integrációján 
túl a kétoldalú kapcsolatokat is, valamint a közös projektekben való rész-
vételt, így az EU Duna Stratégiáját, az energetikai, valamint a szállítási- 
közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos együttműködést. Jeremić szerb 
külügyminisztert fogadta Sólyom László köztársasági elnök.
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Március 3.
Iklódy Gábor szakállamtitkár, politikai igazgató részt vett és felszólalt az 
ENSZ genfi székhelyű Emberi Jogi Tanácsának 13. ülésszakán. A szak-
államtitkár találkozott Navanathem Pillay asszonnyal, az ENSZ emberi 
jogi főbiztosával, majd Sergei Ordhonikidze ENSZ főtitkár-helyettessel 
közösen megnyitotta a roma festőművészek alkotásait bemutató kiállí-
tást az ENSZ genfi központjában.

Március 3—4.
Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Németországba lá-
togatott. Stuttgartban és Münchenben üzleti fórumokon tartott előadáso-
kat német üzletembereknek a magyar üzleti, befektetési lehetőségekről.

Március 4.
Budapestre látogatott a NATO új stratégiai koncepciójának előkészí-
tésével foglalkozó 12 fős szakértői csoport, az ún „NATO bölcsek taná-
csa” spanyol és kanadai tagja. Fernando Perpiñá-Robert Peyra spanyol 
és Marie Gervais-Vidricaire kanadai nagykövet találkozott Balázs Péter 
külügyminiszterrel, továbbá konzultációt folytatott Iklódy Gábor szak-
államtitkárral. Ezt követően Perpiñá-Robert Peyra és Gervais-Vidricaire 
szakmai panelbeszélgetésen vett részt a külügyminiszter kezdeménye-
zésére létrejött úgynevezett „magyar bölcsek” képviselőivel, valamint 
biztonságpolitikával foglalkozó magyar szakértőkkel.

Március 4.
Budapesten ülést tartott KMKF Állandó Bizottsága. A bizottság ülésén át-
tekintették a 2009 szeptember 1-je óta működő brüsszeli KMKF-iroda te-
vékenységét, elhatározták, hogy egy mindenki számára elérhető interne-
tes honlapon gyűjtik majd össze a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
híreket, információkat. A testület az üléséről kiadott záró állásfoglalásá-
ban megdöbbenését fejezte ki a szlovák hazafiassági törvény miatt.

Március 5.
A nemzetközi fejlesztési együttműködés tárgyában magyar—lengyel, 
az ENSZ témakörében pedig magyar—izraeli külügyminisztérium-közi 
konzultációra került sor Budapesten.
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Március 5.
A Kormány határozatot hozott az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 
Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar ka-
tonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat mó-
dosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról 
[1043/2010. (II. 26.) Korm. hat.].

Március 5—6.
Balázs Péter külügyminiszter a spanyolországi Cordobában részt vett az 
uniós külügyminiszterek informális, úgynevezett Gymnich típusú találkozó-
ján. A jelenlevők áttekintették az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létreho-
zásának helyzetét, valamint a napirenden levő három külpolitikai témát: a 
nyugat-balkáni térség közelítését az Európai Unióhoz, a kapcsolatok szoro-
sabbra fűzését a világ leggyorsabban fejlődő gazdaságaival, a globális part-
nerekkel, végül újabb uniós közel-keleti kezdeményezések elindítását. A ta-
nácskozáson, melyen először vett részt Catherine Ashton, az EU kül- és biz-
tonságpolitikai főképviselője, felszólalt a magyar külügyminiszter is. Hozzá-
szólásában Balázs Péter fontosnak nevezte, hogy az egyes tagállamok ve-
gyenek részt a kiépülő szolgálatban, különös tekintettel a földrajzi arányok-
ra. A magyar diplomácia vezetője a córdobai találkozón macedón kérésre 
megbeszélést folytatott Antonio Milososzki macedón külügyminiszterrel.

Március 7—8.
Balázs Péter külügyminiszter tárgyalásokat folytatott a Budapestre lá-
togató Kurt Beckkel, Rajna-Pfalz tartomány miniszterelnökével, az SPD 
korábbi elnökével. Balázs Péter tájékoztatta német partnerét a magyar 
külpolitika prioritásairól, így a Duna Stratégiához kapcsolódó elképze-
lésekről, a kelet-közép-európai energiapolitikai törekvésekről, valamint 
a Visegrádi Négyeknek az európai szomszédságpolitika és a Keleti Part-
nerség területén tett kezdeményezéseiről. Kurt Beck érdeklődésére a 
magyar külügyminiszter tájékoztatást adott a 2011. első félévi magyar 
EU-elnökség előkészületeiről és a prioritásokról. Kurt Beck találkozott 
Varga István nemzeti fejlesztési és Szekeres Imre honvédelmi minisz-
terrel, és fogadta őt Bajnai Gordon miniszterelnök.
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Március 8.
Bajnai Gordon miniszterelnök a nemzetközi nőnap alkalmából a dél-af-
rikai nagykövetség budapesti rezidenciáján köszöntötte a Magyaror-
szágon akkreditált nagykövetnőket.

Március 8.
Brüsszelben találkoztak az EU foglalkoztatási- és szociális ügyekért fele-
lős miniszterei a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvé-
delmi Tanács (EPSCO) ülése keretében. A tanácsülésen Magyarországot 
Herczog László miniszter képviselte. A találkozón első alkalommal vett 
részt Andor László, az EB foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadal-
mi összetartozásért felelős magyar tagja. A miniszterek támogatásukról 
biztosították az új biztost és elismerték mindazon törekvéseket, amelye-
ket eddig tett annak érdekében, hogy az „Európa 2020” stratégiában kel-
lően érvényesüljenek a foglalkoztatáspolitikai szempontok.

Március 8—15.
Celso Amorim brazil külügyminiszter, illetve Jorge Taiana külkereskede-
lemért is felelős argentin külügyminiszter meghívására Balázs Péter hivata-
los látogatásra Brazíliába és Argentínába látogatott. Brazíliavárosban a ma-
gyar külügyminiszter partnerével megvitatta a nemzetközi rendszerben 
az utóbbi években bekövetkezett hangsúlyeltolódásokat, köztük a G20 
országcsoport meghatározó szerepét, valamint a globális és összehangolt 
válaszokat igénylő kérdéseket, majd aláírta a két külügyminisztérium kö-
zötti politikai konzultációs együttműködési megállapodást. A magyar dip-
lomácia vezetője megbeszélést folytatott Miguel Jorge külkereskedelmi 
miniszterrel is; átnyújtotta neki azt a listát, amely konkrét együttműködési 
területekre tesz javaslatokat. Balázs Pétert Brazíliavárosban fogadta Michel 
Temer, a brazil parlament elnöke. A magyar külügyminiszter tárgyalt továb-
bá Eduardo Azeredoval, a szenátus külügyi bizottságának elnökével, vala-
mint a Brazília és az Európai Unió kapcsolataira meghatározó befolyással 
bíró szenátorokkal, parlamenti képviselőkkel. A latin-amerikai magyar kon-
zuli hálózat fejlesztése jegyében új tiszteletbeli alkonzult iktatott be Rio de 
Janeiróban, a magyar állampolgárságú Benkő László üzletember személyé-
ben. Argentínai látogatását követően megállt Sao Paulóban is, ahol találko-
zott a brazil kereskedelmi és iparkamara képviselőivel, valamint a helyi ma-
gyar közösséggel és beszédet mondott az ottani március 15-i ünnepségen.
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Argentínai tárgyalásai során Balázs Péter – Jorge Taianával egyetértve – 
megerősítette: időszerűvé vált, hogy új lendületet adjunk a kereskedelem 
és befektetések bővítésének, mivel a kiváló politikai kapcsolatok, valamint 
az eredményes tudományos és technológiai együttműködés ellenére a 
két ország közötti kereskedelmi forgalom messze elmarad a lehetőségek-
től. A magyar külügyminiszter Buenos Airesben találkozott Alfredo Nestor 
Atanasoffal, az argentin képviselőház külügyi bizottságának elnökével is, 
majd részt vett és ünnepi beszédet mondott a Buenos Aires-i nagykövet-
ségen a március 15-e alkalmával rendezett fogadáson.

Március 8—9.
Washingtonban tárgyalt Iklódy Gábor külügyi szakállamtitkár. A Külügy-
minisztérium politikai igazgatója amerikai partnereivel elsősorban a közös 
együttműködési programok jövőjéről konzultált és megerősítette, hogy a 
magyar külpolitikában alapvetően nem várható változás a választások után.

Március 9—12.
Bajnai Gordon kormányfő meghívására, a Mongólia és Magyarország kö-
zötti diplomácia kapcsolatfelvétel 60. évfordulójánk alkalmából Magyar-
országra látogatott Sukhbaatar Batbold, Mongólia miniszterelnöke. A két 
miniszterelnök tárgyalásán, melyen részt vett Veres János keleti kapcsola-
tokért felelős kormánybiztos és Korányi Dávid, a MeH kül-és biztonságpo-
litikáért felelős szakállamtitkára, valamint Várkonyi László külügyi és Mes-
ter Zoltán NFGM szakállamtitkár, illetve Sangajav Bayartsogt pénzügymi-
niszter, Od Och a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója és Damdijgijn 
Tsogtbaatar külügyi államtitkár, a felek megállapodtak arról, hogy Ma-
gyarország kész arra, hogy támogatást nyújtson az állat-egészségügyi 
és az állattenyésztési technológiában, melynek keretében a magyar kor-
mány 25 millió dolláros kedvezményes hitelt nyújt egy mongol élelmi-
szer-kombinátnak. A mongol miniszterelnököt fogadta Sólyom László 
köztársasági elnök és Katona Béla, az Országgyűlés elnöke is.

Március 9—17.
Küldöttség élén a Dél-afrikai Köztársaságban tett látogatást Mandur László, 
az Országgyűlés alelnöke. A fokvárosi székhelyű parlament alsóházának al-
elnökével, Nomaindia Mfeketho asszonnyal folytatott megbeszélések során 
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a felek parlamentek közötti együttműködésről, különösen a gazdaságiról 
tárgyaltak, és beszámoltak a demokratikus átalakulás tapasztalatairól.

Március 10.
Kiss Tibor szakállamtitkár Strasbourgban részt vett az EU-trió elnökség 
államtitkári találkozóján.

Március 10.
A Külügyminisztérium közleményben jelentette be, hogy Magyaror-
szág megpályázta az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagsági 
helyét a 2012—2013-as időszakra.

Március 11.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar és az albán kormány közötti, az Eu-
rópai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózko-
dó személyek visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban 
aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. október 30-án, Tiranában 
aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről [52/2010. (III. 11.) Korm. rend.], a magyar 
és a szerb kormány közötti, az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság kö-
zött a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásá-
ról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végre-
hajtásáról szóló, 2009. december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzőkönyv kihir-
detéséről [53/2010. (III. 11.) Korm. rend.] valamint a magyar és a román kor-
mány közötti, a Kiszombor—Nagycsanád (Cenad) határátkelőhelyen közös 
kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, jegyzékváltás útján lét-
rejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről [54/2010. (III. 11.) Korm. rend.].

Március 11—12.
A felsőoktatás képzési szerkezetét meghatározó bolognai folyamat 
eddigi eredményeiről és várható irányáról rendezett Magyarország 
és Ausztria kétnapos közös tanácskozást 47 ország oktatási minisz-
terének, a résztvevő államok rektori konferenciáinak és hallgatói ön-
kormányzatainak a részvételével. A Budapest—Bécs kettős helyszín-
nel sorra került tanácskozást a magyar fővárosban Hiller István oktatási 
és kulturális miniszter, Marius Rubiralta spanyol oktatási államtitkár és 
Androulla Vassiliu oktatásért felelős uniós biztos nyitotta meg. A bécsi 
rendezvény fő előadója Beatrix Karl osztrák tudományügyi miniszter 
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volt. A a tanácskozás végén a résztvevők elfogadták a Budapest-bécsi 
Deklarációt az Európai Felsőoktatási Térségről.

Március 12—14.
Sólyom László köztársasági elnök, akit elkísért Tari Sándor, a KeH veze-
tője és Boros Miklós külpolitikai tanácsadó, a Vajdaságba látogatott. Há-
romnapos délvidéki körútja során a magyar államfő, akinek társaságá-
ban jelen volt Pásztor István VMSZ- elnök és Józsa László, a MNT elnöke 
felkereste Horgost, Bácskertest, Zombort, Újvidéket, Nagybecskereket, 
Szentmihályt, Lukácsfalvát, Erzsébetlakot, Tiszakálmánfalvát és Sza-
badkát. Valamennyi településen Sólyom László találkozott a magyar 
politikai, gazdasági, kulturális, egyházi élet, valamint a civil szféra he-
lyi képviselőivel. Az újvidéki tartományi törvényhozás épületében kon-
zultációt folytatott Egeresi Sándorral, a Vajdasági Autonóm tartomány 
parlamenti elnökével, Nagybecskereken pedig Német László római ka-
tolikus püspökkel. Vajdasági körútja végén Szabadkán Sólyom László 
találkozott Boris Tadić szerb köztársasági elnökkel, majd részt vett és 
felszólalt a VMSZ által szervezett március 15-i ünnepségen.

Március 14—15.
Batthyány-emléktáblát avatott Ljubljanában Szabó Vilmos külügyi ál-
lamtitkár, aki a magyar nemzeti ünnep alkalmából érkezett a szlovén 
fővárosba. A ljubljanai várban elhelyezett emléktábla az egykori ma-
gyar miniszterelnöknek állít emléket, felidézve, hogy fogsága egy ré-
szét Laibachban töltötte. Ezt követően a külügyi államtitkár részt vett a 
magyar közösség 1848-as ünnepségén Lendván.

Március 16.
Sólyom László meghivására hivatalos látogatást tett Budapesten Ivo 
Josipović horvát államfő és felesége, Tatjana Josipović. Az államfők megbe-
szélésén, akárcsak a Bajnai Gordon kormányfővel, Katona Béla házelnökkel 
és Orbán Viktor FIDESZ – MPSZ elnökkel folytatott tárgyalásokon Josipović 
elnököt tárgyalópartnerei biztositották, hogy Horvátország kiemelt stra-
tégiai partnere Magyarországnak, a két ország kapcsolata problémamen-
tes, a térségben példa- és modellértékű; Magyarország támogatja Horvát-
ország európai uniós csatlakozását. A Sándor palotában tartott megbe-
széléseket követően, melyen magyar részről részt vett Tari Sándor, a KeH 



53

I . ESEMÉNYNAPTÁR / MÁRCIUS

vezetője, Gulyás András külpolitikai főtanácsadó és Faller Jenő KÜM szakál-
lamtitkár, horvát részről pedig Joško Klisović, a KeH vezetője, Josip Paro, az 
elnök külpolitikai tanácsadója és Danica Juričić Spasović kabinetfönök. Só-
lyom László elmondta, abban bíznak, hogy Zágráb idén befejezi a csatlako-
zási tárgyalásokat és a ratifikációs folyamat 2012-ig lezárul.

Március 16—17.
Bajnai Gordon miniszterelnök meghívására hivatalos munkalátogatást 
tett Magyarországon George Papandreou görög miniszterelnök és fe-
lesége, Ada Papandreou. A két kormányfő megbeszélésén, melyen részt 
vett Balázs Péter külügyminiszter és Korányi Dávid, a MeH kül-és bizton-
ságpolitikáért felelős szakállamtitkára, illetve Dimitris Droutsas külügymi-
niszter, Konstantinos Papadopoulos, gazdasági kapcsolatokért és fejlesz-
tési együttműködésért felelős főtitkára, a görög kormányfő hangsúlyoz-
ta, hogy országa nem pénzügyi mentőövet kér az Európai Uniótól, hanem 
segítséget a reformokhoz. Bajnai Gordon kormányfő pedig kiemelte: Ma-
gyarország az EU tagjaként nagyon fontosnak tartja az európai szolidari-
tást és úgy ítélte meg: az az intézkedési terv és program, amelyet a görög 
kormány elindított, alkalmas arra, hogy Görögországot átlendítse a válsá-
gon. Megbeszélésük után a magyar és a görög kormányfő előadást tar-
tott a Corvinus Egyetemen, amelynek témája a válságkezelés volt. A gö-
rög miniszterelnök budapesti tartózkodása idején Balázs Péter külügymi-
niszter megbeszélést folytatott görög partnerével, Dimitrios Droutsasszal, 
melynek során tájékoztatta görög partnerét a magyar diplomácia regioná-
lis fókuszú aktivitásának kiemelt eseményeiről és eredményeiről: a Visegrá-
di Csoport elnökeként a Nyugat-Balkán, az energiabiztonság, a Keleti Part-
nerség és a Duna Stratégia témájában megrendezett csúcstalálkozókról.

Március 16—17.
Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára munkalátogatást tett 
Hágában. Az államtitkárt fogadta Maxime Verhagen ügyvezető holland 
külügyminiszter, akivel aktuális kétoldalú, valamint európai kérdésekről 
folytatott eszmecserét. Szabó Vilmos tárgyalt Henk van Ormellel, a holland 
törvényhozás alsóházának külügyi bizottsági elnökével is. Látogatása so-
rán Szabó Vilmos megbeszélést folytatott Knut Vollebaekkel, az EBESZ ki-
sebbségi hivatalának főbiztosával. A találkozó a módosított szlovákiai ál-
lamnyelvtörvényről korábban megkezdett egyeztetések folytatása.
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Március 16—17.
Varga Zoltán önkormányzati miniszter Malagában részt vett a helyi és re-
gionális önkormányzatokért felelős miniszterek informális találkozóján, 
amelyet az Európai Unió Tanácsának spanyol elnöksége szervezett. A ta-
lálkozó legfontosabb témája a gazdasági válságból kivezető mechaniz-
musok összehangolása, a döntéshozatali szintek működésének, a feladat- 
és hatáskörök megosztásának és ezen belül az önkormányzatok szerepé-
nek újragondolása volt. Varga Zoltán hozzászólásában azt hangsúlyozta, 
hogy az elhúzódó gazdasági válság következményeként kialakuló társa-
dalmi és szociális krízis orvoslásához fenntartható, innovatív, tudásalapú 
elemeket is tartalmazó új gazdasági modell kidolgozására van szükség.

Március 17.
Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hivatalos tár-
gyalásokat folytatott Marokkóban. Találkozott partnerével, Abdellatif 
Mazouz külkereskedelmi miniszterrel, akivel a kétoldalú gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok elmélyítéséről tárgyaltak, és megállapodtak, 
hogy a két ország első Gazdasági Vegyes Bizottsági ülésére 2010. októ-
berében Rabatban kerül sor. Varga István miniszter találkozott Ahmed 
Chami ipari, kereskedelmi és új technológiák miniszterével és Amina 
Benkhadra energetikai, víz és környezetvédelmi miniszterrel is. A ma-
gyar miniszter vezető marokkói üzletemberekkel is tárgyalt.

Március 17.
Budapestre látogatott Dimitriosz Rallisz, a görög külügyminisztérium 
európai igazgatója és konzultációkat folytatott Czukor József és Kis Ti-
bor szakállamtitkárokkal. A görög európai igazgatót fogadta Szabó Vil-
mos külügyi államtitkár is.

Március 17—20.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására Károly brit trónörökös, akit 
elkísért felesége, hivatalos látogatást tett Magyarországon. A megbeszélé-
seket követően, melynek kiemelt témái az éghajlatváltozás, a környezet-
védelem, a kulturális örökségvédelem, a tudás alapú gazdaság, az esély-
egyenlőség, a kultúra és a fiatalok foglalkoztatási lehetőségei voltak, Só-
lyom László átnyújtotta a Magyar Köztársaság Érdemrendje Nagykereszt-
jét Wales Hercegének. Károly herceg és Sólyom László részt vett a Magyar 
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Tudományos Akadémián rendezett tanácskozáson, amelyen az üzleti szfé-
ra képviselői, vállalati vezetők tárgyaltak a klímaváltozásról és a konkrét 
együttműködési lehetőségekről és közösen látogattak el a szentendrei Re-
gionális Környezetvédelmi Központba és a skanzenbe is. A walesi herceg 
és felesége a péceli Ráday Kastélyban részt vett a „Kulturális örökségvéde-
lem magyar és brit modelljei” címmel megrendezett konferencián, majd 
különböző fővárosi programokon vettek részt. Magyarországi tartózkodá-
sa során Károly herceget fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök.

Március 18.
Faller Jenő külügyi szakállamtitkár meghívására Budapesten tanácskoz-
tak a V4 országainak külügyi főtitkárai, akiket fogadott Balázs Péter kül-
ügyminiszter is. A megbeszélés célja az volt, hogy milyen lehetőségek 
vannak a jelenlegi világgazdasági helyzetben a külképviseleti hálózat ra-
cionalizálásának. Különösen szükségesnek tartották a meglevő nagykö-
vetségi és főkonzulátusi épületek közös kihasználási lehetőségét felmér-
jék. Költséghatékony, ha a V4 országok nagykövetségeit közös épület-
ben, úgynevezett „Visegrád Házban” helyezik el. A főtitkárok bejelentet-
ték, hogy március végén a dél-afrikai Fokvárosban megnyílik az első „Vi-
segrád Ház”; ott a négy ország konzuljai egy épületben dolgoznak majd.

Március 18.
Az EU elnökségét az idén és a jövő év első felében betöltő Spanyolor-
szág, Belgium és Magyarország európai uniós foglalkoztatási csúcstalál-
kozó megtartását javasolja – jelentette be a három ország munkaügyi 
miniszterének brüsszeli találkozója után a belga Joelle Milquet. A spa-
nyol Celestino Corbacho, Herczog László és Milquet az egy hét múlva 
tartandó – alapvetően gazdasági témájú – állam- és kormányfői talál-
kozó előtt egyeztetett, illetve tájékoztatták a foglalkoztatási és szociális 
miniszteri EU-tanács munkájáról Herman Van Rompuyt, az EU elnökét is.

Március 18.
A Kormány rendeletet alkotott a kibővült Európai Unió gazdasági és tár-
sadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács 
és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött Svájci—Ma-
gyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás 
módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről 



56

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

[66/2010. (III. 18.) Korm. rend.] és döntött a Magyarország és a FAO kö-
zött 2007. március 27-én aláírt, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regioná-
lis Irodája, Közép- és Kelet-Európai Alregionális Irodája, valamint Közös 
Szolgáltató Központja létrehozásáról szóló megállapodás módosítására 
adott felhatalmazásról [21/2010. (II. 26.) ME. hat.] valamint a magyar és a 
venezuelai kormány közötti együttműködésről szóló Keretmegállapodás 
létrehozására adott felhatalmazásról [21/2010. (II. 26.) ME. hat.].

Március 19.
Czukor József külügyi szakállamtitkár Bécsbe látogatott és konzultáció-
kat folytatott Duna Stratégia ügyben az osztrák Külügyminisztériumban, 
illetve Franz Vovesszel, Stájerország tartományi főnökével.

Március 19—20.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására Magyarországra látogatott 
Frigyes, dán koronaherceg és felesége, Mária koronahercegnő, akiket elkí-
sért Per Stig Møller kulturális miniszter. Az államfő a Sándor-palotában fo-
gadta a dán trónörököspárt, majd együtt vettek részt a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál megnyitó ünnepségén az Operaházban, ahol megtekintették a 
Dán Királyi Balett előadását.

Március 22.
Brüsszelben került sor az EU Általános Ügyek Tanácsának, valamint a Kül-
ügyek Tanácsának ülésére, melyen a magyar kormányt Balázs Péter külügy-
miniszter képviselte. A két formáció ülésén az EU-tagországok külügymi-
niszterei elítélték, hogy az izraeli kormány engedélyezi zsidó telepeseknek 
szánt lakások építését Jeruzsálem megszállt, keleti részében. Felszólítot-
ták Iránt a külföldi műholdas adók zavarásának és az internet cenzúrázásá-
nak beszüntetésére. A külügyminiszterek hivatalosan kinevezték Vygaudas 
Usackas volt litván külügyminisztert az Unió új afganisztáni megbízottjá-
nak. Balázs Péter a magyar álláspontot ismertetve kifejtette: fenn kell tarta-
ni Ukrajna és Moldova számára az európai perspektívát, ami egyfelől a gaz-
dasági együttműködést, másfelől a vízumliberalizációt jelenti.

Március 22.
Együttműködési megállapodást írt alá Belgrádban Szekeres Imre ma-
gyar és Dragan Sutanovać szerb védelmi miniszter. A 17 pontból álló 
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egyezmény lehetővé teszi a két ország katonai alakulatainak közös ki-
képzését, valamint a légtérellenőrzésben, a tűzszerészeti feladatok el-
látásában és a katasztrófavédelemben végzendő közös munkát.

Március 22.
Czukor József szakállamtitkár Prágában konzultációt folytatott a cseh 
külügyminisztériumban.

Március 23.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Korányi Dávid kül- és biztonság-
politikai MeH szakállamtitkár, Londonba utazott és látogatást tett az EBRD-
nél, ahol megbeszélést folytatott Thomas Mirow elnökkel. Ezt követően elő-
adást tartott a Chatham House brit királyi kutatóintézetben és megbeszélé-
seket folytatott a City-ben meghatározó brit pénzügyi befektetőkkel.

Március 23.
A Kormány döntött a magyar kormány és az Európai Innovációs és Tech-
nológiai Intézet közötti székhely-megállapodás szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról [26/2010. (III. 23.) ME. hat.]

Március 25.
Balázs Péter külügyminiszter hivatalos látogatást tett Montenegróban. 
Balázs Péter Podgoricában partnerével, Milan Roćen külügyminiszter-
rel mind kétoldalú, mind nemzetközi kérdéseket tekintett át, az utób-
biak között elsősorban az Európai Unióval és a NATO-val összefüggőe-
ket. A tárgyalásokon azonosítottak további konkrét lehetőségeket is: 
egyebek között a montenegrói infrastrukturális, kommunális és kör-
nyezetvédelmi célú projektekbe való bekapcsolódás feltételeit tekin-
tették át. A magyar külügyminiszter találkozott Filip Vujanović monte-
negrói államfővel és Ranko Krivokapić parlamenti elnökkel is. Balázs 
Péter podgoricai hivatalos látogatását a Montenegróban működő ma-
gyar vállalatok vezetőivel folytatott találkozóval zárta.

Március 25.
Fokvárosban, a Dél-afrikai Köztársaság törvényhozási székhelyén, 
Csehország korábbi főkonzulátusának épületében, 2010. március 
25-én megnyitotta kapuit a Visegrádi Négyek országai által közösen 



58

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

működtetett „Visegrád Ház.” A négy ország külügyminisztériumainak 
megállapodása alapján az egyes tagországok rotációs elven, minden 
hónapban egy-egy héten keresztül látnak el diplomáciai és konzuli te-
vékenységet a „Visegrád Ház” közösen használt hivatali helyiségeiben. 
A fokvárosi magyar konzuli szolgálatot a pretoriai nagykövetség meg-
határozott időszakokban átutazó konzuli tisztviselői működtetik.

Március 25.
Orbán Viktor, a FIDESZ – MPSZ elnöke az EPP alelnökeként részt vett a 
néppárti vezetők brüsszeli találkozóján, ahol elmondta: Magyarország-
nak, ha el akarja kerülni Görögország sorsát, minél hamarabb fel kell 
fednie a valódi tényeket.

Március 25.
Jóváhagyta az Európai Parlament plénuma Brüsszelben az Európai 
Számvevőszék tíz új tagjának, köztük a magyar kormány jelölte Fazakas 
Szabolcsnak a megbízatását.

Március 25.
A Kormány határozatot hozott a magyar és az albán kormány közötti, 
a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végle-
ges megállapítására adott felhatalmazásról [1073/2010. (III. 25.) Korm. 
hat.] és a trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megálla-
podás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 
[1073/2010. (III. 25.) Korm. hat.].

Március 25—26.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Korányi Dávid kül- és biztonság-
politikai MeH szakállamtitkár és Kiss Tibor külügyi szakállamtitkár Brüsszel-
ben részt vett az EU állam- és kormányfőinek kétnapos brüsszeli találkozó-
ján, ahol a jelenlevők öt kiemelt középtávú gazdaságpolitikai, foglalkoz-
tatási és versenyképességi célból hármat jóváhagytak. A vezetők – az elő-
zetes várakozásoknak megfelelően – nem döntöttek a 2020-ig érvényes 
EU-stratégia egészéről, miután néhány ponton megosztottnak mutatkoz-
tak az EB javaslatát illetően. Döntés született viszont a csúcstalálkozón a 
pénzügyi nehézségekkel küzdő Görögország támogatásáról, pontosab-
ban az EU és az IMF egy közös mechanizmusáról, amelyet Athén – vagy 
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akár más bajba kerülő euróövezeti ország – szükség esetén igénybe ve-
het. A V4 államok kormányfői a csúcstalálkozót megelözően megbeszélést 
folytattak José Manuel Barroso EB elnökkel, kifejtve azt az álláspontjukat 
hogy az unióban olyan közös külügyi szolgálat létrehozására van szükség, 
amely megfelelő egyensúlyt tükröz a tagállamok képviseletében.

Március 26.
Balázs Péter külügyminiszter hivatalos látogatást tett Albániában. Tiraná-
ban tárgyalt Ilir Meta külügyminiszterrel. A megbeszélések középpontjá-
ban a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, Albánia európai integrációja, a ví-
zumliberalizáció és az albán belpolitika állt. Balázs Pétert Tiranában fogad-
ta valamennyi albán közjogi méltóság: Bamir Topi államfő, Jozefina Topalli 
parlamenti elnök és Sali Berisha miniszterelnök. A külügyminiszteri látoga-
táshoz kapcsolódóan Tiranában szűkkörű regionális nagyköveti munkaér-
tekezletre került sor a 7 nyugat-balkáni országba (Albánia, Bosznia-Herce-
govina, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Montenegró és Szerbia) akkre-
ditált magyar misszióvezetők részvételével. A konferencián áttekintették a 
Nyugat-Balkán uniós integrációjának helyzetét és perspektíváját, valamint 
az egyes országokban zajló politikai és gazdasági folyamatokat. A magyar 
EU-elnökségre való felkészülés jegyében számba vették diplomáciánk le-
hetőségeit a bilaterális kapcsolatépítésre és a térség euro-atlanti integráci-
ójának elősegítésére. A misszióvezetői tanácskozásra meghívást kapott, és 
felszólalt Ilir Meta albán külügyminiszter, miniszterelnök helyettes.

Március 26.
Szabó Vilmos külügyi államtitkár a március 15-én, a magyar forradalom és 
szabadságharc 162. évfordulója alkalmából adományozott magyar álla-
mi kitüntetéseket adott át Kolozsváron neves erdélyi személyiségeknek.

Március 29.
Bajnai Gordon miniszterelnök táviratban fejezte ki részvétét Vlagyimir 
Putyin orosz kormányfőnek a moszkvai metróállomásokon elkövetett 
robbantásos merényletek áldozatai miatt.

Március 29.
Bajnai Gordon táviratban fejezte ki együttérzését Georgios Papandreou 
görög miniszterelnöknek a március 28-i athéni bombamerénylet 15 éves 
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halálos áldozatáról és sérültjeiről érkező hírek kapcsán. A miniszterelnök az 
erőszak minden formáját elítélve a magyar kormány szolidaritásáról és tá-
mogatásáról biztosította görög partnerét a terrorizmus ellen vívott harcban.

Március 29.
Brüsszelben került sor az EU-tagállamok mezőgazdasági minisztere-
inek találkozójára, melyen Magyarországot Gráf József földművelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter képviselte. A tanácskozás középpont-
jában a közös agrárpolitika eszközrendszerének jövőjének kérdése állt. 
A magyar tárcavezető bejelentette: a spanyol—belga—magyar elnök-
ségi hármas legkésőbb a jövő év első felében esedékes magyar elnök-
ség végére egyezséget szeretne elérni arra vonatkozóan, hogy megma-
radjon a jelenlegi uniós költségvetési, illetve támogatási nagyságrend, 
valamint a mostani eszközrendszer nagy része.

Március 29—30.
Magyar kezdeményezésre több háromoldalú, illetve négyoldalú kül-
ügyminiszteri találkozókra került sor Budapesten Balázs Péter magyar, 
Dimitris Droustas görög, Gordan Jandroković horvát, valamint Vuk 
Jeremić szerb külügyminiszter részvételével. A külügyminiszterek meg-
vitatták a térség egészét érintő regionális kezdeményezéseket, esemé-
nyeket: így a többi között a spanyol elnökség által tervezett szarajevói 
Nyugat-Balkán integrációs konferenciát, a nyugat-balkáni térség EU 
csatlakozást megelőző kapcsolódásának lehetőségeit az európai ener-
getikai és közlekedési hálózatokhoz, beleértve a 2014-ben kezdődő uni-
ós költségvetésben e tekintetben elképzelhető lehetőségeket, valamint 
az „Agenda 2014” néven ismertté vált elképzelés tartalommal való meg-
töltését. A négy tárcavezető közös nyilatkozatot adott ki Nyugat-Balkán 
európai uniós integrációjáról. Vuk Jeremić szerb és Gordan Jandroković 
horvát külügyminisztert fogadta Sólyom László köztársasági elnök.

Március 30.
Budapesten a kormányszóvivő bejelentette: az Európai Bírósághoz for-
dul Magyarország azért, mert Szlovákia tavaly augusztusban nem enged-
te be az országba Sólyom László köztársasági elnököt. A kormány az Euró-
pai Bizottsággal való korábbi egyeztetést és a bizottság válaszát figyelem-
be véve döntött arról, hogy az Európai Bíróság előtt is folytatja az eljárást.
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Március 30.
Közép-európai területi tervezési és fejlesztési dokumentumot írtak alá a 
Visegrádi Országok (V4) (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyar-
ország), valamint Románia és Bulgária fejlesztési miniszterei Budapesten. 
A tárgyaláson, melynek házigazdája Varga István nemzeti fejlesztési és gaz-
dasági miniszter volt, a felek hivatalosan is meghatározták azokat a ponto-
kat, ahol az együttműködések tovább mélyíthetők. A fejlesztési dokumen-
tumban a területfejlesztési kérdéseken belül az ágazati politikák hatéko-
nyabb összehangolására, a városi és vidéki együttműködés ösztönzésére, 
illetve a határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére koncentrálnak.

Március 30.
Balázs Péter külügyminiszter aláírta a magyar Külügyminisztérium és 
a Nemzetközi Frankofón Szervezet (Organisation Internationale de la 
Francophonie – OIF) közötti, a magyar közigazgatás számára kidolgo-
zott többéves francia nyelvi képzési program végrehajtásáról szóló me-
morandumot. A megállapodást René Roudaut, Franciaország budapesti 
nagykövete és Pierre Labouverie, Belgium budapesti nagykövete is ellát-
ta kézjegyével. Az ünnepélyes eseményen Balázs Péter külügyminiszter 
és Stéphane Lopez, az OIF európai szekciójának vezetője méltatta a me-
morandumban kitűzött célok jelentőségét. A memorandum keretében 
hazánk vállalja, hogy a magyar köztisztviselők részére – különös tekintet-
tel azokra, akik európai uniós ügyekkel foglalkoznak – biztosítja a francia 
nyelv tárgyalási szintű elsajátításának lehetőségét.

Március 31.
Sólyom László köztársasági elnök fogadta Bekele Geletat, a Nemzetkö-
zi Vöröskereszt és Vörös Félhold főtitkárát a Sándor-palotában. A Nem-
zetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold főtitkára a találkozón beszámolt a 
szervezet globális és magyarországi humanitárius tevékenységéről. Az 
államfő kifejezte elismerését a Vöröskereszt és Vörös Félhold által vég-
zett karitatív munkáért, valamint felhívta a főtitkár figyelmét több ma-
gyarországi civil szervezet, mint például a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat vagy a Magyarországi Élelmiszerbank tevékenységére. 
A főtitkár aggodalommal szólt a magyarországi támogatások és adomá-
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nyozások visszaeséséről a nemzetközi összehasonlításban is különösen 
kedvezőtlen adózási szabályok következményeként.

Március 31.
Balázs Péter külügyminiszter Antonio Milososzki macedón külügymi-
niszter meghívására hivatalos látogatást tett Macedóniában. A ven-
déglátójával folytatott tárgyalások fő témái a gazdasági kapcsola-
tok fejlesztésének lehetőségei és Macedónia euró-atlanti integráci-
ójának helyzete voltak, különös tekintettel Magyarország 2011-es 
EU-elnökségére. Balázs Péter és Antonio Milososzki jegyzőkönyvet írt 
alá a külügyminisztériumok együttműködéséről. Megállapodtak ab-
ban is, hogy a magyar EU-elnökség idejére a Külügyminisztérium fo-
gad egy macedón diplomatát. A magyar diplomácia irányítóját fogad-
ta Gjorge Ivanov köztársasági elnök, Nikola Gruevszki kormányfő, s tár-
gyalt Abdulakim Ademivel, az Ohridi Keretmegállapodás végrehajtásá-
ért felelős miniszterelnök-helyettessel is.

Március 31.
A Kormány határozatot hozott a magyar és a szerb kormány kö-
zött a honvédelem terén folytatott együttműködésről szóló megál-
lapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazás-
ról [1080/2010. (III. 31.) Korm. hat.] és rendeletet alkotott Magyaror-
szág és Bosznia-Hercegovina kormánya közötti, a pénzügyi együttmű-
ködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről 
[94/2010. (III. 31.) Korm. rend.].
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ÁPRILIS

Április 1.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter csütörtökön fogadta 
Nestor Sufrics, Ukrajna rendkívüli helyzetek miniszterét és Vaszil Sztasuk 
vízügyi hivatali elnököt. A találkozón – amelyen a vízügyi szakállamtitkár 
és a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság vezetői is részt 
vettek – a tiszai árvizekre való felkészülésről volt szó. A felek megállapí-
tották, hogy a magyar—ukrán határvízi együttműködés stabil keretet ad 
az árvízvédelmi fejlesztési programok összehangolására.

Április 6—8.
Czukor József szakállamtitkár konzultációt folytatott Rigában és Hel-
sinkiben a Balti-tengeri Stratégia és a Duna Régió Stratégia tapasztala-
tainak cseréjéről és a kétoldalú kapcsolatokról.

Április 8.
Bajnai Gordon miniszterelnök Prágában munkavacsorán vett részt 
10 közép- és kelet-európai állam- és kormányfő társaságában Barack 
Obama amerikai elnök meghívására. Az Egyesült Államok prágai nagy-
követének rezidenciáján tartott vacsorán 11 térségbeli ország vezető-
je vett részt: a magyar, a bolgár, a horvát, a szlovén, a lengyel és a szlo-
vák miniszterelnök, valamint a litván, a lett, az észt és a román állam-
fő kapott meghívást Barack Obamától. A házigazda Csehország részé-
ről az elnök és a kormányfő is jelen volt. A találkozón az amerikai elnök 
nagyra értékelte és megköszönte a visegrádi országoknak, köztük Ma-
gyarországnak az Afganisztánban tett erőfeszítéseit, és további támo-
gatásukat kérte ezen a téren. Valamennyi meghívott állam- és kormány-
fő üdvözölte, hogy Barack Obama és Dmitrij Medvegyev orosz elnök né-
hány órával korábban aláírta a hadászati támadó fegyverek korlátozásá-
ról szóló START-III. szerződést a prágai várban. A munkavacsora fő üze-
nete a résztvevők szövetségesi viszonyának, a közös értékeknek a meg-
erősítése volt. Obama elnök biztosította partnereit: az Egyesült Államok 
minden szempontból eleget tesz szövetségesi kötelezettségeinek.
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Április 8.
Magyar—lengyel bilaterális szakmai konzultációra került sor a buda-
pesti külügyminisztériumban. A lengyel diplomatákat fogadta Iklódy 
Gábor szakállamtitkár, politikai igazgató.

Április 9.
Orbán Viktor, a FIDESZ – MPSZ elnöke Navracsics Tiborral, a párt frakcióve-
zetőjével együtt Bécsbe látogattak, ahol megbeszéléseket folytattak Josef 
Pröll alkancellárral, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnökével. A tárgyaló felek 
egyetértettek abban, hogy az osztrák és a jövendő magyar kormány közöt-
ti együttműködés nagyobb jólétet fog eredményezni Közép-Európában.

Április 9.
A Kormány döntött a diplomáciai kapcsolatok felvételéről Bhutánnal 
[29/2010. (IV. 9.) ME hat.]; a Magyarország és Dánia között a kettős adóztatás 
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövede-
lem- és vagyonadók területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felha-
talmazásról [29/2010. ( IV. 9) ME. hat.] és határozatot hozott a Magyar—Hor-
vát Kisebbségi Vegyes Bizottság XI., a Magyar—Szlovén Kisebbségi Vegyes 
Bizottság XI. és a Magyar—Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság III. ülésén el-
fogadott ajánlások jóváhagyásáról [1083/2010. ( IV. 9) Korm. hat.]

Április 10.
Sólyom László köztársasági elnök részvétnyilatkozatot tett Lengyelor-
szág budapesti nagykövetségén Lech Kaczyński lengyel államfő, hitvese 
és közel 100 lengyel halála miatt, akik aznap reggel a nyugat-oroszorszá-
gi Szmolenszk közelében repülőgép-katasztrófa áldozatai lettek. Bajnai 
Gordon miniszterelnök gyásztáviratot küldött lengyel kollégájának és az 
elhunyt lengyel államfő fivérének, majd bejelentette: a kormány nemzeti 
gyásznappá nyilvánítja a lengyel elnök temetésének napját. Bajnai Gordon 
és Balázs Péter külügyminiszter szintén személyesen nyilvánította ki rész-
vétét Lech Kaczyński halála miatt a budapesti lengyel nagykövetségen.

Április 11.
Megtartották a magyarországi parlamenti választás első fordulóját, mely el-
söprő FIDESZ—KDNP győzelmet hozott. Az összesített eredmény szerint 
a választók 52,76 százaléka a FIDESZ—KDNP-re szavazott. Az MSZP 19,3 
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százalékkal a második helyen végzett. A Jobbik MM 16,7 százalékkal a har-
madik. Az LMP 7,43 százalékkal a negyedik parlamentbe jutó párt. Az MDF 
(2,65 százalék) és a Civil Mozgalom (0,9 százalék) nem került be az Ország-
gyűlésbe. Az eddigi ellenzéki pártszövetség már 206 biztos mandátummal 
rendelkezik, a kormányzóképes többséghez 194 kell. Az MSZP eddig 28, a 
Job bik MM 26, az LMP 5 mandátumhoz jutott. A választás első fordulójában 
64,29 százalékos volt a részvételi arány (5,1 millió szavazó), ez valamennyi-
vel elmarad a négy évvel ezelőttitől. A Fidesz—KDNP pártszövetség mind a 
20 területi választókerületben az első helyen végzett. A választás várhatóan 
119 egyéni választókerületben lesz érvényes és eredményes, így az április 
25-re kitűzött második fordulóban már csak 57 helyen lesz választás.

Április 12.
A magyar kormányfő őszinte megrendüléssel értesült a több halálos áldo-
zatot követelő dél-tiroli, földcsuszamlás okozta vonatbalesetről. Bajnai Gor-
don levélben fejezte ki részvétét Silvio Berlusconi olasz miniszterelnöknek.

Április 12—14.
Tömböl László vezérezredes meghívására Magyarországon tett látogatást 
İlker Başbuğ vezérezredes, a török fegyveres erők parancsnoka. Başbuğ 
vezérezredes és a magyar katonai vezetés között, a látogatás során folyta-
tott tárgyalások középpontjában a kétoldalú katonai kapcsolatok tovább-
fejlesztésének megtárgyalása, a haderő átalakításban, új képességek ki-
alakításában és a békeműveletekben szerzett tapasztalatok cseréje szere-
pelt. İlker Başbuğot fogadta Szekeres Imre honvédelmi miniszter.

Április 13.
Az EU mellett működő Régiók Bizottsága konferenciát szervezett Brüsz-
szelben, amelyet a makroregionális fejlesztés témájának szenteltek. A 
konferencián részt vett és felszólalt Demszky Gábor Budapest főpol-
gármestere, aki hangsúlyozta, hogy a Duna menti makrorégiót a növe-
kedés új tengelyévé kell tenni.

Április 14.
Munkalátogatást tett Budapesten Nevenka Savić, a bosznia-hercegovi-
nai EU Integrációs Igazgatóság vezetője. A diplomata megbeszéléseket 
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folytatott Szabó Vilmos külügyi államtitkárral, Kiss Tibor és Faller Jenő 
szakállamtitkárokkal.

Április 14.
Magyar—macedón külügyminisztérium-közi konzultációkra került sor 
Budapesten Dusko Uzonovszki, a macedón KÜM multilaterális főosz-
tályának vezetője, valamint Kós András és Pecze Zoltán főosztályveze-
tő-helyettesek részvételével.

Április 15.
Balázs Péter külügyminiszter meghívására osztrák—magyar kétolda-
lú külügyminiszteri megbeszélésre került sor Győrben. A hivatalos lá-
togatás célja a magyar—osztrák kapcsolatok alakulásának, a további 
együttműködés számos lehetőségének és elsősorban az Európai Uni-
ót érintő kérdéseknek a megvitatása, álláspontok egyeztetése volt. 
Balázs Péter és Michael Spindelegger munkatalálkozóján szó volt a 
kishatárátkelőkről és a magyarországi földvásárlási moratórium meg-
hosszabbításáról is. A felek egyebek mellett a Nyugat-Balkánnal kap-
csolatos kölcsönös kezdeményezésekről tájékoztatták egymást.

Április 15.
Magyar—orosz külügyminisztérium-közi konzultációra került sor Buda-
pesten Alekszandr Alekszejev, az orosz KÜM Nyugat-Balkánnal foglalko-
zó főosztályának vezetője vezette szakértők, illetve Magda Tamás főosz-
tályvezető és munkatársai részvételével. Alekszandr Alekszejevet fogad-
ta Iklódy Gábor politikai igazgató, valamint Faller Jenő szakállamtitkár.

Április 15—16.
Közel 40 tagú, vállalkozókból, tartományi parlamenti képviselőkből és 
szakmai szervezetek képviselőiből álló delegáció élén Budapestre láto-
gatott Martin Zeil bajor gazdasági miniszter abból az alkalomból, hogy 
a Construma Vásár (a legnagyobb magyarországi építőipari kiállítás – 
szerk. megj.) 2010. évi fővendége a Bajor Szabad Állam. Martin Zeil lá-
togatása során megbeszéléseket folytatott a még hivatalban lévő Var-
ga István gazdasági miniszterrel, Matolcsy Györggyel, a FIDESZ – MPSZ 
gazdasági szakértőjével, valamint a még hivatalban lévő közlekedési, 
energiaügyi és távközlési miniszterrel, Hónig Péterrel.
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Április 16.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására munkalátogatást tett 
Magyarországon Boris Tadić szerb és Ivo Josipović horvát elnök. A há-
rom államfő pécsi megbeszélésein a többi között a hármas határrégió 
fejlesztéséről és a természeti értékeinek megóvásáról, a két nyugat-bal-
káni ország európai uniós integrációjáról, valamint a térségben élő ki-
sebbségek helyzetéről tárgyalt, különös tekintettel a kulturális nemzet 
fogalmának a bevezetésére.

Április 16.
Marosvásárhelyen ülésezett a XXI. Magyar—Román Vízügyi 
Vegyesbizottság Dan Cârlan román és Kóthay László magyar társelnökök 
irányitásával. A vegyesbizottság napirendjén árvízvédelemmel, vízminő-
séggel, időjárásjelentéssel, környezetszennyezéssel kapcsolatos problé-
mák, lehetséges megoldások, valamint az eddigi együttműködés során 
elért eredmények. A munkatanácskozás záró szakaszán részt vett és fel-
szólalt Borbély László román környezetvédelmi és erdészeti miniszter is.

Április 16—18.
Kárpátalján tett látogatást Szabó Vilmos külügyi államtitkár. A ma-
gyar politikus látogatása során megbeszélést folytatott Olekszandr 
Ledidával, a megyei állami közigazgatási hivatal vezetőjével, akinek el-
mondta: Magyarország számára továbbra is prioritást jelent a stratégiai 
partnernek tekintett Ukrajnával, ezen belül a Kárpátaljával való együtt-
működés. Kárpátaljai látogatása során Szabó Vilmos tárgyalt a KMKSZ 
és az UMDSZ vezetőivel is, majd Tiszapéterfalván átnyújtotta Borbély 
Idának azt az emléktáblát, amely hirdeti, hogy az általa igazgatott kép-
tár – melynek korszerűsitéséhez az elmúlt években Magyarország több 
millió forinttal járult hozzá – nemzeti jelentőségű intézmény.

Április 18.
Krakkóban több tízezer gyászoló részvétele mellett helyezték örök nyu-
galomra vasárnap a repülőgép-szerencsétlenség áldozatául esett Lech 
Kaczyński elnököt és hitvesét. A vulkáni hamufelhő miatt számos uralkodó 
és vezető államférfi mondta le részvételét, de ott volt Dmitrij Medvegyev 
orosz elnök, Václav Klaus cseh, Horst Köhler német, Ivan Gašparovič szlo-
vák, Traian Băsescu román és Viktor Janukovics ukrán államfő, valamint 
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Jerzy Buzek, az EP elnöke. Magyar részről jelen volt Sólyom László köz-
társasági elnök, Bajnai Gordon miniszterelnök, Orbán Viktor, a FIDESZ – 
MPSZ elnöke és Martonyi János, a külügyminiszteri tárca várományosa.

Április 19—21.
Várkonyi László szakállamtitkár Madridban EU-LAC szemináriumon 
vett részt.

Április 20.
Budapestre látogatott Ana Trišić-Babić bosznia-hercegovinai külügy-
miniszter-helyettes és megbeszéléseket folytatott Iklódy Gábor kül-
ügyi szakállamtitkárral.

Április 21.
Pilisszentkereszten a Szlovák Közösségi Ház közös finanszírozásáról szóló 
megállapodását Peter Weiss budapesti szlovák nagykövet jelenlétében, 
a támogatók nevében Gémesi Ferenc, a MeH szakállamtitkára és Vilma 
Prívarová, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnöke látja el kézjegyével.

Április 21.
Az EBESZ bécsi székhelyén megnyílt az EBESZ biztonsági együttműködé-
si fórumának ülése. A az 56 tagú szervezet katonai biztonsági és stabilitá-
si kérdésekkel foglalkozó önálló politikai döntéshozó testületének ülését 
Bali József védelempolitikai szakállamtitkár nyitotta meg, aki bejelentet-
te: négy hónapra Magyarország tölti be az EBESZ-fórum soros elnökségét.

Április 21.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar és moldovai kormány közötti, a 
gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának 
elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről [124/2010. (IV. 21.) 
Korm. rend.], az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatá-
ról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez 
kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. 
május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről [132/2010. (IV. 21.) 
Korm. rend.] és határozatot hozott a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iro-
da és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettős adózta-
tás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról 
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a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról. [1094/2010. (IV. 21.) Korm. hat.]

Április 22—23.
A novemberi lisszaboni NATO csúcstalálkozó előkészítése jegyében az EU 
tagországok külügyminiszterei informális értekezletet tartottak Tallinnban. 
A magyar delegációt Balázs Péter külügyminiszter vezette. Az észt fővá-
rosban tartott találkozó magyar szempontból is legfontosabb eredménye, 
hogy a résztvevők döntöttek arról, hogy Bosznia-Hercegovina meghívást 
kapjon a NATO Tagsági Akciótervébe, melynek fontossága mellett Balázs 
Péter felszólalásában külön is érvelt. A találkozó második napján az Észak-
atlanti Tanács informális ülést tartott a NATO—orosz kapcsolatok témakör-
ében, valamint kibővített egyeztetőre került sor az afganisztáni misszióhoz 
hozzájáruló, nem NATO-tagállamok részvételével. Az informális ülés kere-
tében a magyar diplomácia vezetője kifejtette: Magyarország támogatja 
a gyakorlati szintű együttműködés erősítését Oroszországgal olyan konk-
rét területeken, mint a terrorizmus elleni küzdelem, a non-proliferáció, va-
lamint a tengeri kalózkodás és a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés.

Április 23.
Hódmezővásárhelyen a XVII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Na-
pok megnyitóján részt vett Petar Ćobanković horvát mezőgazdasági, 
halászati és vidékfejlesztési miniszter.

Április 23.
Hasan Hasanov azeri nagykövet átadta Faller Jenő szakállamtitkárnak 
„Az azerbajdzsáni—magyar kapcsolatok elmélyítésében szerzett érde-
mekért” kitüntetést az azeri nagykövetségen.

Április 23.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar és a dél-afrikai kormány kö-
zött a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 
[134/2010. (IV. 23.) Korm. rend.], valamint a magyar és szerb kormány 
között a honvédelem terén folytatott együttműködésről szóló megál-
lapodás kihirdetéséről. [135/2010. (IV. 23.) Korm. rend.]
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Április 25.
Az országgyűlési választások vasárnapi, második fordulójában eldőlt, 
hogy a Fidesz—KDNP pártszövetség a parlamenti mandátumok 68 szá-
zalékát megszerezve 263 képviselőt küldhet az új Országgyűlésbe. Az 
MSZP-nek 59, a Jobbiknak 47, az LMP-nek 16 mandátuma lehet, egy füg-
getlen is bejutott a parlamentbe. A második fordulós részvételi arány 
46,62 százalék volt. Ezzel megszerezte a kétharmados parlamenti több-
séget a FIDESZ—KDNP pártszövetség. Sólyom László államfő bejelentet-
te: a lehető legkorábbi időpontra összehívja a parlament alakuló ülését.

Április 26.
Balázs Péter külügyminiszter személyes, írásos utasítására törölte a Kül-
ügyminisztérium a Magyarországon működő közel félszáz tiszteletbe-
li konzul és főkonzul hivatalos működésének igazolására szolgáló iga-
zolványról azt a szövegrészt, amely arra utalt, hogy az okmány tulajdo-
nosa „hivatalos működésével összefüggésben mentes a magyar állam-
igazgatási és bírói joghatóság alól”. A döntés ellen Suha György, a Ma-
gyarországi Tiszteletbeli Konzuli Testület elnöke tiltakozását fejezte ki 
kérve a korábbi állapot visszaállítását.

Április 26—27.
A magyar kormányt képviseletében Balázs Péter külügyminiszter vett 
részt Luxemburgban a Külügyek Tanácsának (KÜT) védelmi miniszte-
ri összetételű ülésén, valamint az EU Általános Ügyek Tanácsának (ÁÜT) 
ülésén. A Külügyek Tanácsa ülésén a miniszterek megvitatták az afga-
nisztáni válságkezelés helyzetét, és véleményt cseréltek az EU Afganisz-
tán—Pakisztán stratégiai dokumentumának végrehajtásáról. Ezen kí-
vül szó volt a Külügyek Tanácsának védelmi miniszteri formációjáról, va-
lamint az Európai Unió katonai műveleteiről is. A találkozón Catherine 
Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője tájékoztatta a vé-
delmi minisztereket az Európai Külügyi Szolgálat kiépítésének meneté-
ről. Az ülés margóján rendezték meg az EU politikai igazgatók tanácsko-
zását, melyen Iklódy Gábor szakállamtitkár, politikai igazgató vett részt és 
ahol Iránnal, valamint a „korfui folyamattal” kapcsolatos kérdések kerül-
tek napirendre. Az Általános Ügyek Tanácsának ülésén a miniszterek esz-
mecserét folytattak a 2010. március 25—26-ai Európai Tanács (EiT) fonto-
sabb eredményeiről és az azt követő lépésekről, valamint előkészítették 
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az EiT 2010. júniusi ülését, különös tekintettel a Lisszaboni Stratégiát fel-
váltó „Európa 2020” Stratégia végrehajtására. Szintén az ülés napirend-
jén szerepelt az a tanácsi határozattervezet, amelyet Catherine Ashton 
kül- és biztonságpolitikai főképviselő terjesztett elő március 25-én az Eu-
rópai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szervezetéről és működéséről. A Lisszabo-
ni Szerződés által létrehozott egységes külkapcsolati rendszeren belül az 
EKSZ fő feladata az EU közös kül- és biztonságpolitikájának egységesebb 
és hatékonyabb megjelenítése, képviselete lesz.

Április 27.
Hasan Hasanov azeri nagykövet „Az azerbajdzsáni—magyar kapcso-
latok elmélyítésében szerzett érdemeiért” kitüntetést adott át Szabó 
Vilmos külügyi államtitkárnak, Íjgyártó István főosztályvezetőnek és 
Bayer Mihály utazó nagykövetnek.

Április 27—28.
Balázs Péter külügyminiszter Kijevben részt vett és felszólalt a IV. Európa—
Ukrajna Fórumon. „A gazdasági együttműködés perspektívái a közép-ke-
let-európai régióban a válság után” című panelvita hozzászólójaként rész-
letes tájékoztatást adott azokról az intézkedésekről, amelyek lehetővé tet-
ték Magyarország számára, hogy túljusson a gazdasági válság mélypont-
ján. Hangsúlyozta, hogy a regionális, köztük a visegrádi együttműködés 
jelentős mértékben hozzájárult hazánk integrációs sikereihez, és szorgal-
mazta, hogy a kelet-európai országok is használják ki az ebben rejlő lehe-
tőségeket. A Fórum margóján a magyar diplomácia vezetője megbeszé-
lést folytatott Volodymyr Smynozhenko ukrán miniszterelnök helyettessel, 
aki a többi között a külügyi és az oktatási tárcát is felügyeli. A találkozón át-
tekintették a kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás helyzetét. Balázs Péter 
köszönetet mondott az új ukrán kormány gyors intézkedéséért, amely le-
hetővé tette, hogy az idén érettségiző és egyetemre felvételiző magyar di-
ákok lefordított magyar nyelvű tesztlapokat kapjanak. Kérte, hogy az okta-
tási reform keretében az ukrán fél fordítson kiemelt figyelmet az érettsé-
giig terjedő magyar nyelvű oktatási rendszer fejlesztésére, az iskolák mo-
dern anyanyelvi tankönyvekkel való ellátására, és segítse elő az anyanyelv-
ükön érettségizők zökkenőmentes integrációját az ukrán felsőoktatásba. 
Volodymyr Smynozhenko megerősítette, hogy az anyanyelvű érettségivel 
kapcsolatos rendelkezés csak az első lépés abban az intézkedéssorozatban, 
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amelyet az oktatási rendszer reformjaként végre kívánnak hajtani. Balázs 
Péter felajánlotta, hogy Magyarország kész a továbbiakban is megosztani 
Ukrajnával integrációs és modernizációs tapasztalatait.

Április 28.
Magyar, lengyel, cseh és szlovák szervezésben nagy sikerű konferenci-
át tartottak az UNESCO párizsi központjában „Remények és valóság: a 
20 éves közép-európai új demokráciák a visegrádi országok perspektívá-
jában” címmel a Visegrádi Együttműködés négy országának demokra-
tikus átalakulásáról a rendszerváltás huszadik évfordulója alkalmából. 
A széleskörű diplomáciai érdeklődés mellett – a többi között – tudomá-
nyos és egyetemi részvétellel lebonyolított esemény a V4 UNESCO-n 
belüli első közös rendezvénye volt. A konferencián előadóként részt 
vett Miszlivetz Ferenc szociológus professzor, a kőszegi Európa Ház, a 
Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézetének igazga-
tója, Jiří Dienstbier volt csehszlovák külügyminiszter, Pavol Demeš volt 
szlovák külügyminiszter és Edmund Wnuk-Lipiński szociológus pro-
fesszor, a varsói Collegium Civitas rektora, valamint Jacques Rupnik és 
Christian Lequesne, a párizsi Külpolitikai Kutatóintézet (CERI) vezetői.

Április 28.
1100/2010. (IV. 28.) Korm. határozat az Európai Uniónak a szomáliai biz-
tonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) törté-
nő magyar katonai hozzájárulásról [1100/2010. (IV. 28.) Korm. hat.], az 
Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Euró-
pai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Meg-
állapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 
[1101/2010. (IV. 28.) Korm. hat.], valamint a Magyarország és Jordánia kö-
zött, a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának meg-
akadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú egyez-
mény létrehozására adott felhatalmazásról [31/2010. (IV. 28.) ME hat.].

Április 29.
Körösi Csaba ünnepélyesen átadta a működési engedélyt Visy Csaba,, 
szegedi székhelyű új finn tiszteletbeli konzul részére.
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MÁJUS

Május 3—4.
Ernst Pfister baden-württembergi gazdasági miniszter egy gazdasági 
delegációval Budapestre látogatott. A látogatásra abból az alkalomból 
került sor, hogy Baden-Württemberg egy közösségi standdal szerepel a 
budapesti Industria vásáron. A német miniszter találkozott Varga István 
gazdasági miniszterrel és Matolcsy György gazdasági miniszter-jelölttel.

Május 4.
Budapesten került sor a NATO-tagországok védelempolitikai igazga-
tóinak informális találkozójára, amelynek házigazdája Bali József véde-
lempolitikai szakállamtitkár volt. A tanácskozáson, amelyen a NATO ké-
szülő új stratégiai koncepciójáról és az afganisztáni NATO-művelet jö-
vőjéről folytattak eszmecserét a tagállamok védelmi minisztériumai-
nak magas rangú képviselői, részt vett a NATO védelempolitikáért és 
védelmi tervezésért felelős főtitkárhelyettese Jirí Šedivý is.

Május 4.
Az EU Katonai Bizottsága Brüsszelben tartotta soros vezérkari főnöki érte-
kezletét Az EU legfelsőbb szintű katonai testülete ülésén a magyar delegá-
ciót Tömböl László vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke vezette.

Május 4.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar és az albán kormány között, 
a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről. 
[154/2010. (V. 4.) Korm. rend.]

Május 5.
Döntő többséggel megszavazta az Európai Parlament azt az állásfogla-
lást, amely arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy 2011 végéig ter-
jessze elő a cianidos bányászati technológiáknak az Európai Unióban való 
teljes betiltását célzó jogszabálytervezetet. Az állásfoglalás kezdeménye-
zője Áder János FIDESZ – MPSZ valamint Tőkés László erdélyi néppárti 
EP-képviselő volt, és az előterjesztők közé tartozott Tabajdi Csaba (MSZP), 
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valamint a szlovákiai magyar Mészáros Alajos (MKP) is. A Verespatakon 
aranybánya nyitását tervező Rosia Montana Gold Corporation vállalat 
élesen bírálta az állásfoglalást, és úgy értékelte, hogy ez a döntés „Romá-
nia fejlődése elleni irányított, gátlástalan támadás”.

Május 5.
A Kormány határozatot hozott az EU és tagállamai, valamint a Koreai 
Köztársaság közötti keret-megállapodás szövegének végleges megál-
lapításáról és kihirdetéséről [1109/2010. (V. 5.) Korm. hat.].

Május 6.
A Kormány határozatot hozott a magyar és a román kormány között, 
a magyar—román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, 
valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szó-
ló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatal-
mazásról. [1110/2010. (V. 6.) Korm. hat.]

Május 7.
Bajnai Gordon magyar miniszterelnök levélben nyilvánított részvétet 
George Papandreou görög kormányfőnek abból az alkalomból, hogy a 
görög fővárosban zajló erőszakos cselekmények súlyos anyagi károkat 
és három ártatlan ember halálát okozták.

Május 7.
A közép-európai térség hosszú távú stabilitása az autonómiaformák 
megteremtésével érhető el – jelentette ki a parlament külügyi és ha-
táron túli magyarok bizottságának fideszes elnöke a Kárpát-medencei 
Magyar Autonómia Tanács (KMAT) ülését követő pénteki sajtótájékoz-
tatón, Mártélyon. Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy az autonómián kí-
vül nem létezik más politikai célkitűzés, amely annyira egyértelműen 
és világosan szolgálná a határon túli magyarság érdekét.

Május 7.
Kinevezték pénteki hatállyal az Európai Számvevőszék hat új tagját, 
köztük a magyar Fazakas Szabolcsot. A hatéves, megújítható időtar-
tamra szóló kinevezést Fazakas mellett egy máltai, egy szlovák, egy len-
gyel, egy szlovén és egy litván jelölt kapta meg.
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Május 10.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iklódy Gábor és Kiss Tibor 
szakállamtikár, részt vett Brüsszelben az Általános Ügyek Tanácsának 
(ÁÜT) és Külügyek Tanácsának (KÜT) ülésén. A külügyminiszterek tanács-
kozása mellett az európai fejlesztési miniszterek is üléseztek, melyen a 
magyar kormányt Várkonyi László szakállamtitkár képviselte. A külügy-
miniszterek tanácskozásának napirendjén szerepel a nukleáris non-
proliferáció, Irán, Szomália, az EU—Oroszország csúcstalálkozó előkészí-
tése és az Unió, valamint stratégiai partnerei viszonyának áttekintése. A 
magyar diplomácia vezetője felszólalásában kifejtette: elsősorban Ukraj-
nának biztosítana elsőbbséget Magyarország az EU keleti partnereiként 
számon tartott hat ország közül a vízumliberalizációt illetően.

A Külügyek Tanácsa margóján kerül megrendezésre az uniós fejlesz-
tési miniszterek tanácskozása; ott a nemek egyenlősége, a nők jogainak 
és társadalmi szerepének növelése, valamint a Millenniumi Fejlesztési Cé-
lokkal kapcsolatos uniós szerepvállalásról folytatandó orientációs politi-
kai eszmecsere lesz napirenden. Az Általános Ügyek Tanácsán egyetlen 
érdemi napirendi pontként a 2010. június 17-ei Európai Tanács (EiT) ülé-
sének előkészítésével kapcsolatos kérdéseket vitatták meg a miniszterek.

Május 10.
Martonyi János, a Fidesz külügyminiszter-jelöltje nem hivatalos meg-
beszélést folytatott Vuk Jeremić szerb külügyminiszterrel Budapesten. 
A találkozón a leendő külügyminiszter és a szerb diplomácia vezetője 
a kétoldalú kapcsolatok bővítésének és a regionális együttműködés el-
mélyítésének lehetőségeit tekintette át.

Május 10.
Brüsszelben tartotta az EU Tanácsa Oktatási Ifjúsági és Kulturális Tanács első 
olyan ülését, amelynek napirendjén a sport is szerepelt. Az eseményen Ma-
gyarországot Simóka Beáta, az ÖM sport szakállamtitkára képviselte.

Május 11.
Búcsúlátogatást tett Brüsszelben Bajnai Gordon miniszterelnök 
Herman Van Rompuy európai uniós és José Manuel Barroso európai bi-
zottsági elnöknél. A hivatalából távozó kormányfő megköszönte az Eu-
rópai Uniónak a magyar válságkezelés során tanúsított szolidaritását.
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Május 11.
Balázs Péter külügyminiszter Strasbourgban részt vett és felszólalt az ET 
külügyminisztereinek 120. ülésén. Felszólalásában emlékeztetett arra, 
hogy idén ünnepeljük ET tagságunk 20. évfordulóját, amely hazánk euro-
atlanti integrációjának első állomását jelentette. Balázs Péter beszédében 
rámutatott az európai országok közötti együttműködés három legfonto-
sabb fórumát jelentő szervezet – az EU, az ET, valamint az EBESZ – közöt-
ti együttműködés jelentőségére, illetve az új demokráciák megszilárdítá-
sában játszott szerepükre, majd kifejtette: Magyarország továbbra is ki-
emelt szerepet tulajdonít az Európa Tanácsnak (ET) a kisebbségek, illetve 
a sérülékeny társadalmi csoportok védelme és az ezzel kapcsolatos tag-
állami kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése terén. Az ET külügymi-
niszterei strasbourgi ülésükön áttekintették az Emberi Jogi Bíróság túlter-
heltségének enyhítésére irányuló, idén februárban megkezdett reform 
alakulását, majd informális keretek között eszmecserét folytattak az Euró-
pa Tanács bosznia-hercegovinai szerepvállalásáról.

Május 11.
Az észak-afganisztáni helyzetről, illetve a térséggel kapcsolatos új stra-
tégiáról egyeztettek a NATO vezette nemzetközi biztonsági erő északi 
katonai parancsnokságához tartozó 16 állam – köztük Magyarország 
– védelmi miniszterei Berlinben. Magyarországot a tanácskozáson Sze-
keres Imre miniszter mellett Tömböl László vezérezredes, a HM Honvéd 
Vezérkar főnöke képviselte.

Május 11.
A Kormány határozatot hozott a magyar és az üzbegisztáni kormány 
közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról. [33/2010. (V. 11.) ME hat.]

Május 12.
Martonyi János leendő magyar külügyminiszter Pozsonyba látogatott, 
ahol nem hivatalos megbeszélést folytatott Miroslav Lajčák  szlovák kül-
ügyminiszterrel. A nem hivatalos megbeszélésen a felek részletesebben 
két témával: a szlovák államnyelvtörvénnyel és a magyar állampolgár-
sági törvény tervezett módosításával foglalkoztak. A konzultáció során 
Lajčák kifejtette: Pozsonyt nyugtalanítja a magyar állampolgársági törvény 



77

I . ESEMÉNYNAPTÁR / MÁJUS

módosítása, amely lehetővé teszi a szomszédos országokban élő magya-
rok kettős állampolgárságát. Martonyi erre reagálva közölte: a magyar fél 
tudomásul vette és érzékeli a szlovák álláspontot. A szlovák külügyminisz-
terrel folytatott konzultációját követően Martonyi János rövid látogatást 
tett az MKP székházában is, ahol Csáky Pállal, a párt elnökével találkozott.

Május 12.
Szlovákia konzultációra hazarendelte budapesti nagykövetét amiatt, 
hogy a leendő magyar kormány módosítani készül az állampolgársá-
gi törvényt, amely magyar állampolgársághoz juttathatja a szomszéd 
országokban élő magyarokat. Az intézkedés oka a pozsonyi külügymi-
nisztérium szóvivőjének közlése szerint az, hogy a leendő magyar kor-
mány nem kíván konzultálni a szlovák állampolgárokat is érintő kettős 
állampolgárságra vonatkozó törvényről.

Május 12.
Ungváron ünnepélyes keretek közt adták át az Ungvári Nemzeti Egye-
tem magyar nyelvű humán és természettudományi karának magyaror-
szági támogatásból felújított második épületszárnyát, amelyben előa-
dótermek és laboratóriumok kaptak helyet.

Május 13.
A Külügyminisztérium nyilatkozatot adott ki, melyben leszögezi: eltúl-
zott döntésnek tartja, hogy Szlovákia konzultációra hazarendelte bu-
dapesti nagykövetét és úgy véli, hogy a két ország kapcsolatában nem 
történt semmi, ami indokolttá tenné ezt a szokatlan lépést.

Május 13.
A Kormány határozatot hozott az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 
Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai rész-
vétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat mó-
dosításáról [1122/2010. ( V. 13.) Korm. hat.].

Május 14.
Megalakult az új Országgyűlés. Sólyom László államfő beszédében 
elsődleges feladatként a gazdaság rendbe tételét említette, és Or-
bán Viktort, a FIDESZ – MPSZ elnökét javasolta miniszterelnöknek. 
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Megválasztották Schmitt Pált (FIDESZ – MPSZ) az Országgyűlés elnöké-
nek. Alelnöknek választották a FIDESZ – MPSZ képviseletében Lezsák 
Sándort és Jakab Istvánt, továbbá a KDNP-s Latorcai Jánost, az MSZP-s 
Ujhelyi Istvánt, valamint a Jobbik MM jelöltjét, Balczó Zoltánt.

Május 14.
Gémesi Ferenc, a MeH szakállamtitkára és Bojan Pajtić vajdasági tar-
tományi kormányfő hivatalosan is megnyitotta Újvidéken a magyar 
kulturális napokat, a „MađArt 2010” elnevezésű rendezvénysorozatot. 
A megnyitón jelen volt – mások mellett – Goldschmied József, a szerve-
ző Égtájak Iroda vezetője, Pásztor István VMSZ elnök, tartományi gaz-
dasági titkár és Saša Dragin szerb mezőgazdasági miniszter.

Május 15.
Az Országgyűlésben megalakultak az új szakbizottságok. A Külügyi és 
Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke Balla Mihály, az Európai 
Ügyek Bizottságának elnöke Hörcsik Richárd, az IPU elnöke Horváth Já-
nos, alelnöke pedig Grúber Attila lett.

Május 16—19.
Madridban rendezték meg az Európai Unió, valamint Latin-Amerika és a 
Karib-térség (EU-LAC) VI. állam- és kormányfői csúcstalálkozóját. A két-
évente sorra kerülő megbeszélésen mintegy 60 állam- és kormányfő, va-
lamint külügyminiszter vett részt. Magyarországot a csúcstalálkozón Ba-
lázs Péter külügyminiszter képviselte. Az állam- és kormányfők elfogad-
ták a két térség kapcsolatainak szorosabbra fűzéséről szóló Madridi Nyi-
latkozatot, amelynek melléklete, a Cselekvési Terv konkrét lépéseket irá-
nyoz elő. A csúcs döntött az EU-LAC Alapítvány létrehozásáról, amely a 
két térség országainak és civil társadalmainak együttműködését segíti. 
A külügyminiszterek plenáris tanácskozásán Balázs Péter kiemelte, hogy 
az Európai Unió, valamint Latin-Amerika és a Karib-térség egymás termé-
szetes partnerei például azoknak a kihívásoknak a kezelésében, amelyek-
re egyedül egyik fél sem képes megoldást találni. Üdvözölte a két térség 
közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését, így az Európai Unió és a hat kö-
zép-amerikai országot tömörítő régió közötti társulási, valamint a Peruval 
és Kolumbiával folytatott szabadkereskedelmi tárgyalások sikeres lezárá-
sát. Balázs Péter a csúcstalálkozó alkalmával kétoldalú megbeszéléseket 
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is folytatott. David Choquehuanca Céspedes bolíviai külügyminiszternek 
megerősítette, hogy Magyarország konzuli ügyként és kiemelt figyelem-
mel követi a tavaly áprilisban, Bolíviában letartóztatott Tóásó Előd ügyét. 
Kérte partnerét, hogy az eljárást a nemzetközi normáknak megfelelően, 
a magyar konzuli szolgálat rendszeres tájékoztatása mellett folytassák le. 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagsági helyére beadott ma-
gyar pályázat nemzetközi támogatásának növelésére érdekében találko-
zott a közép-amerikai és karibi regionális szerepet betöltő országok kül-
ügyminisztereivel, így Juan Carlos Varelával, a panamai, Hugo Martínez 
Bonillával, az el salvadori, Vince Hendersonnal, a dominikai köztársasági 
és Maxine McCleanel, a barbadosi diplomácia vezetőjével.

Május 18.
Oszkó Péter ügyvivő pénzügyminiszter részt vett az EU-tagállamok 
pénzügyminisztereinek brüsszeli találkozóján.

Május 19.
Kijevbe látogatott Martonyi János leendő külügyminiszter és megbe-
szélést folytatott Konsztantyin Hriscsenkóval, az ukrán diplomácia ve-
zetőjével. A leendő külügyminiszter tájékoztatta az ukrán külügymi-
nisztert a magyar állampolgársági törvény tervezett módosításáról. 
Mivel Ukrajna jogrendszere nem ismeri el a kettős állampolgárságot, 
a felek megállapodtak, hogy tudomásul veszik egymás gyakorlatát, 
s ügyelnek arra, hogy az ezzel kapcsolatos kérdések semmi esetre se 
gyakoroljanak negatív hatást a két ország közötti kapcsolatokra.

Május 20.
Zágrábba látogatott Martonyi János kijelölt külügyminiszter és meg-
beszélést folytatott Gordan Jandroković horvát külügy- és európai in-
tegrációs miniszterrel. A magyar külügyi tárca leendő vezetője a több 
mint egyórás megbeszéléseket követően elmondta: a nemzeti kisebb-
ségekkel kapcsolatos kérdésekben hagyományosan nincs semmifé-
le vita, nézeteltérés Horvátország és Magyarország között, ezen a te-
rületen is jól állnak a dolgok. Jandroković közölte: már tervezik a mi-
niszterelnökök találkozóját is, és Martonyi Jánost meghívta a július eleji 
Croatia Summit biztonságpolitikai találkozóra. A magyar állampolgár-
sági törvény kapcsán azt hangsúlyozta: „ezzel nincs probléma”.
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Május 20.
Magyar tiszteletbeli konzul kezdte meg működését Kalifornia főváros-
ában, Sacramentóban Bartsch Miklós energiaügyi és környezetvédel-
mi szakember, a helyi magyar klub elnöke személyében. Az új tisztelet-
beli konzult Bokor Balázs Los Angeles-i főkonzul iktatta be hivatalosan. 

Május 21.
A Kormány döntést hozott a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó 
1998. évi Római Statútum Felülvizsgálati Konferenciáján a magyar kül-
döttség részvételére adott felhatalmazásról [35/2010. (V. 21.) ME hat.].

Május 24.
Balázs Péter külügyminiszter a lengyelországi Sopotban részt vett a Ke-
leti Partnerség informális külügyminiszteri találkozóján, amelyet a len-
gyel és a spanyol diplomácia vezetője közösen kezdeményezett. A ta-
lálkozón a megvitatták a Keleti Partnerség keretében eddig elért ered-
ményeket, valamint a következő időszak kihívásait. A rendezvényen 
a 27 uniós tagállam és a hat keleti partnerország képviselői mellett 
Catherine Ashton, az EU külügyi főképviselője és Štefan Füle, a bővíté-
sért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos is jelen volt.

Május 25.
Martonyi János kijelölt külügyminiszter Ljubljanában megbeszélést 
folytatott Samuel Źbogar szlovén külügyminiszterrel, majd Borut Pahor 
kormányfővel. Martonyi János vendéglátóit tájékoztatta a magyar al-
kotmánynak a parlament létszámát és a nemzeti kisebbségek parla-
menti képviseletét rögzítő, illetve az állampolgársági törvény tervezett 
módosításáról. Hangsúlyozta, hogy a Magyarországgal szomszédos or-
szágok közül kizárólag Szlovákia által kifogásolt törvénynek nincs sem-
miféle összefüggése a nemzetbiztonsággal, hanem alapvetően emberi 
jogi kérdés. Martonyi telefonon szintén részletesen tájékoztatta a tör-
vényről Knut Vollebaeket, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosát.

Május 25.
A Külügyminisztérium, összhangban Catherine Ashtonnak, az EU kül-
ügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a nemzetközi vizsgá-
lat eredményeinek közzétételét követő nyilatkozatával, elítéli, hogy 
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Észak-Korea elsüllyesztett egy dél-koreai hadihajót. Várkonyi László 
szakállamtitkár a Külügyminisztérium álláspontját kifejtve egyértelmű-
en elítélte a dél-koreai hadihajó elsüllyesztését, és támogatásáról biz-
tosította Szöulnak a kérdésben elfoglalt álláspontját, a tervezett gazda-
sági és diplomáciai lépéseket.

Május 25.
Várkonyi László szakállamtitkár Madridban Balázs Péter külügyminisz-
ter képviseletében részt vett az EU—ASEAN 18.külügyminiszteri érte-
kezleten. A találkozón a résztvevők az európai és az ASEAN-régió aktuá-
lis fejleményeinek áttekintésén kívül véleményt cseréltek a két csopor-
tosulás együttműködésének jelenlegi helyzetéről és jövőjéről. Áttekin-
tették egyes regionális válsággócok rendezésének lehetőségeit, esz-
mét cseréltek a nem-tradicionális (energia-biztonság, élelmiszer-biz-
tonság, vízellátás, katasztrófa-elhárítás és kezelés, fertőző betegségek) 
és tradicionális (leszerelés, non-proliferáció, terrorizmus elleni küzde-
lem) biztonsági kihívásokról, az éghajlatváltozásról és a környezetvé-
delemről, valamint a gazdasági válság utáni világgazdasági helyzetről.

Május 25.
Az Országgyűlés határozatot hozott az Interparlamentáris Unió Magyar 
Nemzeti Csoportjának megalakulásáról. [25/2010. (V. 25.) OGy. hat.]

Május 26.
Nagy többséggel elfogadta az Országgyűlés a magyar állampolgár-
ságról szóló törvényt módosító javaslatot, amely alapján a határon túli 
magyarok kedvezményesen szerezhetik meg a magyar állampolgársá-
got. Az Országgyűlés 344 igen, 3 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett 
döntött így. A jogszabály augusztus 20-án lép hatályba, de csak 2011. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

Május 27.
Az OECD mellett működő Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottság (BIAC) párizsi 
közgyűlésén a két magyar munkaadói tagszervezet, a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetségének (VOSZ) és a Munkaadók és Gyáriparos-
ok Országos Szövetségének képviseletében Lőrincze Pétert beválasztotta 
a végrehajtó bizottságba. A VOSZ elnöki főtanácsadójaként és a TriGranit 
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alelnökeként Lőrincze Péter az első középeurópai vezetőségi tagja a mun-
kaadói szövetségek egyik legfontosabb nemzetközi szervezetének. A BIAC 
arról is határozott, hogy jövő évi közgyűlését Budapesten tartja.

Május 28.
Szabó Vilmos államtitkár Bécsben részt vett a Schwedenplatz-i „Bécsi 
Magyar Otthonban” az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek 
Központi Szövetsége fennállásának 50. évfordulója alkalmából tartan-
dó ünnepélyes köszönetmondó fogadáson.

Május 29.
A kormányprogram elfogadásával együtt miniszterelnökké választot-
ta Orbán Viktort az Országgyűlés. A miniszterek kinevezésével megala-
kult a rendszerváltás utáni kilencedik kormány. A másodjára kormányt 
alakító Orbán Viktor miniszterelnök kabinetjének tagjai: Pintér Sándor 
belügy-, Hende Csaba honvédelmi, Navracsics Tibor közigazgatási és 
igazságügyi, Martonyi János külügy-, Matolcsy György nemzetgazda-
sági, Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás, Fellegi Tamás nemzeti fejleszté-
si, valamint Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Semjén Zsolt tár-
ca nélküli miniszterként dolgozik a kabinetben.

Május 29.
Budapestre látogatott Gerhard Schröder volt német kancellár. A szociálde-
mokrata politikus, aki évek óta anyagilag is támogatja a Nemzetközi Pető 
Intézetet fővédnökként az intézmény jótékonysági gálaestjén vett részt.

Május 29—Június 2.
Petra Pau, a német Bundestag alelnöke Magyarországra látogatott. Itte-
ni tárgyalásainak egyik fő témája a jobboldali szélsőségek, a rasszizmus 
és az antiszemitizmus elleni harc volt. Ennek megfelelően a Budapesten 
megrendezésre kerülő Magyarország—Németország barátságos futball-
mérkőzés előtt Tatárszentgyörgyön a német labdarúgó szövetség képvi-
selőiből és a Németországi Szintik és Romák Központi Tanácsának kép-
viselőiből álló delegációval meglátogatta a helyi romákat, Budapesten 
meglátogatta a zsidó negyedet és találkozott a budapesti Holocaust Em-
lékmúzeum igazgatójával, izraelita felekezetek és kulturális szervezetek 
képviselőivel, valamint a XV. kerület polgármesterével, aki testvérvárosi 
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kapcsolatokat ápol Petra Pau választói körzetével, Marzahn-Hellersdorffal, 
ellátogatott Pécsre, Európa Kulturális Fővárosába. Látogatása végén kon-
zultációkat folytatott a magyar Parlament képviselőivel, találkozott töb-
bek között Ujhelyi Istvánnal, az Országgyűlés alelnökével.

Május 31.
Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke első munkanapján 
fogadta Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A talál-
kozón legrészletesebben a hétvégén megtartandó nemzetitanács-vá-
lasztásokról esett szó. Két politikus egyetértett abban, hogy a Nemze-
ti Együttműködés Rendszere egyformán nyitott a Magyarországon és a 
határon túl élő magyar közösségek előtt.

Május 31.
A Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az Országgyűlés a tria-
noni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. A Nemzeti Össze-
tartozás melletti tanúságtételről szóló törvénnyel az Országgyűlés ki-
nyilvánítja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság min-
den tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek 
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok sze-
mélyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Május 31—Június 1.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter részt vett az Európai Unió ag-
rárminisztereinek találkozóján a spanyolországi Meridában.

Május 31—Június 3.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter kinevezését követő első 
külföldi útján, Dohában részt vett egy – a Világgazdasági Fórum kerete-
in belül szervezett – gazdasági találkozón.
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JÚNIUS

Június 1.
Sólyom László köztársasági elnök határozatot hozott nagyköveti szintű 
diplomáciai kapcsolatok létesítéséről a Bhutáni Királysággal. (KEH ügy-
szám: IX-1/01569/2010.)

Június 1.
A Külügyminisztérium közleményt tett közzé, melyben kifejti: a magyar 
kormány egyetért az Európai Uniónak a „Szabadság hajóraj” elleni izraeli 
katonai akcióval kapcsolatban május 31-én kiadott nyilatkozatával. Ennek 
megfelelően miközben aggodalmát fejezi ki a katonai erő alkalmazásáért 
és annak következményeiért és egyben részvétét nyilvánítja ki az áldo-
zatok hozzátartozóinak, felkéri Izraelt, hogy biztosítson megfelelő csator-
nákat a segélyszállítmányok biztonságos eljuttatására a Gázai-övezetbe.

Június 1—2.
Orbán Viktor miniszterelnök Lengyelországba látogatott. A beiktatást kö-
vető első külföldi hivatalos látogatására a magyar kormányfőt elkísérte 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter, Varga Mi-
hály, a Miniszterelnökség államtitkára és Szijjártó Péter, a Fidesz elnöki stáb-
jának vezetője. A lengyel kollégájával, Donald Tuskkal folytatott tárgyalá-
sokon elsősorban a V4-es együttműködés és a 2011-es magyar, majd len-
gyel EU-elnökség kapcsán kialakítandó különleges együttműködés témá-
ja volt terítéken. Donald Tusk gratulált Orbán Viktornak „egész Európában 
páratlan” választási sikeréhez, és kijelentette: Lengyelország hálásan fogad-
ta azt a gesztust, hogy a magyar miniszterelnök első külföldi útja Varsóba 
vezetett. Tusk az egész EU számára jó példának nevezte a magyar—len-
gyel együttműködést, amelyet folytatni kell, ugyanúgy, ahogy a visegrádi 
együttműködést, különösen olyan területeken, mint a költségvetési vagy 
energiapolitika. Orbán Viktor együttérzését fejezte ki a lengyel árvízkáro-
sult családoknak, és felajánlotta, hogy Magyarország ezekből a családokból 
idén nyáron több száz gyermeket fogadna a balatonőszödi kormányüdü-
lőben, ahol lengyelországi árvízkárosultak gyermekei nyaralhatnak együtt 
magyar sorstársaikkal. Orbán Viktor a Donald Tuskkal folytatott tárgyalás 



86

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

után megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, majd a Szejmben fogadta 
őt Bronislaw Komorowski ideiglenes államfő, házelnök. Orbán Viktor varsói 
látogatása idején megbeszéléseket folytatott Jaroslaw Kaczyński volt mi-
niszterelnökkel, a lengyel ellenzéki Jog és Igazságosság párt elnökével is.

Június 2.
A Brüsszelbe látogató Orbán Viktor miniszterelnök munkavacsorán ta-
lálkozott az EB hat néppárti tagjával. A résztvevők – Dacian Ciolos, a 
mezőgazdaságért felelős román EU-biztos, Andris Piebalgs, a fejlesz-
tési ügyekben illetékes lett biztos, Janusz Lewandowski, az uniós költ-
ségvetés lengyel biztosa, Johannes Hahn, a regionális fejlesztéssel fog-
lalkozó osztrák biztos, Krisztalina Georgieva, a humanitárius segítség-
nyújtási ügyek bolgár biztosa, valamint Algirdas Semeta litván adó- és 
vámügyi biztos – arról biztosították a magyar miniszterelnököt, hogy 
számíthat támogatásukra akkor is, amikor Magyarország a jövő év első 
felében az EU soros elnöki tisztségét látja el.

Június 2.
Martonyi János külügyminiszter részt vett a szarajevói EU—Nyugat-
Balkán külügyminiszteri konferencián, amelyre meghívást kapott a 27 
EU-tagállam külügyminisztere, a nyugat-balkáni országok külügymi-
niszterei, Catherine Ashton, az EU főképviselője és Štefan Füle bővítési 
biztos. A konferencia fő célja az volt, hogy az EU megerősítse a Nyugat-
Balkán csatlakozási kilátásait a Lisszaboni Szerződés új keretei között. 
A résztvevők egyúttal megvitatták a térség által az elmúlt tíz évben az 
integráció terén elért előrehaladást. A konferencia idején Martonyi Já-
nos különmegbeszélést folytatott Catherine Ashton EU-főképviselővel.

Június 2.
Sólyom László köztársasági elnök a Sándor-palotában átadta a kinevezé-
si okmányokat az Orbán-kormány államtitkárainak. A Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkárává Németh Zsoltot, a tárca közigazgatási államtitká-
rává pedig Bába Ivánt nevezte ki az államfő. A külügyi tárca európai ügyek-
ben illetékes államtitkárának Győri Enikő EP-képviselőt jelölte a kormány-
fő, aki kinevezését Brüsszelből történő hazatérését követően fogja átvenni.
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Június 2.
Szabadkán, az MNT választásokra készülő „Összefogás listájának” lakossá-
gi fórumán részt vett Németh Zsolt külügyi államtitkár és Répás Zsuzsanna, 
a KIM közeljövőben hivatalba lépő helyettes államtitkára. A rendezvényen 
felszólaló Németh Zsolt elmondta: azért jött, hogy arra buzdítsa a magyaro-
kat, minél nagyobb arányban menjenek el vasárnap választani, mert, mint 
mondta, minél nagyobb a részvétel, annál erősebb lesz a nemzeti tanács in-
tézménye, az esetleges alacsony részvétel pedig megpecsételheti az auto-
nómia jövőbeli kibővítését célzó erőfeszítéseket. A külügyminisztérium az-
nap kinevezett parlamenti államtitkára megemlítette, hogy az új kormány 
szeretné újraindítani a Magyar Állandó Értekezletet (Máért). Emellett terve-
zi a határon túli magyarokat segítő jogsegélyszolgálat létrehozását.

Június 3.
A Brüsszelbe látogató magyar kormányfő Martonyi János külügyminiszter 
és Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvívő jelenlétében találkozott Herman 
Van Rompuy-jel, az Európai Tanács elnökével. Ezt követően Orbán Viktor 
José Manuel Barrosóval, az EU legfőbb végrehajtó intézményének, az Eu-
rópai Bizottságnak az elnökével tárgyalt, majd felkereste Jerzy Buzeket, 
az EP elnökét. Brüsszeli látogatását Orbán Viktor Észak-atlanti Szerződés 
Szervezetének a székházában zárta, ahol Anders Fogh Rasmussen NATO-
főtitkárral találkozott. Az EiT, az EB és az EP elnökével folytatott megbeszé-
lések fő témája a 2011 első felében esedékes magyar EU-elnökségre való 
felkészülés, a magyar kormány és az uniós intézmények közötti együtt-
működés volt. A magyar elnökség alatt – a Lisszaboni Szerződés által biz-
tosított keretek kialakítása nyomán – megújult intézményrendszerben 
kezdődhet a munka, és számos új eljárásmódot is alkalmazni fognak. Va-
lamennyi találkozón Orbán Viktor hangsúlyozta az unión belüli regioná-
lis együttműködések – így a visegrádi négyek – fontosságát. Az Anders 
Fogh Rasmussen NATO-főtitkárrral sorra került konzultáción a főtitkár ki-
emelte azt a magyar szerepvállalást, hogy a pápai repülőtéren helyezték 
el a több tagország összefogásával kialakított, C-17-es repülőgépekre ala-
pozott légi szállítói kapacitást, és méltatta Magyarország fontos hozzájá-
rulását a szövetség afganisztáni és koszovói műveletéhez. Orbán Viktor a 
találkozón kiemelte, hogy Magyarország számára kiemelkedően fontos a 
NATO által szavatolt biztonság, és hogy Magyarország elkötelezett a szö-
vetségbeli tagság, a közös műveletekben való részvétel mellett.
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Június 3.
Svédországban beiktatták tisztségébe Sture Hermanssont, hazánk új 
karlstadi tiszteletbeli konzulját. A tiszteletbeli konzulátus konzuli ke-
rülete Värmland, Örebro és Dalarna tartomány közigazgatási területét 
foglalja magában, székhelye pedig a Stockholmtól 250 km-re, nyugat-
ra található Karlstadban (Värmland központja) található.

Június 3—4.
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Luxemburg-
ban tartózkodott, ahol részt vett az Európai Unió Bel-és Igazságügyi Ta-
nácsának ülésén.

Június 4.
Emlékülésre került sor a Parlamentben a Trianoni Szerződés aláírásának 
90. évfordulója alkalmából, melyen beszédet mondott Sólyom László 
köztársasági elnök és Német László, a vajdasági Nagybecskerek római 
katolikus püspöke. Az emlékülésen és az azt követő, a Szent István ba-
zilikában megtartott ünnepi szentmisén a hazai közjogi méltóságok és 
magyar politikai, gazdasági, művelődési és egyházi vezetői mellett szá-
mos határon túli magyar szervezet képviselője is részt vett.

Június 5.
Sólyom László köztársasági elnök Velencében részt vett a Velencei Bi-
zottság megalakításának 20. évfordulóját megünneplő emlékülésen. 
Az államfő, aki a 90-es évek közepétől tíz éven át maga is tagja volt a 
testületnek ünnepi beszédében elmondta: jogilag e nemzeti kisebb-
ségek kollektív jogainak elismerésére lenne szükség – a minimum a 
kulturális autonómia intézményeinek létrehozása lehetne –, valamint 
arra, hogy az őshonos kisebbségek zavartalanul tarthassanak kapcso-
latot az anyaországgal.

Június 5.
A Budapesten tartózkodó Markó Béla RMDSZ-elnök, a román kormány 
miniszterelnökhelyettese a határon túli magyarság választott vezetői-
vel való együttműködésről, az oktatásról és a magyar nyelv határon túli 
használatáról folytatott eszmecserét Lomnici Zoltánnal, az Emberi Mél-
tóság Tanácsának elnökével.
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Június 6.
A VMSZ által támogatott lista elsöprő győzelmet aratott a szerbiai nem-
zeti tanácsi választásokon. Ennek értelmében az új összetételű Magyar 
Nemzeti Tanácsban 28 képviselője lesz a VMSZ által támogatott Ma-
gyar Összefogás listának, a maradék hét hely a vasárnapi választáso-
kon elindult másik négy lista között oszlik meg. Kiemelkedő győzelme 
alkalmából a Külügyminisztérium nyilatkozatban gratulált a VMSZ-nek.

Június 7.
Orbán Viktor miniszterelnök a Külügyminisztérium helyettes államtitká-
rává nevezte ki Misovicz Tibort, Ódor Bálintot, Prőhle Gergelyt és Sztáray 
Pétert. Egyúttal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes 
államtitkárává nevezte ki Répás Zsuzsannát, aki a jövőben a határon túli 
magyarok ügyeiben illetékes államtitkárságot fogja irányítani.

Június 7.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter részt vett az EU pénzügy-
miniszteri tanácskozásán Luxembourgban.

Június 7—8.
Magyarországra látogatott James Stavridis admirális, a NATO európai erő-
inek főparancsnoka. A tengernagy Benkő Tibor vezérkari főnökkel folyta-
tott megbeszélései után elmondta: azért jött, hogy köszönetet mondjon a 
magyar katonáknak a kitűnő munkáért, amelyet többek között Afganisz-
tánban és a Balkánon végeznek. James Stavridis Budapesten találkozott 
Orbán Viktor miniszterelnökkel, Hende Csaba honvédelmi és Martonyi Já-
nos külügyminiszterrel is, majd felkereste a pápai repülőgépbázist is

Június 7—9.
Küldöttség élén Magyarországra látogatott Meira Kumar, az indiai par-
lament alsóházának elnöke. A vendéglátójával, Schmitt Pál országgyű-
lési elnökkel folytatott megbeszéléseken kölcsönös tájékoztatásra ke-
rült sor a a két ország politikai, gazdasági, kereskedelmi, tudományos 
és kulturális együttműködéséről, külön kiemelve, hogy az államközi és 
parlamenti kapcsolatainkat a baráti légkör, a kölcsönösen sokoldalú 
együttműködés, rendszeres és magas szintű személyes találkozók jel-
lemzik. Az indiai parlament alsóházának elnökasszonya a nemzetközi 
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együttműködésekről szólva külön köszönetet mondott, hogy hazánk 
támogatja az ENSZ BT állandó tagságának megszerzésére vonatkozó 
indiai igényt. Meira Kumart látogatása során fogadta Sólyom László 
köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is.

Június 8.
Magyarországra látogatott Bruno Le Maire francia agrárminiszter. Meg-
hívójával, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel folytatott meg-
beszélésein a tárgyalópartnerek megállapították, hogy Magyarország 
és Franciaország agrárpolitikája között valódi konvergencia mutatko-
zik és állásfoglalás született arról, hogy Franciaország támogatja azt a 
kezdeményezést, hogy a külföldiek földvásárlási tilalmát három évvel 
meghosszabbítsák Magyarországon. Megyegyeztek továbbá arról is, 
hogy Franciaország támogatja azt a magyar kezdeményezést is, hogy 
az unió tagállamainak agrártámogatásai kiegyenlítődjenek, s ezért 
kész a területi alapú közvetlen kifizetések felülvizsgálatára. A francia 
agrárminisztert fogadta Martonyi János külügyminiszter.

Június 8.
Újabb három évre koordinátorrá nevezte ki az EB Balázs Péter volt kül-
ügyminisztert a Párizs—Pozsony gyorsvasúti összeköttetés teljes ki-
épülésének segítésére.

Június 9.
Budapestre látogatott Norbert Lammert, a német törvényhozás, a Bun-
destag elnöke és Schmitt Pál magyar házelnökkel közösen megnyitot-
ta az „Eltűnt fal – Békés forradalom és a megosztottság legyőzése”című 
kiállítást a Képviselői Irodaházban.

Június 9.
Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium vezetői, Mary Ellen Callahan és 
Shannon S. Ballard látogatást tettek Sztáray Péter helyettes államtitkár-
nál, a Külügyminiszérium új politikai igazgatójánál.

Június 9—10.
Romániába látogatott Németh Zsolt külügyi államtitkár, akit elkísért 
Ódor Bálint helyettes államtitkár is.
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Németh Zsolt a Duna Stratégiában résztvevő 14 ország külügyminiszter-
ének konstancai találkozójára érkezett, s útközben Bukarestben találkozott 
Markó Béla romániai miniszterelnök-helyettessel, akivel a következő, őszre 
tervezett közös magyar—román kormányülés előkészítésének kérdéseit is 
megvitatták. A román fővárosban tartott sajtóértekezletén a magyar diplo-
mata kijelentette: az új magyar kormány érdemi közép-európai együttmű-
ködésre törekszik, s ebben Magyarországot és Romániát számtalan közös 
érdek fűzi össze. Egyúttal elmondta, hogy Budapest nyitott a két ország új 
minőségű együttműködésére, ezen kívül egy sokkal kiegyensúlyozottabb 
kapcsolatot szeretne a magyar nemzetpolitika, illetve szomszédság- és tér-
ségpolitika között. Németh Zsolt külügyi államtitkár Konstancában felszó-
lalt a külügyminiszteri konferencián, amely a Duna Stratégia előkészítő fo-
lyamatának részeként jött létre. (Az EB decemberig terjeszti elő a Duna Stra-
tégia akciótervét, amelyet előreláthatólag 2011-ben fogadnak el – szerk. 
megj.) Előadásában a magyar diplomata rámutatott: a Duna Stratégiát ille-
tően a közlekedés problémájának megoldása nem merülhet ki a hajózás-
ban, garantálni kell a fejlődésből sokáig kimaradt határtérségek átjárható-
ságát utak, vasutak és hidak építésével is.Konstancában magyar külügyi ál-
lamtitkár Teodor Baconschi külügyminiszterrel és Bogdan Mazuru külügyi 
államtitkárral is tárgyalt, akikkel megegyezett abban, hogy a két külügymi-
niszter még ebben a hónapban találkozik Bukarestben. A konzultáció so-
rán magyar és a román fél négy fő területen azonosította a közös érdekeket 
(energiabiztonság és az energiaellátás diverzifikációja, az EU közösségi po-
litikáinak a fenntartása, közös külpolitikai kérdések, illetve a Duna-stratégia 
megvalósítása). Németh Zsolt kétoldalú tárgyalást folytatott Borbély László 
környezetvédelmi miniszterrel is.

Június 10.
Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Ré-
pás Zsuzsanna, a KIM nemzetpolitikai ügyekért felelős helyettes államtitká-
ra Esztergomban találkozott a szlovákiai választásokra készülő MKP veze-
tőivel, Csáky Pál elnökkel, Duray Miklóssal és Berényi József alelnökökkel.

Június 10.
Lendvára látogatott Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának 
kulturális államtitkára. Szőcs Géza látogatása során találkozott a muravidé-
ki magyar közösség vezetőivel, valamint megbeszélést folytatott szlovén 
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partnerével, Stojan Pelko kulturális államtitkárral. A két államtitkár egyet-
értett abban, hogy szorgalmazni kell a kooprodukciós filmgyártást, bevon-
va európai uniós forrásokat is. Támogatták továbbá a magyar—szlovén 
nagyszótár munkálatainak felgyorsítását. Szőcs Géza és Stojan Pelko hiva-
talosan is megnyitotta a lendvai Bánffy központ új szárnyát, amely a mura-
vidéki magyar közösség kulturális rendezvényeinek ad otthont a jövőben.

Június 10.
A Külügyminisztériumba kérették Peter Weisst, Szlovákia budapesti nagy-
követét azzal kapcsolatban, hogy a szlovák kormány június 9-én olyan nyi-
latkozatot jelentetett meg, amelyben revizionista törekvésekkel vádolta 
meg a magyar kormányt és az Országgyűlést. A tárca közigazgatási állam-
titkára, Bába Iván visszautasította a szlovák kormányhatározatban foglalt 
vádat, átadta a Szlovákia által kifogásolt Nemzeti Összetartozás törvényé-
nek angol fordítását, és felhívta a figyelmet arra, hogy sem a törvény szö-
vegében, sem szellemében nincs szó területi revízióról. Elmondta: a jog-
szabály ezzel szemben a szuverén államok közötti kölcsönös tiszteletről 
és együttműködésről szól, ezt a magyar kormány Szlovákiától is elvárja.

Június 10—11.
Martonyi János külügyminiszter, akit elkísért Sztáray Péter helyettes állam-
titkár, hivatalos látogatás tett Szerbiában. Belgrádban találkozott partne-
rével, Vuk Jeremić külügyminiszterrel, valamint Boris Tadić elnökkel, Mirko 
Cvetković miniszterelnökkel és Bozidar Djelić integrációért felelős mi-
niszterelnök-helyettessel. Szabadkán Martonyi János Pásztor Istvánnal, 
a VMSZ elnökével folytatott megbeszélést. Az útra az új külügyminiszter 
első hivatalos bilaterális látogatásaként került sor, ami szimbolizálja a re-
gionális együttműködés keretén belül a magyar külpolitika dél felé nyitá-
sának szándékát, a szerb reláció kiemelt fontosságát. Martonyi János és 
Vuk Jeremić a jószomszédi kapcsolatok fejlesztésének irányairól, a szerb 
EU- integrációs erőfeszítésekhez nyújtott magyar támogatásról, a nyugat-
balkáni regionális együttműködés lehetséges új területeiről és kisebbsé-
gi kérdésekről tárgyaltak. A felek megegyeztek, hogy a kétoldalú kapcso-
latok történetében először, magyar—szerb kormányülésre kerül sor 2010 
novemberében. A megbeszélést követően a külügyminiszterek aláírtak 
egy, a szerb integrációs erőfeszítések magyar segítésére irányuló egyet-
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értési nyilatkozatot. A szerb tárgyalópartnerek a magyar állampolgársági 
törvény módosításával kapcsolatban megértésüket fejezték ki.

Június 10—11.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Luxemburgban tartózkodott, 
ahol részt vett az EU Környezetvédelmi Tanács ülésén, valamint a Viseg-
rádi Négyek miniszterei külön eszmecseréjén.

Június 11.
Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Ausztriában. A miniszter-
elnök részt vett és felszólalt a Nemzetközi Pénzügyi Intézet „Spring 
Membership Meeting” elnevezésű konferenciáján, valamint találkozott 
Werner Faymann osztrák kancellárral. A miniszterelnök az International 
Institute of Finance közgyűlésén tartott előadásában elmondta: 
a „szép ségtapaszok” helyett az új kormány a strukturális reformok poli-
tikáját követi. A háromnapos bécsi tanácskozáson jelen volt a nemzet-
közi bankszakma mintegy nyolcszáz vezető képviselője.

Június 11.
Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke Limasszolban részt vett és felszólalt 
az ET országai parlamenti elnökeinek találkozóján. A diszkriminációmen-
tesség elvének érvényesítésével foglalkozó ET-konferencián felszólaló 
Schmitt Pál beszédében kitért arra is, hogy Magyarország megfelel az ET 
pozitív diszkriminációs elvárásainak is, ennek jegyében 2013-ig a rendőr-
ség soraiban 300-ra nő a roma származásúak száma, továbbá 300 diplo-
más roma kap majd állást a közszolgálatban. Ciprusi tartózkodása idején 
a magyar házelnök megbeszéléseket folytatott a ciprusi, a lengyel, a hor-
vát, a szerb, az ukrán, az osztrák, a szlovén, valamint a montenegrói parla-
mentek elnökeivel, majd találkozott Cipruson élő magyarokkal is.

Június11.
Román—magyar felsőoktatási fórumot tartott Kolozsvárott a Magyar Rek-
tori Konferencia és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szabó 
Gábor, a MRK elnöke, Ionel Haiduc, a Román Tudományos Akadémia elnö-
ke, Dávid László, a Sapientia EMTE rektora és Tőkés László EP-képviselő, a 
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem elnöke részvételével.
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Június 12.
A Külügyminisztérium tájékoztatta a Szerbiába utazó magyar állampol-
gárokat, hogy június 12-étől, a szerb kormány határozata szerint az EU 
tagállamainak és a schengeni zóna államainak állampolgárai érvényes 
személyi azonosító igazolvánnyal is beléphetnek.

Június 14—15.
Martonyi János külügyminiszter, akit elkísért Sztáray Péter és Ódor Bá-
lint helyettes államtitkár is, a magyar kormány képviseletében Luxem-
burgban részt vett a Külügyek Tanácsa (KüT) és az Általános Ügyek Ta-
nácsa (ÁüT) soron következő ülésén. A külügyminiszterek tanácskozása 
mellett az uniós nemzetközi fejlesztési miniszterek is tanácskozást tar-
tottak. A Külügyek Tanácsának napirendjén számos kiemelt külpolitikai 
téma szerepelt: így többek között a gázai helyzet, Irán, Haiti, az EU szo-
máliai szerepvállalása, Nyugat-Balkán, Kuba, az EBESZ júliusi informális 
külügyminiszteri ülésének előkészítése. A külügyminiszteri ebéd kereté-
ben két téma került terítékre az EU szomáliai szerepvállalása, valamint a 
Nyugat-Balkán, mely utóbbi kapcsán a miniszterek a szarajevói konfe-
rencia utógondozását, Szerbia, Macedónia helyzetét, továbbá az albáni-
ai és boszniai vízumliberalizáció kérdéskörét tekintik át. Az ebéden részt 
vett Serge Brammertz, a Hágai Nemzetközi Törvényszék (ICTY) főügyé-
sze, aki Szerbia és Horvátország együttműködését értékelte. Döntés szü-
letett arról, hogy megkezdődhet a Szerbiával aláírt stabilitási és társulási 
egyezmény ratifikációs folyamata az uniós tagállamokban. Luxemburg-
ban az EU-s fejlesztési miniszterek a nemek közötti egyenlőségről, vala-
mint a Millenniumi Fejlesztési Célokkal kapcsolatos uniós kezdeménye-
zésekről folytattak orientációs eszmecserét, és áttekintették a Kelet-Af-
rika napirendi pont keretében a kalózkodás témakörét is. A Tanácsülés 
margóján rendezték meg az EU—ÖET (Öböl-menti Együttműködési Ta-
nács) Közös Tanács és Miniszteri Értekezlet 20. luxemburgi ülését.

Az Általános Ügyek Tanácsa ülésének elsődleges célja az Európai Tanács 
2010. június 17-ei ülésének előkészítése volt, amelynek keretében a minisz-
terek megvitatták a csúcstalálkozó napirendjének főbb pontjait, az elfogad-
ni tervezett következtetéseket. Az egynapos állam- és kormányfői csúcsta-
lálkozó napirendjét elsősorban a növekedést és foglalkoztatást elősegítő 
Európa 2020 Stratégia, Európa versenyképességének javítása és az európai 
gazdaságpolitikai koordináció erősítésével összefüggő lépések áttekintése 
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határozta meg. A tanácsülésen az EB beszámolt a kohéziós politika 2010. 
évi végrehajtásáról szóló jelentésről, valamint tájékoztatást adott az Unió 
perifériáján lévő térségekről, valamint az Európai Parlamenttel az Európai 
Külügyi Szolgálatról (EKSz) folytatott egyeztetésekről. Végül a miniszterek 
eszmecserét folytattak arról, hogy Izlanddal megkezdődjenek-e a csatlako-
zási tárgyalások és javasolták a csatlakozási tárgyalások megkezdését.

Június 14-15.
Prőhle Gergely helyettes államtitkár a horvátországi Bečićben részt 
vett a KEK éves külügyminiszteri találkozóján.

Június 15.
Orbán Viktor miniszterelnök és Martonyi János külügyminiszter, az Or-
szággyűlés érintett bizottságainak elnöksége, valamint a parlamenti 
pártok képviselőinek tájékoztatást adott az EiT június 17-i ülésének na-
pirendjén szereplő Európa 2020 stratégiával kapcsolatban képviselni 
kívánt magyar álláspontról. Megerősítették: a kormány törekvései egy-
beesnek az EU stratégiai céljaival.

Június 15—16.
Budapestre látogatott Peter Semneby, az EU dél-kaukázusi különle-
ges képviselője és konzultációkat folytatott a Külügyminisztérium érin-
tett főosztályainak képviselőivel. Az EU különleges képviselőjét fogad-
ta Sztáray Péter helyettes államtitkár.

Június 15—17.
Hende Csaba honvédelmi miniszter Afganisztánba látogatott, hogy tájé-
kozódjon az ott állomásozó magyar katonák helyzetéről. Ottani tapasz-
talatait összegezve a tárcavezető kijelentette: a katonák a felszerelésük-
kel alapvetően elégedettek, de két ügyben vizsgálatot kezdeményezett. 
Ki kell vizsgálni, hogy a nemrég Mazar-i-Sarifba érkezett magyar katoná-
kat miért sátrakban és nem páncélozott konténerekben szállásolták el, 
illetve azt is, hogy a Kabulban dolgozó logisztikai kiképzők miért nem 
kapták meg időben a páncélozott terepjárókat. Hende Csaba tárgyalt a 
nemzetközi erők (ISAF) parancsnokával és az afgán védelmi miniszterrel.
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Június 16.
Martonyi János külügyminiszter meghívására Budapestre látogatott Franco 
Frattini olasz külügyminiszter. Franco Frattini hivatalos látogatásának célja 
elsősorban a magyar—olasz politikai-gazdasági-kulturális kapcsolatok ala-
kulásának, a további együttműködés számos lehetőségének feltérképezé-
se, és az Európai Uniót érintő kérdéseknek a megvitatása. A tárgyaláson a 
felek áttekintették az Európai Uniót érintő kérdéseket, amelyekben a két or-
szág álláspontja azonos. A megbeszélés egyik hangsúlyos elemét képezte a 
kétoldalú kapcsolatok további erősítése és azok elmélyítése. A tárgyalások 
során a magyar diplomácia vezetője kiemelte, miszerint a felek törekszenek 
arra, hogy az olasz jelenlét az eddigieknél is erősebb legyen. Ez vonatkozik 
a politikai-, gazdasági-, infrastrukturális-, kutatás-fejlesztési-, valamint okta-
tási együttműködésre, de elsősorban, és kiemelten is a kulturális jelenlét-
re. A felek megállapodtak továbbá abban, hogy Magyarország és Olaszor-
szág olyan stratégiai területeken dolgoz ki speciális együttműködési prog-
ramokat, mint az energiapolitika. A két ország partnerségének hangsúlyos 
eleme az egységes európai energiapolitika kialakításához (energiaforrás-
ok diverzifikációja, alternatív energiák, ellátás biztonsága), az energiahaté-
konyság és az EU energia-éghajlat csomagjához való magyar—olasz hoz-
zájárulás növelése. Ennek érdekében a külügyminiszterek egyetértettek a 
magyar—olasz energetikai szakértői vegyesbizottság munkájának újbóli 
életre hívásában. Ezek továbbfejlesztése érdekében a találkozó során a kül-
ügyminiszterek aláírták a két ország közötti „Stratégiai Partnerségi Nyilat-
kozatot”, amely a további együttműködéshez nyújt kereteket. A külügymi-
niszterek megbeszéléseiket követően részt vettek és beszédet mondtak az 
„Improving European Integration and Competitiveness” c. szemináriumon. 
Franco Frattinit fogadta Sólyom László köztársasági elnök.

Június 16.
Budapestre látogatott Nancy McEldowney amerikai helyettes külügyi 
államtitkár és megbeszéléseket folytatott Sztáray Péterrel, a Külügy-
minisztérium helyettes államtitkárával. Nancy McEldowney-t fogadta 
Martonyi János külügyminiszter.

Június 16—17.
Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Brüsszelben, ahol részt vett az 
Európai Tanács, soros, spanyol elnökséget lezáró ülésén. A csúcstalálkozón 
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az uniós vezetők megállapodtak a szervezet 2011—2020-as átfogó gazda-
ságpolitikai stratégiájáról, valamint az úgynevezett gazdasági kormányzás 
keretében teendő lépésekről, köztük az államháztartási fegyelem szigorí-
tásáról, valamint egy banki adó- és egy illetékfajta uniós bevezetéséről. A 
tagországok állam- és kormányfői elfogadták az EU 2020 néven ismert át-
fogó program valamennyi fő célkitűzését. Így egyetértésre jutottak abban, 
hogy még szorosabb gazdaságpolitikai együttműködést folytatnak, és szi-
gorítják az államháztartási fegyelmet is, beleértve akár új büntetőintézke-
dések alkalmazását. A szankciók pontos mibenlétéről ugyanakkor nem 
született döntés. Megállapodtak abban is, hogy a bankoknak is ki kell ven-
niük a részüket a válságok terheinek viseléséből. Ezért a tagállamok adót 
vetnek ki a pénzintézetekre. Az állam- és kormányfők úgy döntöttek, hogy 
az EU megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Izlanddal és megállapodtak 
arról is, hogy Észtország 2011 januárjától bevezetheti az eurót, mellyel a 
balti állam az euróövezet 17. országa lesz. Döntöttek továbbá arról is, hogy 
az EU saját, új szankciós intézkedéseket hoz Irán ellen. Orbán Viktor minisz-
terelnök, aki a csúcstalálkozót megelözően részt vett a jobbközép, keresz-
ténydemokrata irányzatú európai néppárti vezetők találkozóján, a találko-
zó után tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a tagország-
oknak szeptemberig be kell nyújtaniuk egy nemzeti programot is, amely-
ben nemzeti szintre ültetik át a célkitűzéseket. Magyarország esetében ez 
nagyrészt egybeesik a kormányprogrammal és a 29 pontos első akcióterv-
vel, ezért nem okoz politikai nehézséget.

Június 18.
Szentendrén, nemzetközi konferencia keretében ünnepelte alapításá-
nak 20-ik évfordulóját a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezet-
védelmi Központ (REC). A nemzetközi konferencia résztvevői megis-
merkedhettek a hazai székhelyű nemzetközi szervezet alapítása óta el-
telt 20 esztendő eredményeivel és a közeljövő feladataival. Az esemé-
nyen számos külföldi miniszter és szakértő mellett a magyar kormány 
képviseletében részt vett és felszólalt Fazekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter és Illés Zoltán környezetvédelmi miniszter, valamint Prőhle 
Gergely külügyi helyettes államtitkár. Felszólalt még Corrado Clini, az 
olasz Környezetvédelmi Minisztérium főigazgatója, a REC igazgatótaná-
csának korábbi elnöke, jelenleg a REC Közgyűlésének elnöke. Szemé-
lyes video üzenetében köszöntötte a résztvevőket Janez Potocnik, az EB 
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környezetvédelemért felelős biztosa. A konferencia résztvevőit a Parla-
mentben fogadta Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke.

Június 18.
Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke fogadta Tőkés Lászlót abból az al-
kalomból, hogy az EP nemrég alelnökévé választotta az erdélyi magyar 
EP-képviselőt. Ez alkalomból Schmitt Pál a szimbolikus stafétaváltást 
megjelenítve ténylegesen egy stafétabotot adott át Tőkés Lászlónak.

Június 18.
Budapesten, ünnepélyes körülmények között került átadásra a Lőrincz 
Csaba-díj. A második alkalommal odaítélt elismerést Németh Zsolt, a 
külügyi tárca parlamenti államtitkára és Tárnok Mária, az alapítvány 
képviselője adta át Orosz Ildikónak, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Főiskola vezetőjének.

Június 18—20.
Markó Béla RMDSZ elnök, miniszterelnök-helyettes meghívására hivatalos 
látogatást tett Romániában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Buka-
restben a Románia és Magyarország között fennálló stratégiai partnerség-
ről, a két ország által foganatosított gazdasági reform-intézkedésekről, a 
kettős állampolgárság kérdéséről, valamint az ősszel tartandó magyar—
román együttes kormányülés előkészítéséről tárgyalt többek között meg-
hívójával, valamint Traian Băsescu államfővel, Emil Boc miniszterelnökkel 
és Elena Udrea turisztikai és regionális fejlesztési miniszterrel. A hivatalos 
látogatás Erdélyben folytatódott, ahol Semjén Zsolt Sepsiszentgyörgyön 
polgármesterekkel és megyei közigazgatási vezetőkkel találkozott. Ezt 
követően a kereszténydemokrata politikus Kolozsváron tett látogatást. A 
Sapientia Egyetemen tárgyalásokat folytatott az Erdélyi Magyar Egyezte-
tő Fórum tagjaival, majd találkozott a református, az unitárius és az evan-
gélikus egyház püspökeivel, Pap Gézával, Bálint-Benczédi Ferenccel és 
Adorjáni Zoltánnal. Erdélyi körútja végén Gyulafehérvárt kereste fel, ahol 
Jakubinyi György római katolikus érsekkel folytatott megbeszélést.

Június 21.
Strasbourgban tartotta soros ülését a 47 európai állam törvényhozásai 
által delegált ET parlamenti közgyűlés, melyen – mások mellett – részt 
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vett Németh Zsolt külügyi államtitkár is. Az emberi jogok, a jogállamiság 
és a demokrácia tiszteletben tartásán őrködő összeurópai intézményben 
tisztújításra is sor került, melynek során a testület egyik alelnökévé Braun 
Mártont, a FIDESZ – MPSZ országgyűlési képviselőjét választotta meg. 
A parlamenti közgyűlésén két magyar országgyűlési képviselő, Harango-
zó Gábor (MSZP) és Gaudi Nagy Tamás (Jobbik MM) kérdésére a tanács-
kozás meghívottja, Ivo Josipović horvát elnök elmondta: a kettős állam-
polgárság a kelet-közép-európai térségben szokásos, bevett intézmény 
az identitás és érzelmi kötődés kifejezésére, így Zágrábnak nem okozott 
problémát a magyar állampolgársági törvénymódosítás

Június 22.
A Külügyminisztérium közleményt adott ki a humanitárius segélyekkel 
kapcsolatos a gázai fejleményekről.

Június 23—25.
Martonyi János külügyminiszter, akit elkísért Sztáray Péter helyettes állam-
titkár munkalátogatást tett Washingtonban, mely során megbeszéléseket 
folytatott Hillary Clinton amerikai külügyminiszterrel. A két külügyminisz-
ter elsősorban Magyarország régiós szerepéről, Budapestnek a térség sta-
bilitásában játszott szerepéről tárgyalt, különös tekintettel az energiabiz-
tonságra. A találkozón megvitatták a NATO közelgő, lisszaboni csúcstalál-
kozóját, az energiapolitikát, a romák társadalmi integrációját, illetve Afga-
nisztán helyzetét is. Hillary Clinton elmondta, hogy Magyarország az Egye-
sült Államok fontos, erős szövetségese Európában és a világban. Reményét 
fejezte ki, hogy hazánk a következő időszakban is vezető szerepet játszik 
majd a térségben, és előmozdítjuk a transzatlanti együttműködést. A tár-
gyalást követő sajtótájékoztatón Martonyi János elmondta, hogy az ame-
rikai diplomácia vezetőjének megerősítette Magyarország alapvető elköte-
leződését az atlanti szövetség iránt, amely kulcsfontosságú Magyarország 
biztonsága szempontjából, valamint biztosította kollégáját Magyarország 
nyugat-balkáni szerepvállalásának folytatásáról is. A magyar külügyminisz-
ter továbbá megköszönte azt a segítséget, amelyet az Egyesült Államok 
nyújt Magyarországnak belső problémái, közöttük a roma integráció meg-
oldásához. Martonyi János találkozott az amerikai kongresszus több vezető 
tisztviselőjével, akik támogatták a magyar kormánynak a transzatlanti kap-
csolatok és elkötelezettség megerősítésére irányuló törekvését. A magyar 
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diplomácia vezetője találkozott Ileana Ros-Lehtinennel, a képviselőház kül-
ügyi bizottsága rangidős ellenzéki tagjával és Jeanne Shaheen szenátor-
ral, a felsőházi külügyi bizottság európai albizottsága elnökével is, továb-
bá konzultációkat folytatott az amerikai gazdasági és társadalmi élet szá-
mos kiemelkedő személyiségével, valamint az amerikai magyar szerveze-
tek képviselőivel. Martonyi János miniszter washingtoni látogatása során 
a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki Dan Fried 
volt külügyi államtitkár-helyettest, a jelenleg Guantánamo ügyeiben illeté-
kes utazó nagykövetet, Közép-Európa-szakértőt „az 1999-es NATO-bővítés 
érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként”. Martonyi Já-
nos a washingtoni Kossuth-házban találkozott helyi magyarokkal. Látoga-
tása során felavatta a magyar zsidók megmentéséért rendkívüli erőfeszíté-
seket tett Carl Lutz volt budapesti svájci diplomata emléktábláját és találko-
zott Madeleine Albright volt külügyminiszterrel.

Június 25.
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára udvariassá-
gi látogatáson fogadta Giampaolo Di Paola admirálist, a NATO Katonai Bi-
zottságának elnökét. A megbeszélésen részt vett Benkő Tibor altábornagy, 
a Magyar Honvédség vezérkari főnöke is. A találkozón Németh Zsolt állam-
titkár tájékoztatta az admirálist a NATO új Stratégiai Koncepciójával kapcso-
latos magyar prioritásokról, valamint az afganisztáni és koszovói NATO-mű-
veletekben való magyar részvételt illető kormányzati elképzelésekről. Az 
admirális elmondta: a NATO megbízható és szolidáris szövetségesként te-
kint Magyarországra. Megköszönte a NATO-műveletekben való magyar 
szerepvállalást, és a helyzetet értékelve kijelentette, hazánk az afganisztáni 
misszióban fontos, a Nyugat-Balkánon pedig meghatározó szerepet tölt be.

Június 25.
Visegrádon tárgyaltak a V4-ek, valamint Bulgária, Románia és Szlovénia 
mezőgazdasági miniszterei. A tanácskozás résztvevői meghallgatták Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tájékoztatóját a 2011. első félévi 
magyar elnökség előkészületeiről, és véleményt cseréltek a Közös Ag-
rárpolitika 2013 utáni jövőjéről. A mezőgazdasági miniszterek a találko-
zón kölcsönösen tájékoztatják egymást a külföldiek termőföld-vásárlá-
si lehetőségének jogi szabályozásáról, továbbá véleményt cserélnek az 
agrár-élelmiszeripar versenyképességének régiós helyzetéről.
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Június 25.
A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Matti Vanhanent, a ko-
rábbi finn miniszterelnököt és parlamenti képviselőt, az egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karának díszdoktorává avatta. A díszdoktorrá 
avatást követően Vanhanen találkozott Navracsics Tibor miniszterel-
nök helyettessel, valamint Lezsák Sándorral, a Parlament alelnökével. 
A beszélgetések központi témája Magyarország 2011. január 1-től kez-
dődő EU soros elnökség időszakának kihívásai voltak, valamint Finnor-
szág tapasztalatai az EU elnökség idején.

Június 25—26.
Prőhle Gergely helyettes államtitkár Nürnbergben részt vett a „Né met-
ország és keleti szomszédai – barátoktól körülvéve?!” címmel megrende-
zésre kerülő kül- és biztonságpolitikai fórumon, ahol „Új kormány Magyar-
országon – új külpolitikai irányvonalak” címmel tartott előadást.

Június 25—26.
Gödöllőn került sor a magyar polgármesterek VIII. Világtalálkozójára. A 
Sólyom László köztársasági elnök által megnyitott tanácskozáson – má-
sok mellett – felszólalt Semjén Zsolt, a nemzetpolitikai ügyekben illeté-
kes miniszterelnök-helyettes, Markó Béla, az RMDSZ elnöke, román kor-
mányfő-helyettes és Duray Miklós, a Közép-európai Területfejlesztési 
Szövetség tiszteletbeli elnöke. A Világtalálkozón Bukovský Jánost, a fel-
vidéki Deáki polgármesterét jutalmazták a Pol gár mesteri Ezüstlánc-díjjal

Június 28.
A Kormány határozatot hozott az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az 
Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomener-
gia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezé-
sekről szóló jegyzőkönyv módosítása szövegének végleges megállapí-
tására adott felhatalmazásról [1134/2010. (VI. 28.) Korm. hat.] és a 2007. 
április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, 
másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési 
megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról. [1135/2010. (VI. 28.) Korm. hat.]
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Június 28—30.
A kazah—magyar kulturális és oktatási együttműködésről, valamint a 
kapcsolatok erősítéséről is tárgyalt Kazahsztánban Szőcs Géza kulturá-
lis államtitkár. A kétoldalú tárgyalásokra annak kapcsán került sor, hogy 
Szőcs Géza képviselte Magyarországot az EBESZ toleranciát elősegítő 
és diszkriminációellenes konferenciáján, amelyet Asztanában, Kazahsz-
tán fővárosában tartottak. A kazah kormány részéről Kul-Muhammed 
Muhtar kulturális és Tujmebajev Zsanszeit oktatási miniszter támogat-
ta azt a magyar javaslatot, hogy a két ország mielőbb írja alá az új kul-
turális és oktatási munkatervet. Szerintük ez elősegíti a magyar és ka-
zah kulturális és tudományos értékek megjelenítését egymás országa-
iban, különösen a 2011-es magyar EU-elnökség idején. A konferencián 
résztvevő amerikai küldöttség kezdeményezésére Szőcs Géza megbe-
szélést folytatott Hannah Rosenthallal, az amerikai külügyminisztérium 
antiszemitizmus ellenes különleges megbízottjával is.

Június 29.
Az Országgyűlés megválasztotta köztársasági elnöknek Schmitt Pált, a 
Fidesz—KDNP jelöltjét, aki augusztus 6-án váltja hivatalában Sólyom 
László jelenlegi államfőt.

Június 29.
Martonyi János külügyminiszter, akit elkísért Prőhle Gergely helyettes 
államtitkár – román kollégája, Teodor Baconschi meghívására —Buka-
restben tett hivatalos látogatást. Ennek fő célja annak megerősítése volt, 
hogy az új magyar kormány elkötelezett a két ország stratégiai kapcso-
latának fejlesztésében – ehhez járul hozzá az együttes kormányülések 
gyakorlata is, amelyet a magyar és a román kormány is folytatni kíván. Az 
energiapolitika – mind regionális, mind uniós keretek között –, a közös 
agrárpolitika és az Európai Duna Stratégia kidolgozása is olyan szakterü-
letek, amelyekben hazánk együtt kíván működni Bukaresttel. A magyar 
diplomácia vezetője a külügyminiszteri találkozón elmondta: a módo-
sított állampolgársági törvény alkalmazása során hazánk minden nem-
zetközi normát betart, s Magyarország nem tömegesen, hanem egyéni 
kérelemre ad állampolgárságot a határain kívül élő magyaroknak. A ma-
gyar külügyminiszter beszámolt arról is Teodor Baconschinak, hogy a 
magyar kormány elképzelései szerint a magyarországi románoknak is 
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képviseletük lenne a magyar parlamentben. Martonyi János hozzátette: 
a kabinet megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a magyarországi Ro-
mán Ortodox Egyházat történelmi egyházzá nyilvánítsák. A magyar kül-
ügyminiszter tárgyalt Emil Boc miniszterelnökkel, Markó Béla miniszter-
elnök-helyettessel és Anca Ilinoiuval, Traian Băsescu román államfő mi-
niszteri rangú külpolitikai főtanácsadójával is.

Június 30.
Magyarországra látogatott a Tajvani Parlament Tajvani—Magyar Baráti Tár-
saságának delegációja. A Lii Ming-shin tagozati elnök által vezetett küldött-
séget fogadta Bába Iván, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára.

Június 30.
Megalakult a Duna Menti Kamarák Szövetsége, az erről szóló dokumentu-
mot Budapesten írta alá a nyolc Duna-menti ország regionális kereskedel-
mi és iparkamarájának vezetője. Németh Zsolt külügyi államtitkár az aláírás 
előtt hangsúlyozta: a magyar kormány gondolkodásában kiemelt helyet 
foglal el Közép-Európa. Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, 
Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária kamarái a szövetségen belüli 
együttműködés során prioritásként kezelik a pénzügyi fejlődést, valamint a 
munkanélküliség csökkentését elsősorban a helyi foglalkoztatási ösztönzé-
sével, ezenkívül aktívan együtt szeretnének működni a balti államokkal is.

Június 30.
A kormány kormánybiztossá nevezte ki Barsiné Pataky Etelkát és Robák 
Ferencet. A volt EP képviselőnő a Duna-stratégia felelőse lesz, míg a Kül-
ügyminisztérium protokoll osztályának vezetőjének feladata a magyar 
EU-s elnökséggel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása lesz.

Június 30—július 1.
Kárpátaljára látogatott Németh Zsolt külügyi államtitkár, akit elkísért 
Répás Zsuzsanna, a KIM helyettes államtitkára. Németh Zsolt Ung-
váron megbeszélést folytatott Olekszandr Ledidával, Kárpátalja me-
gye kormányzójával és Kovács Miklóssal, a KMKSZ elnökével, vala-
mint más közéleti személyiségekkel. Ezt követően az államtitkár részt 
vett és előadást tartott Felsőszinevéren, a XVIII. Kárpátaljai Nyári Sza-
badegyetemen. A külügyi államtitkár előadásában elmondta: Ukrajna 
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Közép-Európa része és az Európai Unió hangsúlyos külpolitikai cselek-
vési iránya, a magyar külpolitikai vízió meghatározó eleme. Kifejtette, 
hogy új kezdet jöhet az ukrán—magyar kapcsolatokban, amelyben 
meghatározó szerep vár a kárpátaljai magyarságra.
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JÚLIUS

Július 1.
A magyar és a szlovák külügyminisztérium közös sajtónyilatkozatot 
adott ki abból az alkalomból, hogy a V4 országok magyar elnöksége 
2010. június 30-val véget ér és Szlovákia a 2010. július 1. és 2011. június 
30. közötti időszakra átveszi a V4 elnökséget.

Július 1.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hivatalában fogadta a Székely 
Nemzeti Tanács Izsák Balázs elnök által vezetett küldöttségét. Megbe-
szélésükön a felek megerősítették elkötelezettségüket az autonómia 
mellett az Európában kialakult formák szerint, különös tekintettel a 
Székelyföld autonómiájára.

Július 1.
Sztáray Péter és Ódor Bálint helyettes államtitkárok Londonba látogat-
tak és konzultációkat folytattak a brit külügyi tárca illetékeseivel.

Július 1.
A Kormány határozatot hozott az Emberi Jogok Európai Bíróságának az 
olaszországi állami iskolákkal kapcsolatos keresztállítási tilalomra vonat-
kozó ítéletével kapcsolatos aggályokról [11138/2010. (VII. 1.) Korm. hat.].

Július 1—2.
Budapestre látogatott Mihail Svidkojt, Medvegyev orosz elnök kultu-
rális ügyekben illetékes főtanácsadója, volt orosz kulturális miniszter, 
és megbeszéléseket folytatott az orosz—magyar civil fórumról és kul-
turális együttműködésről Szőcs Géza kulturális államtitkárral. Mihail 
Svidkojt fogadta Bába Iván külügyi állmtitkár is.

Július 2.
A Kormány határozatot hozott az Európai Unió és tagállamai, vala-
mint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együtt-
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működési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról [1139/2010. (VII. 2.) Korm. hat.].

Július 2—4.
Bába Iván, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára Krakkóban 
részt vett a Demokráciák Közössége megalakulásának 10. évfordulója 
alkalmából rendezett miniszteri találkozón.

Július 3.
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a vajdasá-
gi Kishegyesen részt vett és felszólalt a IX. Vajdasági Szabadegyetemen. 
Előadásában a politikus kifejtette: az érdekérvényesítést illetően a ha-
táron túli magyar közösségek jövőjét igazán a magyar etnikai pártok 
jelentik. Az államtitkár Kishegyesen kifejtette: azért szerepelt az új kor-
mány első intézkedései, céljai között a kettős állampolgárságról szóló 
törvény módosítása és a nemzeti összetartozás napjáról szóló jogsza-
bály elfogadása, mert hitelt szeretett volna adni a nemzeti fordulatnak.

Július 5.
A külgazdasági szakdiplomaták éves konferenciájának nyitó napján elő-
adást tartott Fazekas Sándor vidékfejlesztési és Fellegi Tamás nemzeti fej-
lesztési miniszter, valamint Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
külgazdaságért felelős államtitkára és Martonyi János külügyminiszter.

Július 5.
Sztáray Péter konzultáció céljából Párizsba utazott. 

Július 6.
Megindította az eljárást Szlovákia ellen az Európai Bíróság előtt a Külügy-
minisztérium, amiért a szomszédos ország a személyek szabad mozgásá-
ról szóló irányelvre – illetve az abban szereplő egyik kivételre – hivatkozva 
2009. augusztus 21-én megtagadta Sólyom László köztársasági elnök be-
lépését – közölte a tárca szóvivői irodája. (A közlemény szerint Magyaror-
szág álláspontja továbbra is az, hogy Sólyom beutazásának megtagadása 
összeegyeztethetetlen az Európai Unió normáival. Szlovákia uniós jogot 
sértett, amikor nem engedte belépni az államfőt Szlovákiába.)
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Július 6.
Magyarországra látogatott Durda Adlesić horvát miniszterelnök-he-
lyettes és konzultációkat folytatott Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettessel. A két kormányfő-helyettes megbeszélésein a tárgyalófelek 
több jelentős témakört érintettek: Horvátország uniós csatlakozásának 
ütemezését, a magyarországi horvát kisebbség parlamenti képvisele-
tének létrejöttéért várható magyar lépéseket, illetve a határterületek 
aknamentesítését. Durda Adlesić a tárgyalásokat követően találkozott 
a magyarországi horvát kisebbség vezető képviselőivel is, akik tájékoz-
tatták: nagyra értékelik a magyar kormány törekvéseit.

Július 7.
Martonyi János külügyminiszter, akit elkísért Prőhle Gergely helyettes ál-
lamtitkár, munkalátogatást tett Párizsban. A magyar diplomácia veze-
tője Bernard Kouchner francia kül- és Európa-ügyi miniszterrel tárgyalt 
a 2008-ban megkötött magyar—francia stratégiai partnerség gyakor-
lati elemeinek megvalósításáról, a főbb együttműködési területekről és 
projektekről, valamint a gazdasági válságkezelésről. A külügyminiszterek 
ezen túlmenően megvitatták az aktuális európai és nemzetközi kérdése-
ket, különös tekintettel a magyar EU-elnökségre és az energiabiztonság-
ra. Martonyi János külügyminiszter a találkozó után elmondta: a kettős ál-
lampolgárságról a világsajtó láthatóan nem egészen pontosan számolt 
be annak ellenére, hogy Magyarország mindent megtett a fő elemek tisz-
tázására. Ezt követően Martonyi János találkozott Pierre Lellouche EU-
államtitkárral és Jean-David Levitte elnöki főtanácsadóval is, valamint elő-
adást tartott a francia Diplomácia Akadémián a „Lisszaboni Szerződéstől 
a magyar EU-elnökségig” címmel.

Július 7.
A párizsi tárgyalásokat követően a magyar külügyminiszter francia kollégá-
jával, Bernard Kouchnerrel Brüsszelbe utazott, ahol Steven Vanackere bel-
ga külügyminiszter meghívására munkavacsorán vett részt, melynek ke-
retében informális eszmecserét folytatott a 2010. második félévi uniós na-
pirenddel kapcsolatos várakozásokról és a belga EU-elnökség prioritása-
iról (fenntartható gazdasági fejlődés és versenyképesség növelése Euró-
pában, a szociális kohézió előmozdítása, sikeres nemzetközi klímapoliti-
kai tárgyalások és a zöld gazdaság megteremtése, a szabadság, biztonság, 
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igazságosság térségét megteremtő Stockholmi program végrehajtása, az 
Európai Unió nemzetközi szerepének erősítése, külső fellépésének egysé-
gesítése). A rendezvényen részt vett a dán, a német, a francia, a máltai, a len-
gyel, a svéd, a román és a brit külügyminiszter, illetve képviselője, és meg-
hívást kapott Catherine Ashton főképviselő is. A miniszterek megvitatták az 
Európai Külügyi Szolgálat felállításával kapcsolatos további lépéseket is.

Július 7—8.
Hivatalos látogatásra az egyesített balkáni hadszíntérre látogatott Hende 
Csaba honvédelmi miniszter. Útjára elkísérte Eleni Tsakopoulos Kounalakis, 
az Egyesült Államok magyarországi nagykövete. A tárcavezető bosznia-her-
cegovinai látogatása során találkozott a NATO és EU missziók parancsnoka-
ival, illetve a Balkánon szolgálatot teljesítő magyar katonákkal. Meghallgat-
ta az EUFOR magyar rangidősének és az MH EUFOR kontingens parancs-
nokának jelentését a magyar katonák tevékenységéről, aktuális feladatairól.

Július 8.
Martonyi János külügyminiszter , akit elkísért Prőhle Gergely helyettes 
államtitkár, Berlinbe látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott többek 
között Guido Westerwelle német alkancellár és külügyminiszterrel, vala-
mint Angela Merkel kancellár kül- és biztonságpolitikai főtanácsadójá-
val, Christoph Heusgennel és a kancellár Európa-politikai főtanácsadó-
jával, Uwe Corsepiussal is. A megbeszélések során a tárgyalópartnerek 
a kétoldalú és az európai együttműködés stratégiai területeit tekintet-
ték át. A konzultáció keretében Guido Westerwelle elmondta: Berlin ér-
dekelt a magyar EU elnökség sikerében és tanácsokkal, illetve tettekkel is 
kész támogatni azt. A magyar külügyminiszter üdvözölte, hogy valameny-
nyi német tárgyalópartnerénél nagy megértést és rokonszenvet tapasz-
talt, majd kiemelte: megelégedéssel töltötte el, hogy a német partnerek 
komoly érdeklődést tanúsítottak a regionális együttműködés, Közép-Eu-
rópa, illetve a visegrádi csoport iránt. Tárgyalópartnereit tájékoztatta ar-
ról, hogy július 20-án visegrádi csúcstalálkozó lesz Budapesten. Kiemelte, 
hogy fontosnak tartja a Duna Stratégiát, amelynek Németország is része. 
A magyar—német külügyminiszteri konzultáció Orbán Viktor kormányfő 
közelgő berlini látogatásának előkészítését is szolgálta.
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Július 8.
Ódor Bálint helyettes külügyi államtitkár Brüsszelben részt vett az Euró-
pa-ügyi miniszterek találkozóján.

Július 8.
Semjén Zsolt kormányfő-helyettes utasítására Kárpátalján csak a be-
regszászi és az ungvári magyar konzulátusok adhatnak ki magyariga-
zolványokat, miután az arra jogosultaknál jóval többen kaptak iga-
zolványt. Németh Zsolt külügyi államtitkár az UMDSZ-t tette felelős-
sé az anomáliáért, mivel – mint elmondta – az igazolványokat eddig 
az UMDSZ által fenntartott irodahálózat osztotta szét. Az UMDSZ visz-
szautasította a jogosulatlan igazolványkiadással kapcsolatos vádakat. 
A kárpátaljai magyarok másik pártja, a KMKSZ viszont indokoltnak tart-
ja, hogy a magyar kormány felfüggesztette az intézkedést.

Július 8.
Győri Enikő európai parlamenti képviselő, a Külügyminisztérium kije-
lölt államtitkára tájékoztatást adott arról a találkozóról, amelyet a júli-
us elsején hivatalba lépett belga EU-elnökség nevében Olivier Chastel 
belga EU-ügyi államtitkár szervezett Brüsszelben a 27 tagország euró-
pai ügyekkel foglalkozó államtitkára számára. A belga elnökség több 
kezdeményezéssel kíván előállni, hogy erősödjön a tagállami kormá-
nyokat képviselő Tanács és az EP együttműködése.

Július 8—9.
Martonyi János külügyminiszter meghívására hivatalos látogatást tett 
Magyarországon Össur Skarphédinsson, az izlandi külügy- és külkereske-
delmi miniszter. A két tárcavezető megbeszélésein áttekintette az Izland-
dal rövidesen megkezdődő EU-csatlakozási tárgyalások kérdéseit, s szót 
ejtett a 2011-es magyar soros elnökségre eső feladatokról, geopolitikai 
kérdésekről, az európai energiabiztonságról és a kétoldalú kapcsolatokról 
is. Ez utóbbin belül a gazdasági együttműködés fő területe a geotermikus 
energia hasznosítása lehet. Martonyi János támogatásáról biztosította iz-
landi kollégáját az uniós csatlakozás ügyében, s hozzátette: külön öröm, 
hogy hazánk soros EU-elnöksége idején kezdődhetnek meg a tárgyalá-
sok. Össur Skarphédinsson találkozott Becsey Zsolttal és Völner Pállal, az 
NFM államtitkáraival és fogadta őt Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke.
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Július 8—9.
Sztáray Péter a külügyminisztérium helyettes államtitkára a belgiumi 
Genvalban részt vett az EU—USA politikai igazgatói ülésen.

Július 9.
Ódor Bálint helyettes külügyi államtitkár Brüsszelben részt vett az euró-
pai igazgatók informális találkozóján.

Július 9.
Prőhle Gergely helyettes államtitkár részt vett és beszédet mondott a 
francia kereskedelmi tanácsosok és vállalatvezetők Budapesten rende-
zett regionális tanácskozásán.

Július 9.
A Kormány határozatot hozott Barsiné Pataky Etelkának az EU Duna Ré-
gió Stratégiáért felelős kormánybiztossá történő kinevezéséről és fel-
adatairól [1149/2010. (VII .9.) Korm. hat.], az EU Duna Régió Stratégiá-
jával kapcsolatos feladatokról [1150/2010. (VII. 9.) Korm. hat.], továbbá 
döntött a Magyar—Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság 
magyar tagozata új elnökének, Fellegi Tamás NFM miniszternek a kine-
vezéséről [59/2010. (VII .9.) ME. hat.]. Egyúttal Fellegi Tamást kétéves 
időtartamra a magyar—orosz gazdasági kapcsolatokért felelős kor-
mánybiztossá is kinevezte [1151/2010. (VII. 9.) Korm. hat.].

Július 9—10.
Martonyi János külügyminiszter részt vett a „Croatia Summit” rendez-
vényein a horvátországi Dubrovnikban. A horvátországi nemzetkö-
zi biztonságpolitikai konferencia elsődleges célja volt, hogy fórumot 
nyújtson a délkelet-európai országok vezetőinek és a többi meghívott-
nak a véleménycserére. Az idei „Croatia Summit” fő témái a gazdasá-
gi kormányzás, a biztonságpolitika és a Nyugat-Balkán európai integ-
rációja voltak. A magyar diplomácia vezetője az eseményt követően 
hangsúlyozta: a rendezvény kiemelt célja volt, hogy lendületet adjon 
a horvát EU-csatlakozási tárgyalásoknak, és jelezze, hogy a bővítési fo-
lyamat Horvátország csatlakozása után is folytatódik. Ez perspektívát 
nyújt más országok számára is, egyben a legfontosabb stabilizációs té-
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nyező, mint ahogy azt az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok 
külügyminiszterei június 2-i szarajevói találkozójukon is leszögezték.

Július 11.
Orbán Viktor miniszterelnök Sepp Blatternek, a Nemzetközi Labdarúgó 
Szövetség elnökének meghívására Johannesburgban részt vett a lab-
darúgó világbajnokság döntőjén. Dél-afrikai útja során a magyar mi-
niszterelnök meglátogatta a helyi magyar közösséget is.

Július 11.
A boszniai háborúban elkövetett srebrenicai mészárlás áldozataira em-
lékeztek Bosznia-Hercegovinában. Az évfordulós megemlékezésen, 
amelyet a Srebrenicától néhány kilométerre északra, Potočari falunál 
felavatott központi emlékhelynél tartottak, több tízezer ember vett 
részt, köztük az egykori Jugoszlávia valamennyi utódállamának elnöke. 
Magyarországról Martonyi János külügyminiszter és Sztáray Péter poli-
tikai igazgató volt jelen a megemlékezésen.

Július 12.
Sólyom László köztársasági elnök búcsúlátogatáson fogadta Dmitro Tkacs 
távozó ukrán és Pierre Guimond távozó kanadai nagykövetet, akiknek a 
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal, illetve a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést adományozta.

Július 12—13.
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a magyar uniós soros elnökség-
re történő felkészülés jegyében bemutatkozó látogatásra Brüsszelbe uta-
zott. A miniszter kétnapos brüsszeli tartózkodása során találkozott több 
európai tisztségviselővel, köztük Andor László foglalkoztatásért, szociális 
ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztossal, Neelie Kroes digi-
tális politikáért felelős biztossal, Johannes Hahn regionális politikáért fele-
lős biztossal, valamint Siim Kallas, közlekedésért felelős európai biztossal is. 
A találkozók alkalmat nyújtottak arra, hogy megbeszéljék az egyes szakte-
rületeken felmerülő fontosabb ügyeket és a magyar elnökség alatt várható 
témákat. Fellegi Tamás találkozott továbbá Danuta Hübnerrel, az EP regio-
nális politikáért felelős bizottságának elnökével és Klaus Gretschmann-nal 
a Tanács versenyképességért, belső piacért, gazdasági és ipar politikáért, 
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vámokért, az információs társadalom és telekommunikációért, kutatásért, 
energiáért és közlekedésért felelős főigazgatójával is.

Július 12—13.
David Lidington, Nagy-Britannia külügyi államminisztere Magyaror-
szágra látogatott. A brit külügyi államminiszter megbeszéléseket foly-
tatott Martonyi János külügyminiszterrel, Győri Enikő kijelölt külügyi 
államtitkárral, Simicskó Istvánnal, a HM parlamenti államtitkárával és 
találkozott az Országgyűlés Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottsá-
gának, majd az Európai Ügyek Bizottságának tagjaival.

Július 13.
Martonyi János külügyminiszter, akit elkísért Prőhle Gergely helyettes ál-
lamtitkár, Michael Spindelegger osztrák külügyminiszter meghívására 
Bécsbe utazott. A két külügyi tárca vezetője egyetértett abban, hogy fo-
kozni fogja külképviseleti együttműködését Ausztria és Magyarország, és 
megállapodott arról is, hogy a két tárca közös munkacsoportot hoz lét-
re, amely megvizsgálja, mely további helyszínekre lehetne kiterjeszteni 
a közös schengeni ügyintézést. A magyar külügyminiszter megköszön-
te, hogy őt kérték fel az idei osztrák nagyköveti értekezlet külföldi elő-
adójának és külön kiemelte, hogy jövőre a két ország közös nagyköve-
ti konferenciát rendez, amire idáig nem volt példa. Úgy értékelte, hogy a 
készülő rendezvény is alátámasztja: a két állam a közép-európai gondo-
lat jelentős hordozója. Martonyit udvariassági látogatáson fogadta Heinz 
Fischer osztrák elnök és találkozott Wolfgang Schüssel volt kancellárral, 
az Osztrák Külpolitikai és ENSZ-Társaság vezetőjével. Bécsi látogatása vé-
gén Martonyi János az osztrák Diplomáciai Akadémia, az Osztrák Külpo-
litikai és ENSZ-társaság és a bécsi magyar nagykövetség közös szerve-
zésében előadást tartott „Die neue Mitteleuropapolitik Ungarns” címmel.

Július 13.
Megalakult a Parlamentben a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kez-
deményezésére létrejövő nemzetpolitikai tárcaközi bizottság, mely éven-
te készít majd jelentést és információs rendszert kíván létrehozni a határon 
túli magyar támogatások átláthatóságának biztosításáért. A bizottság el-
nöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, alelnöke Németh Zsolt, a Kül-
ügyminisztérium parlamenti államtitkára, titkára pedig Répás Zsuzsanna, 
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a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A testület öt minisztéri-
um tagjait foglalja magában: a Belügyminisztériumot, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a Nem-
zetgazdasági Minisz té riumot, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumot 
parlamenti államtitkári szinten. Továbbá 16 olyan államtitkár is tagja lesz, 
aki feladatánál fogva nemzetpolitikai kérdésekkel foglalkozik. A bizottság-
ban helyet foglal a KSH elnöke is. Semjén Zsolt, a területért felelős minisz-
terelnök-helyettes a bizottság ülése után kijelentette: minden egyes mi-
nisztériumnak és államigazgatási egységnek el kell készítenie nemzetpoli-
tikai stratégiáját, és lennie kell egy olyan személynek, aki a határon túli ma-
gyar ügyekért felelős. Elmondta: az egyes tárcáknál, a határon túli terüle-
tekre szánt forrásokat nem elvonni kívánják, hanem annak kereteit szeret-
nék megteremteni, hogy egységes információs rendszer legyen, kötelező 
tájékoztatással. A határon túli magyar szervezeteknek járó támogatásokat 
a Szülőföld Alapba „fogják össze”, s ebbe nem csak a társadalmi, egyházi 
vagy határon túli magyar politikai szervezeteknek jutó támogatás fér majd 
bele, hanem a gazdasági természetűek is – jelezte.

Július 13—14.
Luka Bebić, a horvát törvényhozás elnökének meghívására Zágrábban 
tárgyalt Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke, aki küldöttség élén látoga-
tott Horvátországba. Schmitt Pál horvátországi útján megbeszélést foly-
tatott meghívóján kívül Jadranka Kosor miniszterelnökkel és Gordan 
Jandroković külügy- és európai integrációs miniszterrel, valamint Jakab 
Sándorral, a HMDK elnökével és Juhász Sándorral, a MESZ elnökével. A tár-
gyalássorozat fő témája Horvátország európai uniós csatlakozása. A zágrá-
bi program keretében került sor a twinning program ünnepélyes lezárásá-
ra. Az Országgyűlés a horvát parlamentben 2010 januárjában indította el a 
Twinning Light programot, hogy átadja tapasztalatait az uniós tagsághoz 
szükséges jogi keretek kialakításában és a hivatali struktúra felállításában.

Július 13—16.
Magyarországra látogatott Anthony Kennedy főbíró, az Egyesült Álla-
mok Legfelsőbb Bíróságának tagja. A főbíró a tágabb értelemben vett 
alkotmányosság alapelveiről valamint a jogállamiságról folytatott meg-
beszéléseket Orbán Viktor miniszterelnökkel, Martonyi János külügymi-
niszterrel és Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, 
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illetve szakmai kérdésekről értekezett Baka Andrással, a Legfelsőbb Bí-
róság elnökével és Paczolay Péterrel, az Alkotmánybíróság elnökével.

Július 14.
Súlyos politikai felelősség terheli az előző kormányzatot, amiért hiányzik 
a Külügyminisztérium idei költségvetésének nagyjából harmada – jelen-
tette ki Németh Zsolt külügyi államtitkár az Országgyűlés Külügyi és ha-
táron túli magyarok bizottságának ülésén. Szabó Vilmos korábbi külügyi 
államtitkár szerint a kormányváltáskor átadták a költségvetési adatokat. 
Németh Zsolt szerint legalább 12 milliárd forint a tárca idei költségve-
tésének várható hiánya, amely akár 15—16 milliárd is lehet. A hiány el-
maradt ingatlaneladásokból, 12 külképviselet bezárásának költségeiből, 
be nem fizetett nemzetközi szervezeti tagdíjakból, a szuperbruttósítás-
ból fakadó kifizetési kötelezettségekből és az alultervezett, 272 forintos 
euróárfolyammal számoló devizaárfolyamból tevődik össze.

Július 15.
Budapestre látogatott Catherine Day, az EB főtitkára és megbeszélé-
seket folytatott Martonyi János külügyminiszterrel, Győri Enikő kijelölt 
külügyi államtitkárral és Gottfried Péterrel, a miniszterelnök európai 
ügyekért felelős tanácsadójával.

Július 15.
Pintér Sándor belügyminiszter részt vett az uniós országok belügymi-
nisztereinek brüsszeli tanácskozásán, ahol a közös európai menekült-
ügyi rendszer, valamint a bűnmegelőzés volt a téma.

Július 15—16.
Matolcsy György gazdasági miniszter Budapesten tárgyalt a Nemzetkö-
zi Valutalap (IMF) delegációjával. A Nemzetközi Valutaalap és az EU szak-
értői a Magyarország és az IMF, illetve az EU közötti hitelmegállapodás 
szokásos negyedéves felülvizsgálatára érkezett Magyarországra. Az IMF 
delegációját fogadta Orbán Viktor miniszterelnök is.

Július 15.
A Külügyminisztérium nyilatkozatban üdvözölte, hogy a kubai hatósá-
gok 52 politikai foglyot szabadon bocsátanak.
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Július 16.
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Brüsszelben részt 
vett az EU-országok igazságügyi tárcavezetőinek informális találkozó-
ján. Az ülésen elsősorban azzal foglalkoztak, hogy a 2002-ben alapított 
Eurojust – vagyis az az uniós szerv, amely koordinálja a tagállamok határon 
átnyúló szervezett bűnözés elleni erőfeszítéseit – milyen szerepet tud be-
tölteni az európai szintű nyomozási, illetve vádeljárási együttműködésben.

Július 16.
Budapestre látogatott Cseke Attila, Románia egészségügyi minisztere 
és konzultációkat folytatott Réthelyi Miklóssal, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztériumának vezetőjével. A két tárcavezető megbeszélésein a köl-
csönös tapasztalatátadás, a sürgősségi segélyhívó rendszerek össze-
kapcsolása és a szervátültetés voltak a kiemelt témakörök. Cseke Attila 
Budapesten felkereste a református egyház által működtetett Bethesda 
gyermekkórházat és találkozott a Romániából származó Magyarorszá-
gon dolgozó orvosokkal. A román fél meghívta a magyar minisztert, 
illetve államtitkárait egy bukaresti látogatásra, amelynek keretében a 
tárcához tartozó szakterületek román felelőseivel találkozhatnak.

Július 16—17.
Bába Iván, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára Almatiban 
részt vett az EBESZ informális külügyminiszteri ülésén. A külügyminisz-
terek az euro-atlanti és eurázsiai térség legfőbb biztonságpolitikai kihí-
vásait, az európai biztonsági párbeszéd továbbvitelét, s a kazah EBESZ-
elnökség által kezdeményezett csúcstalálkozó megrendezésének lehe-
tőségét tekintették át. Bába Iván felszólalásában kiemelte a biztonság át-
fogó értelmezésének és vizsgálatának szükségességét, amelynek – po-
litikai és katonai kérdések mellett – az emberi jogok témakörét is tartal-
maznia kell. Jelezte továbbá, hogy hazánk kész aktívan hozzájárulni egy 
sikeres csúcstalálkozó napirendjének kidolgozásához. Az esemény mar-
góján Bába Iván találkozott szlovák kollégájával, Milan Ježovicával. Meg-
beszélésük során egyetértettek abban, hogy a kétoldalú kapcsolatokat 
új alapokra kell helyezni, a vitás kérdéseket az együttműködés szellemé-
ben, lépésről-lépésre át kell tekinteni és megoldásokat kell keresni.
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Július 18.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes részt vett a kárpátaljai Tisza-
újlakon tartott ünnepségen. A Rákóczi-szabadságharc első győztes csa-
tájának helyszínén, a Tiszaújlak—Tiszabecs határátkelőhely mellett talál-
ható turulmadaras emlékműnél elmondott ünnepi beszédében Semjén 
Zsolt kifejtette: az anyanyelven való tanulás és hitélet alapvető embe-
ri jog. A magyar kormány terveiről szólva Semjén kifejtette: az állami tá-
mogatásoknak a jövőben el kell érniük a magyar közösség minden tag-
jához, főként a legszegényebb, leghátrányosabb területeken.

Július 19.
Bécsben folytatott konzultációkat elsősorban a tervezett magyar bank-
adó lehetséges következményeiről Matolcsy György magyar gazdasági és 
Reinhold Mitterlehner osztrák szövetségi gazdasági és turisztikai miniszter.

Július 19—20.
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter meghívására Budapestre lá-
togatott Elena Udrea román fejlesztési és idegenforgalmi miniszter. A 
miniszter a határ menti közös területfejlesztési stratégiáról, az Európai 
Unió Duna Régiós Stratégia kapcsán felmerülő és a két országot érintő 
aktuális feladatokról egyeztetett meghívójával, illetve Matolcsy György 
gazdasági miniszterrel. A Duna Stratégiával kapcsolatban megerősítést 
nyert, hogy a Bukarest—Budapest közötti szállítási útvonal fejlesztése 
prioritást élvez, Románia támogatja Magyarország fekete-tengeri kap-
csolatépítését. A felek gazdasági együttműködések jegyében szintén 
fontosnak tartják a Párizs—Konstanca gyorsvasút kiépítését, a gáz-, va-
lamint elektromos hálózatok összekapcsolását. Elena Udreat fogadta 
Orbán Viktor kormányfő és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, va-
lamint Schmitt Pál házelnök, leendő államfő is.

Július 20.
Orbán Viktor miniszterelnök meghívására Budapesten került sor a V4 ál-
lamok miniszterelnöki találkozójára. A kormányfők – Iveta Radičová szlo-
vák, Donald Tusk lengyel, Petr Nečas cseh és Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök – egyetértettek abban, hogy szorosabb együttműködésben ha-
tékonyabban képviselhetik érdekeiket az EU-ban. A vendéglátó magyar 
kormányfőhöz hasonlóan a szlovák, a cseh és a lengyel miniszterelnök 
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is kiemelt feladatként szólt az energiabiztonság megteremtéséről. Iveta 
Radicová szlovák miniszterelnök a csúcstalálkozó utáni sajtóértekezle-
ten kijelentette: intenzívebbre fogják az együttműködést a jövőben, így 
ezentúl az EU-csúcsok és a Tanács ülései előtt is találkoznak az államok 
vezetői. (Szlovákia július elsején vette át a V4 egy évre szóló soros elnöki tisz-
tét Magyarországtól – szerk. megj.). A találkozó alkalmából kiadott közös 
nyilatkozat szerint a visegrádi országok elfogadták a szlovák elnökség 
programját, abból külön kiemelve az EU 2020 stratégia megvalósítása, az 
energiabiztonság, a környezetvédelem, az infrastrukturális fejlesztés és a 
gazdasági együttműködés fontosságát, illetve a V4 létrejöttének közelgő 
huszadik évfordulóját. A nyilatkozatban hangsúlyozták, nagy figyelmet 
fordítanak az Uniónak a Nyugat-Balkánnal és a keleti partnerség orszá-
gaival – Ukrajnával, Fehéroroszországgal, Moldovával, Grúziával, Azer-
bajdzsánnal és Örményországgal – ápolt kapcsolatára, valamint az uni-
ós Duna Stratégia kidolgozására. A dokumentum kiemelte, 2011-ben két 
közép-európai ország tölti be az EU soros elnöki tisztjét; a magyar és a 
lengyel elnökség sikeréhez hozzá kívánnak járulni a visegrádi országok 
is. A csúcstalálkozó idején külön megbeszélésre is sor került a magyar és 
a szlovák, illetve a magyar és a cseh miniszteelnökök között.

Július 20.
A kárpát-medencei magyar együttműködésről tárgyalt Orbán Viktor 
kormányfő és Tőkés László, az EP alelnöke. A tárgyalófelek áttekintették 
a kárpát-medencei magyarság európai érdekérvényesítésének jelenle-
gi állását is, és megerősítették azt a közös célt, hogy az erdélyi magyar 
közéletben minél szélesebb összefogás jöjjön létre. Szorgalmazták to-
vábbá, hogy a nemzeti együttműködés rendszere terjedjen ki a Kár-
pát-medence magyarlakta területeire, és egyetértettek abban is, hogy 
jogos az igény: az új nemzetpolitika az Európai Parlamentben a közös 
magyar érdekképviselet szintjén is megvalósuljon.

Július 20.
Kabulban több mint 70 delegáció vett részt azon a donorkonferenci-
án, amelynek napirendjén az afganisztáni helyzet értékelése, a nem-
zetközi közösség által követett stratégia áttekintése volt. „Az afgán pri-
oritások az afgán nép érdekében” mottójú rendezvény négy fő témá-
ját az afgán közigazgatási struktúrák, a közszolgáltatások rendszerének 
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fejlesztése, a fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése, a béke, biz-
tonság és megbékélés, illetve a regionális gazdasági, szociális, kulturá-
lis együttműködés elmélyítése alkotta. A konferencián Magyarországot 
képviselő Sztáray Péter helyettes államtitkár kijelentette: az ISAF-ban 
részt vevő többi államhoz hasonlóan Magyarországnak is növelnie kell 
hozzájárulását az afgán fegyveres erők kiképzéséhez. Sztáray felhívta a 
figyelmet arra, hogy az utóbbi időben sűrűn emlegetett amerikai csa-
patkivonás, amely a terv szerint 2011 júliusában kezdődne, csak ab-
ban az esetben válik valósággá, ha azt az Afganisztánban uralkodó biz-
tonsági feltételek lehetővé teszik. Ezt a donorkonferencián részt vevő 
Hillary Clinton amerikai külügyminiszter is megerősítette.

Július 21.
Orbán Viktor kormányfő, akit elkísért Prőhle Gergely helyettes külügyi ál-
lamtitkár, Angela Merkel német szövetségi kancellár meghívására bemu-
tatkozó látogatást tett Berlinben. Az elsősorban gazdasági kérdéseket, és 
kiemelten a bankadó kérdéskörét érintő tárgyalásokat követő nyilatkoza-
tában a német kancellár üdvözölte a Fidesz nagyarányú választási győzel-
mét, amely – mint kiemelte – stabil kormányzást tesz lehetővé. Emlékezte-
tett a két ország közötti hagyományos baráti kapcsolatokra, és ismételten 
háláját fejezte ki a berlini fal lebontásához, illetve a német egység helyre-
állításához nyújtott magyar hozzájárulás miatt. A kancellár hangsúlyozta, 
hogy Németország érdekelt a jövő év első felében esedékes magyar uni-
ós elnökség sikerében, és utalt arra, hogy Németország kész támogatást 
nyújtani ahhoz. Merkel elmondta, hogy a tárgyalások során érintették az 
energiapolitikát, és egyetértettek abban, hogy megbízható energiaszállí-
tókra, illetve a források diverzifikálására van szükség, és ennek kapcsán ál-
lást foglalt a Nabucco földgázvezeték mellett. A látogatás záró mozzana-
taként Orbán Viktor miniszterelnök a Német Külpolitikai Társaságban tar-
tott előadást a magyar gazdasági és társadalmi reformokról.

Július 21.
A magyar—magyar és a magyar—román párbeszéd, összefogás és 
együttműködés jelentőségét egyaránt hangsúlyozta a Tusnádfürdőn zaj-
ló 21. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) megnyi-
tóján Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, melyen részt vett, má-
sok mellett Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, a KIM nemzetpolitikai 
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államtitkárságának vezetője is, aki felolvasta Németh Zsoltnak a táboro-
zókhoz intézett levelét, amelyben a külügyi államtitkár beszámolt az új 
kormány eddigi eredményeiről, emlékeztetve az állampolgársági tör-
vényre és a nemzeti összetartozás napjának bevezetésére és biztatónak 
nevezte a román—magyar viszony alakulását. Az „EU és a nemzeti gaz-
daságok – béklyó vagy kitörési lehetőség a válságból?” szekcióban elő-
adást tartott Becsey Zsolt a Nemzetgazdasági Minisztérium államtikára és 
Szatmáry Kristóf, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Július 21—22.
Budapestre látogatott Michel Barnier, az EB belső piacért és szolgálta-
tásért felelős biztosa és megbeszéléseket folytatott Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszterrel. A tárgyalások során a magyar tárcavezető 
kijelentette: a magyar kormány már július végén megerősíti az Európai 
Uniónál azt a szándékát, hogy fenntartja a földmoratórium 3 éves meg-
hosszabbítását. Az EU biztos kiemelte: a moratórium nem tartható fenn 
hosszú távon, ezért a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, 
amelyek összhangban állnak a közösségi jogszabályokkal, ugyanakkor 
megvédik a földeket a spekulációtól. A találkozón szóba került a kö-
zös agrárpolitika reformja is. Magyarországnak különösen fontos, hogy 
megmaradjanak a mezőgazdasági támogatások és több pénz jusson a 
vidékfejlesztésre is. Michel Barnier talákozott Hörcsik Richárddal, az Or-
szággyűlés Európai ügyek bizottságának elnökével és a bizottság tag-
jaival is, valamint Győri Enikő kijelölt külügyi helyettes államtitkárral. 
Látogatása végén a biztost fogadta Orbán Viktor miniszterelnök.

Július 21.
A Kormány határozatot hozott Robák Ferencnek az Európai Unió Taná-
csa 2011. első félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészí-
téséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztossá történő kinevezé-
séről és feladatairól [1139/2010. (VII. 21.) Korm. hat.], valamint döntött 
az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az 
Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapo-
dás (Cotonou-i Megállapodás) második módosított szövegének végle-
ges megállapítására adott felhatalmazásról [60/2010. (VII. 21.) ME. hat.].
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Július 22.
Orbán Viktor miniszterelnök meghívására munkalátogatást tett Ma-
gyarországon Jadranka Kosor horvát miniszterelnök. A két miniszter-
elnök megbeszélésén az európai és a két ország közötti kapcsolatokat 
érintő kérdésekről konzultáltak. A tárgyalásokat követően a két ország 
illetékes szaktárca vezetői megállapodást írtak alá a közös államhatárt 
keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésé-
vel, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kap-
csolatos együttműködésről. A Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési minisz-
ter és Djuro Popijać horvát gazdasági, munkaügyi és vállalkozásügyi 
miniszter által aláírt dokumentum szerint a vezeték építésének beru-
házója magyar részről az FGSZ Földgázszállító Zrt., horvát oldalról pe-
dig a Plinacro d.o.o lesz, és a tervek szerint az új vezeték 2011 elejétől 
fog üzemelni. Jadranka Kosort fogadta Schmitt Pál, az Országgyűlés el-
nöke, akinek ebben a minőségében ez volt utolsó hivatali ténykedése.

Július 22.
Házelnökké választotta a parlament Kövér Lászlót, a FIDESZ – MPSZ or-
szágos választmányának elnökét.

Július 22—23.
Martonyi János külügyminiszter Catherine Ashton, az Európai Unió kül- 
és biztonságpolitikai főképviselője felkérésére, az EU képviseletében Ha-
noiban részt vett az ASEAN poszt-miniszteriális konferenciákon és a biz-
tonságpolitikai profilú miniszteri értekezletén. Magyarország jövő félév-
ében esedékes uniós elnökségéhez közeledve ez volt az első eset, hogy 
magyar politikus az EU nevében tárgyalt. A tanácskozás részvevői elfo-
gadták a hanoi akciótervet, amely a biztonsági kihívásokkal kapcsolatos 
gyakorlati együttműködés fő elemeire koncentrál. A magyar diplomá-
cia vezetője a konferencia előestéjén kétoldalú megbeszélést folytatott 
Jang Csie-cse kínai külügyminiszterrel az Európai Unió és Kína viszonyá-
ról, valamint a magyar—kínai kapcsolatokról, továbbá az EU képviseleté-
ben a mongol, a délkoreai, az indonéz és a thaiföldi külügyminiszterrel.

Július 22.
A Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor keretében sorra kerü-
lő nemzetpoltikai, oktatási, kultúrális, környezetvédelmi és gazdasági 
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panelek keretében előadást tartott Réthelyi Miklós NEFMI miniszter és 
Szőcs Géza a tárca államtitkára.

Július 23.
A tusnádfürdői szabadegyetemen a „Korszakváltás a magyar—román 
kapcsolatokban a 2011-es EU-elnökség fényében” panel keretében el-
hangzott előadásában Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára kjelentette: a közép-európai együttműködésnek nincs 
olyan iránya, ahol ne lennének közös, román—magyar érdekek. Ilyen a 
közös mezőgazdasági politika, az unió kohéziós politikája vagy a közös 
energiapolitika. Egyúttal a nemzetpolitikáról elmondta: világos jövőké-
pet kell felvázolni, ugyanis ez nemcsak a saját közösségünknek jó, ha-
nem a szomszédos államokban is bizalmat ébreszt, gátat vet a gyanak-
vásnak, találgatásoknak. Ugyanitt került sor a „Rendszerváltás a nem-
zetpolitikában – A közösségi autonómiák helye a nemzeti együttmű-
ködés rendszerében” előadássorozatra, illetve pódiumvitára, melynek 
résztvevői Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna, 
helyettes államtitkár mellett Ágoston András a VMDP, Berényi József az 
MKP, Jakab Sándor a HMDK, Kovács Miklós, a KMKSZ, Hámos László a 
HHRF, Markó Béla, az RMDSZ, Pásztor István a VMSZ elnöke, Tőkés Lász-
ló, az EMNT elnöke, valamint Brenzovics László, a Kárpátalja Megyei Ta-
nács alelnöke és Duray Miklós, az MKP volt stratégiai alelnöke voltak.

Július 23.
A Kormány döntött a magyar és a horvát kormány közötti, a közös állam-
határt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemel-
tetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával 
kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás végleges szövegé-
nek megállapítására adott felhatalmazásról [63/2010. (VII. 23.) ME hat.].

Július 24.
Orbán Viktor miniszterelnök, Németh Zsolt külügyi államtitkár, Traian 
Băsescu román államfő és Tőkés László EP-alelnök társaságában részt 
vett és előadást tartott a 21. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktá-
bor (Tusványos) zárónapján. Beszédében a magyar kormányfő kifej-
tette: a nyugati típusú kapitalizmus válságba került, a gazdaság fejlő-
dését ma erkölcsi alapokra kell helyezni, visszaszorítva a spekulációt. 
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A kormányfő a magyarok általános helyzetéről, jövőjéről értekezve el-
mondta: a magyarság jövője az elkövetkezendő évtizedekben nagy-
mértékben annak függvénye, hogy lesz-e munkánk, hogy versenyké-
pesek leszünk-e, a gazdaság fejlődését vissza lehet-e helyezni erkölcsi 
alapra, illetve a nemzet képes lesz-e a morális megújulásra?!

Július 26.
Martonyi János külügyminiszter, akit elkísért Ódor Bálint és Sztáray Pé-
ter helyettes államtitkár, a magyar kormány képviseletében Brüsszel-
ben részt vett a Külügyek Tanácsa (KüT) és az Általános Ügyek Tanácsa 
(ÁÜT) soron következő ülésein. A KüT napirendjén számos kiemelt kül-
politikai téma szerepelt: így többek között Szudán helyzete, a közel-
keleti békefolyamat, Irán, Nyugat- Balkán valamint Grúzia. Catherine 
Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője tájékoztatta a mi-
nisztereket közel-keleti útjáról, részletesen kitérve a gázai fejlemények 
értékelésére. A miniszterek Catherine Ashton, illetve Stefan Füle szom-
szédságpolitikai- és bővítési ügyekért felelős uniós biztos tájékozta-
tása alapján részletesen értékelték a bosznia-hercegovinai helyzetet. 
A külügyminisztereket az ÁüT ülésén tájékoztatták az EU soros belga 
elnökségének programjáról, az EU gazdasági kormányzásáról, továb-
bá az Izlanddal folytatandó csatlakozási tárgyalások haladéktalan meg-
kezdéséről. Martonyi János a tanácsülések előtt tájékoztatta Catherine 
Ashtont, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét az 
ASEAN előző heti hanoi tanácskozásáról, ahol a magyar külügyminisz-
ter Ashton felkérésére az EU képviseletében vett részt.

Július 27.
Budapestre látogatott Aleksandar Heina, a horvát külügy tárca politikai 
igazgatója és konzultációkat folytatott Ódor Bálint helyettes államtitkárral.

Július 27.
A Magyarországon tartózkodó Ursula Männlét, a Bajor Parlament Szö-
vetségi és Európai Uniós Ügyek Bizottságának elnökét fogadta Prőhle 
Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára. 
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Július 28.
Magas osztrák állami kitüntetésben részesült Horváth István, Magyar-
ország bécsi nagykövete. Horváth István a második legmagasabb oszt-
rák állami érdemrendet, a Nagy Arany Érdemrend a Szalagon kitünte-
tést vette át Bécsben Johannes Kyrle külügyminisztériumi államtitkár-
tól. Heinz Fischer köztársasági elnök az Ausztria és Magyarország kö-
zötti baráti kapcsolat további elmélyítéséhez való hozzájárulásáért 
adományozta az elismerést a 2003 óta hivatalban lévő diplomatának, 
akinek a megbízatása augusztus végén szűnik meg.

Július 28—29.
Sztáray Péter helyettes államtitkár, politikai igazgató Belgrádban konzul-
tációkat folytatott a szerb külügyminisztérium vezető munkatársaival.

Július 29.
Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Jyrki Katainen finn miniszterelnök-
helyettest. A megbeszélésen, amely a hosszú évekre visszanyúló euró-
pai néppárti partnerség jegyében zajlott, szóba került a magyar és a finn 
gazdaság stratégiai együttműködése, és annak fejlesztési lehetőségei.

Július 29.
Az Európai Unió közös agrárpolitikájának (KAP) jövőjét, valamint a két 
ország gazdálkodóinak problémáit vitatta meg Fazekas Sándor ma-
gyar, és Marek Sawicki lengyel mezőgazdasági miniszter Varsóban. 
A  magyar fél a tárgyalások után kiemelte, hogy Magyarország 2013 
után nagy figyelmet fog szentelni a KAP-nak.

Július 29.
Négyéves megbízatása lejártával a Finn Oroszlán Lovagrend Nagyke-
resztjét vehette át a magyar—finn kapcsolatok fejlesztésében végzett 
eredményes munkája elismeréseként Tarja Halonen finn köztársasági 
elnöktől Hajdu András, Magyarország helsinki nagykövete.

Július 30.
Martonyi János külügyminiszter fogadta Alexa Noémit, a magyaror-
szági Transparency International igazgatóját. A találkozó során a fe-
lek egyetértettek a hazai korrupció mértékének tarthatatlanságával és 
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csökkentésének fontosságával. A találkozón szó volt még az állami jog-
alkotás és a közbeszerzések átláthatóságának kérdéséről. Martonyi Já-
nos külügyminiszter együttműködést ajánlott a szervezetnek, egyebek 
mellett a magyar EU-elnökségi program kapcsán.

Július 30.
Orbán Viktor miniszterelnök a Külügyminisztérium globális ügyekért 
felelős helyettes államtitkárává nevezte ki Hóvári Jánost.

Július 30.
A Kormány döntött a magyar és a horvát kormány közötti, az energia-
ellátás biztonságának növelése érdekében történő szénhidrogénipari 
együttműködésről, a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-elő-
fordulások közös kutatásáról, valamint a közös államhatár mentén lévő 
szénhidrogén-előfordulások kitermeléséről szóló megállapodások lét-
rehozására adott felhatalmazásról [65/2010. (VII. 30.) ME hat.].

Július 31.
Nicolas Sarkozy francia köztársasági elnök a Nemzeti Érdemrend Fő-
tiszti Fokozata kitüntetést adományozta Nikicser Lászlónak, Magyaror-
szág távozó párizsi nagykövetének. A diplomata Bernard Kouchner kül-
ügyminiszter javaslatára, a magyar—francia kapcsolatok fejlesztése te-
rén végzett eredményes munkájáért kapta az elismerést.
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AUGUSZTUS

Augusztus 1.
Az erdélyi Gyergyószentmiklóson megrendezett VI. EMI (Erdélyi Magyar 
Ifjúság) táborban előadást tartott Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

Augusztus 4.
Orbán Viktor miniszterelnök a Külügyminisztériumba látogatott, hogy az 
elkövetkező négy év feladatairól egyeztessen a külügyi felsővezetőkkel.

Augusztus 4—5.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes magánlátogatásra Egyiptomba 
utazott, ahol találkozott a kopt ortodox egyház vezetőivel. III. Senuda 
kopt ortodox pátriárkát meghívta Magyarországra a jövő évi Szent Ist-
ván-napi ünnepségekre, majd megbeszéléseket folytatott Ali Goma 
sejkkel, Egyiptom főmuftijával.

Augusztus 5.
Martonyi János magyar külügyminiszter meghívására Budapestre láto-
gatott Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter. A magyar és a cseh 
külügyminiszter áttekintette a két ország együttműködésének terüle-
teit, és megállapodott abban, hogy közös érdekeik érvényesítésén dol-
goznak bilaterális és közép-európai keretek között, valamint a visegrá-
di országok, továbbá az EU kereteiben. A felek egybehangzóan nagy 
jelentőséget tulajdonítottak a közép-európai együttműködésnek. Ki-
emelt figyelmet szenteltek az észak-déli irányú infrastruktúra fejleszté-
sének, amelynek egyik konkrét példája a Csehországon és Magyaror-
szágon is áthaladó közúti összeköttetés.

Augusztus 5.
Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkára részt vett a Stuttgarti Charta kibo-
csátásának 60. évfordulója alkalmából, a német Elüldözöttek Szövetsé-
ge által megrendezett ünnepségen Stuttgartban.
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Augusztus 6.
Hivatalba lépett Kövér László, az Országgyűlés elnöke, akit a magyar 
törvényhozók július 22-én választottak meg házelnökké.

Augusztus 6.
Orbán Viktor miniszterelnök, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, 
Boross Péter volt miniszterelnök, Kövér László házelnök, továbbá a mi-
niszterek, az államtitkárok, a diplomáciai testület tagjai, a történelmi 
egyházak képviselői és a határon túli magyar szervezetek vezetői jelen-
létében sor került Schmitt Pál köztársasági elnöki hivatalba lépési ün-
nepségére a Sándor-palotában.

Augusztus 6.
Alhaji Abbas Tefida emírt a Külügyminisztériumban fogadta Makkay 
Lilla főosztályvezető. A Nigéria dél-keleti részén lévő, kétmillió lakosú 
Muri régió közösségi vezetője és kísérete a nigériai fejlesztési projek-
tekben szaktanácsadói szerepet vállaló budapesti Corvinus Egyetem 
meghívására tartózkodott magyarországi látogatáson.

Augusztus 10.
Ódor Bálint külügyi helyettes államtitkár munkamegbeszélést tartott 
Budapesten Olivier Alsteenssel, a belga MeH EU elnökségért felelős 
kommunikációs igazgatójával.

Augusztus 11.
A Kormány döntött a Magyarország és az Apostoli Szentszék által 1997. 
június 20-án aláírt megállapodás egyes kérdései végrehajtásának át-
tekintésére létrejövő bizottságban részt vevő kormányzati képvise-
lők megbízásának visszavonásáról, illetve új képviselők delegálásáról. 
[68/2010. (VIII. 11.) ME hat.]

Augusztus 14.
Orbán Viktor miniszterelnök, akit elkísért Varga Mihály, a Miniszterel-
nökség államtitkára és Répás Zsuzsanna, a KIM Nemzetpolitikai Állam-
titkárságának vezetője, a Vajdaságba látogatott. Orbán Viktor Szabad-
kán megbeszélést folytatott Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével, vala-
mint Korhecz Tamással, az MNT elnökével, és megismerkedett az MNT 
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következő három évre szóló programjával. Biztosította a tárgyalópart-
nereit, hogy a magyar kormány nemcsak erkölcsileg és politikailag, ha-
nem anyagilag is támogatni fogja a nemzeti tanács terveinek kivitele-
zését. Ezt követően részt vett a szabadkai Szent Teréz-székesegyház ün-
nepi szentmiséjén, majd Palicsfürdőn, a Szent István-napi ünnepségen 
összegyűlt több ezer ember előtt ünnepi beszédet mondott.

Augusztus 14—15.
Székelyudvarhelyre, Gyalakutára és Gyergyószentmiklósra látogatott 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Székelyudvarhelyen egy kötetlen 
beszélgetés keretében találkozott az MPP vezetőségével, a Kisküküllő 
menti Gyalakután pedig a falunap és székelykapu-avatás díszvendége 
volt a házelnök. Gyergyószentmiklóson Kövér László a VII. EMI-táborban 
tartott előadást, melyben elmondta: a magyar autonómiatörekvések 
segítése nemzetpolitikai óhaj, de erről csak akkor lehet majd szó, ami-
kor az adott határon túli magyar közösségek vezetői jónak látják.

Augusztus 18—19.
A Kolozsvári Magyar Napokra az erdélyi városba utazott Németh Zsolt, 
a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A négynapos nagysza-
bású rendezvényen ő mondta a megnyitó beszédet Gergely Balázs, 
az EMNT közép-erdélyi régióelnöke, a rendezvény főszervezője, Lász-
ló Attila alpolgármester, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke, Markó Béla 
RMDSZ-elnök, román kormányfőhelyettes, Tőkés László, az EP alelnö-
ke, a rendezvény védnöke, Szőcs Géza, kultúráért felelős államtitkár, a 
rendezvény védnöke, Répás Zsuzsanna, a Magyar Köztársaság nemzet-
politikai helyettes államtitkára, Szilágyi Mátyás, kolozsvári főkonzul és 
Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke társaságában. Ezt kö-
vetően Németh Zsolt „ Az egymásra találás nemzetpolitikája” című fó-
rumon vett részt, ahol kifejtette, hogy a nemzetpolitikai jövőkép köz-
pontjába kell állítani a magyar közösségeket befogadó országokkal 
szemben az egyenjogúságot, amely azonban csak az autonómia meg-
teremtésével intézményesülhet. Úgy vélte, már vannak eredményei az 
autonómiaküzdelemnek. Példaként Szerbiát említette, ahol a vajdasági 
magyarok megalapíthatták a kulturális autonómiájukat szavatoló Ma-
gyar Nemzeti Tanácsot.
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Augusztus 18.
A Kormány határozatot hozott az Európai Unió döntéshozatali tevé-
kenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Eu-
rópai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról [1169/2010. (VIII. 18.) Korm. 
hat.], valamint egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kor-
mányhatározatok módosításáról. [1171/2010. (VIII. 18.) Korm. hat.]

Augusztus 19.
Hóvári János, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára Kassán részt 
vett és beszédet mondott a magyar főkonzulátus megnyitásának 10. év-
fordulóján tartott rendezvényen. Az évfordulós ünnepségen megjelentek 
a kassai és a Kassa környéki magyar szervezetek képviselői, önkormányza-
ti vezetők, köztük Frantisek Knapík, a város főpolgármestere, egyházi ve-
zetők, valamint Ivetta Macejková, a szlovák alkotmánybíróság elnöke is.

Augusztus 20.
Hillary Rodham Clinton külügyminiszter Obama elnök és az amerikai 
nép nevében üzenetben fejezte ki jókívánságait Magyarország né pé-
nek az államalapítás ünnepén. A miniszter rámutatott: Washington a 
jövőben is együtt kíván működni Magyarországgal a demokrácia és az 
emberi jogok előmozdításának területén, olyan magyar kezdeménye-
zéseken keresztül, mint a Demokratikus Átalakulásért Intézet és a Bu-
dapesten tervezett Tom Lantos Intézet.

Augusztus 21.
Magyarország és a Szentföld kapcsolatait tekintette át Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes és Fuád Tual jeruzsálemi latin pátriárka bu-
dapesti találkozóján. A magyar kormányfő-helyettes a találkozó után 
maximális támogatást ígért a szentföldi magyar zarándoklatoknak. 
Semjén Zsolt elmondta: elkötelezettek abban, hogy maximálisan tá-
mogassák a szentföldi magyar zarándoklatokat, segítsék az ott élő ke-
resztényeket. Ennek nagyszerű eszköze a Jeruzsálemi Szent Sír Lovag-
rend, amelynek képviselői szintén részt vettek a megbeszélésen.

Augusztus 22.
A magyar nemzeti ünnep alkalmából Révkomáromba látogatott 
és megkoszorúzta a városban tavaly felállított Szent István-szobrot 
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Sólyom László volt köztársasági elnök. Az ünnepségen tartott beszé-
dében Sólyom László elmondta: a magyar kisebbségek helyzetének 
tartós rendezését csak a szomszéd népek magyarokkal kapcsolatos ér-
tékrendje megváltoztatásával, és a magyaroknak a szomszéd népek-
hez való új hozzáállásával lehet elérni. 

Augusztus 23.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fogadta Budapesten a Szergij 
voronyezsi metropolita vezette orosz egyházi delegációt. A találkozót 
követően bejelentették: a kormány meghívta Magyarországra Kirill pát-
riárkát, az orosz ortodox egyház vezetőjét. Ezzel a legmagasabb szintű 
látogatás valósul meg Magyarország és az orosz ortodox egyház tekin-
tetében – jelentette ki Semjén Zsolt.

Augusztus 23.
Megrendezték Magyarország nemzeti napját a sanghaji világkiállítá-
son. A magyar zászló felhúzásával kezdődő napon tizenöt tagú delegá-
ció képviselte hivatalosan hazánkat. A programok fénypontja „A város 
és a zene” című gálaműsor volt. Jelen volt Szőcs Géza kulturális állam-
titkár is, aki szorgalmazta a hazánk és Kína közti baráti viszony további 
erősítését. A politikus kifejtette: támogatja egy budapesti kínai kulturá-
lis központ felállítását is.

Augusztus 24.
Jeszenszky Géza egyetemi tanár, volt külügyminiszter; Fasang Árpád 
zongoraművész, egykori UNESCO-nagykövet posztumus és Herczegh 
Géza, az ENSZ Hágai Nemzetközi Bíróságának volt tagja ugyancsak 
posztumus kapta idén a Magyar Köztársaság Nemzetközi Kapcsolata-
iért elnevezésű kitüntetést, az úgynevezett Lánchíd-díjat. Az elismeré-
seket Martonyi János adta át.

Augusztus 24.
Bukarestbe látogatott Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési minisz-
ter és megbeszéléseket folytatott román kollégájával Mihail Dumitruval 
és Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkárral az októberben kezdő-
dő román—magyar kormányülés mezőgazdasági vonatkozású napi-
rendi javaslatairól, Magyarország EU-elnökségéről, valamint a közös 
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agrárpolitika legfontosabb pontjairól. A megbeszéléseket követően 
Fazekas elmondta: Románia támogatja a jövőre lejáró magyarorszá-
gi földmoratórium meghosszabbítását. Fazekas Sándor tárgyalt Bor-
bély László romániai környezetvédelmi miniszterrel is a Duna-straté-
gia keretében tervezett román—magyar együttműködésről, valamint 
a verespataki aranybánya beruházásról.

Augusztus 24.
A Külügyminisztérium közleményben üdvözölte az izraeli—palesz-
tin béketárgyalások újraindulását előkészítő tervezett washingtoni 
csúcsértékezletet.

Augusztus 24.
A Kormány határozatot hozott a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizott-
ság létrehozásáról [1177/2010. (VIII. 24.) Korm. hat.] és az európai te-
rületi együttműködési csoportosulásokkal kapcsolatos feladatokról 
[1178/2010. (VIII. 24.) Korm. hat.].

Augusztus 25—26.
Martonyi János külügyminiszter munkalátogatáson fogadta Iurie 
Leanca moldovai miniszterelnök-helyettest, Moldova külügy- és eu-
rópai integrációs miniszterét, akit elkísért Natalja Gherman, uniós 
ügyekért felelős külügyminiszter-helyettes is. A kétoldalú megbeszé-
léseken a felek áttekintették a jövő év első felében esedékes magyar 
EU-elnökséghez kapcsolódó moldovai integrációs feladatokat. A tár-
gyalásokon napirendre kerültek aktuális moldáv bel- és külpolitikai, va-
lamint a gazdasági együttműködést érintő kérdések is. Iurie Leanca rö-
viden ismertette a közelmúlt belpolitikai válságát, a küszöbön álló re-
ferendum, valamint a parlamenti és elnökválasztás előkészítését érin-
tő fejleményeket. A Keleti Partnerség és az európai szomszédságpoli-
tika aktualitásain túl a felek kölcsönös érdeklődésre számot tartó re-
gionális kérdésekről is tárgyaltak. Moldova európai integrációs törek-
vései tekintetében Martonyi János hazánk teljes körű politikai és szak-
mai támogatásáról biztosította partnerét. A találkozó végén, a jövőbe-
ni együttműködés kapcsán – elsősorban a Moldova EU-integrációs fo-
lyamatában nyújtott magyar támogatásra vonatkozóan – a miniszterek 
közös nyilatkozatot írtak alá.
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Augusztus 25—29.
Orbán Viktor miniszterelnök részt vett Rómában a keresztény törvény-
hozók nemzetközi hálózatának alakuló tanácskozásán. A konferencia 
az olasz főváros közelében, Castelgandolfoban került megrendezése. 
Az újonnan alakult nemzetközi szervezet célja, hogy évente fórumot 
biztosítson a gyakorló hívő törvényhozóknak és egyházi személyek-
nek, ahol korunk kihívásaival kapcsolatos erkölcsi értékekről konzultál-
hatnak. Balog Zoltán, a KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős államtit-
kára 26-án csatlakozott a kormányfőhöz.

Augusztus 26.
Becsey Zsolt, a NGM külgazdaságért felelős államtitkára részt vett a Sza-
badkai Nemzetközi és Regionális Gazdasági Kiállítás megnyitóján. Becsey 
Zsolt a megnyitót követően tárgyalásokat folytatott Bojan Pajtićcsal, a Vaj-
dasági Autonóm Tartomány kormányfőjével és Pásztor Istvánnal, a kor-
mány alelnökével, valamint Korhecz Tamással, a Magyar Nemzeti Tanács 
elnökével. Becsey Zsolt államtitkár és Bojan Pajtić kormányfő megállapo-
dott a fejlesztési tervek összehangolásában, az EU által támogatott hatá-
ron átnyúló együttműködések ösztönzésében, illetve a kamarai és befek-
tetési kapcsolatok erősítésében. A program részeként Becsey Zsolt állam-
titkár Pásztor István VMSZ elnökkel közösen indította útjára azt az európai 
uniós finanszírozással megvalósuló szerb—magyar projektet, amely az ITD 
Hungary Zrt. és a Vajdasági Befektetésösztönzési Ügynökség együttműkö-
désében feltérképezi a befektetésre alkalmas területeket a Vajdaságban.

Augusztus 26—27.
Ódor Bálint helyettes államtitkár Pozsonyban és Bécsben konzultációt 
folytatott szlovák és osztrák partnereivel, valamint látogatást tett az EU 
Alapjogi Ügynökségénél.

Augusztus 26—28.
Az ausztriai Fuschlban tizenöt európai ország belügyminiszterei gyűltek 
össze a Salzburgi Fórum tizedik, jubileumi ülésére, köztük Pintér Sándor 
magyar tárcavezető. A háromnapos tanácskozáson a közép-európai bel-
biztonsági partnerség nyolc tagja mellett Horvátország, valamint Albá-
nia, Bosznia- Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Moldova 
vett részt. A konferencián a résztvevők elfogadták a Salzburgi Fórum 
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következő tízéves időszakra szóló stratégiai programját és iránymutatást 
adnak a regionális, az Európai Unión belüli illetve a harmadik országokat 
illető együttműködés következő 18 hónapra szóló munkaprogramjához.

Augusztus 27.
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, a magyar—orosz gazdasá-
gi kapcsolatokért felelős kormánybiztos Moszkvában tárgyalt Viktor 
Zubkov orosz első miniszterelnök-helyettessel, a magyar—orosz gaz-
dasági kormányközi vegyes bizottság orosz társelnökével. A találkozón 
a felek áttekintették az elkövetkező ülés lehetséges napirendi pontjait.

Augusztus 28—Szeptember 4.
Kínába látogatott Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, akit elkísért 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Latorcai János és vendéglátója, Lu 
Jung Hsziang a kínai parlament alelnöke a parlamentek és az országok 
közötti nyitottság és a közvetlen légkör mellett a személyes kapcsolatok 
erősítéséről tárgyalt. Latorcai János a megbeszélésen a két ország közöt-
ti politikai, gazdasági kapcsolatok erősítésének szándékát közvetítette, s 
egyben örömmel nyugtázta, hogy a világgazdasági válság ellenére a ma-
gyar—kínai árucsere-forgalom már meghaladta a tavalyi értéket. Latorcai 
alelnök és Semjén koirmányfő-helyettes találkozott Hui Liangyu minisz-
terelnök-helyettessel is. Tibet jobb megismerése céljából, azért, hogy a 
vezető magyar politikusok saját szemükkel győződjenek meg az ottani 
helyzetről, a kínai parlament alelnöke meghívta Latorcai Jánost és Semjén 
Zsoltot Tibetbe. A két magyar politikus pekingi tárgyalásait követően, az 
északkelet-kínai Jilin tartomány székhelyén Changchunban részt vett a 
feltörekvő iparágak nemzetközi konferenciáján.

Augusztus 29—30.
Az ötödik alkalommal megrendezett „Bledi Stratégiai Fórum” első napi 
munkálatain Danilo Türk szlovén elnök, Yves Leterme belga kormányfő, az 
EU soros elnöke, Borut Pahor szlovén kormányfő és több balkáni ország 
külügyminisztere mellett részt vett Martonyi János magyar külügyminisz-
ter. A magyar diplomácia irányítója „Az EU a többpólusú világban” című 
pódiumvita egyik előadója volt. Matolcsy György gazdasági miniszter a ta-
nácskozás zárónapján egy, a Balkánról tartott pódiumvita résztvevője volt.
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Augusztus 30.
Martonyi János külügyminiszter hivatalos munkaebéden látta vendégül a 
misszióvezetői értekezlet díszvendégét, Alexander Stubb finn külügymi-
nisztert. A megbeszélésen a felek röviden áttekintették a magyar—finn 
kapcsolatokat, melyek intenzitását jól jelzi, hogy a közeljövőben a külügy-
minisztérium parlamenti államtitkára és EU-államtitkára is Finnországba 
látogat. Ezen túlmenően a külügyminiszterek eszmét cseréltek többek kö-
zött az EU bővítéséről – különös tekintettel a nyugat-balkáni országok in-
tegrációs törekvéseire –, valamint a gazdasági kormányzás kérdéséről. Tár-
gyaltak továbbá az EU Oroszországgal fenntartott viszonyáról, melynek 
kapcsán a magyar és a finn diplomácia vezetője rövidesen közös cikket je-
lentet meg. Alexander Stubbot fogadta Schmitt Pál köztársasági elnök.

Augusztus 30—Szeptember 1.
Budapesten a Külügyminisztériumban került sor a hagyományos külkép-
viselet-vezetői értekezletre, melynek ez évi fővendége Alexander Stubb 
finn külügyminiszter volt. Stubb angol nyelvű előadásában – melyet 83 
magyar misszióvezető, nagykövetek és főkonzulok, valamint egyéb meg-
hívottak, összesen mintegy 220 résztvevő előtt tartott – elmondta: az EU-
elnökség a legjobb időszak minden kormány számára, a kisebb vagy kö-
zepes országok pedig nagyobb jelentőséget nyernek, majd kiemelte: a 
sikeres EU-elnökség legfontosabb záloga a nemzeti egység. A három na-
pos rendezvény első napján beszédet mondott Orbán Viktor miniszterel-
nök, Martonyi János külügyminiszter, Németh Zsolt parlamenti és Bába 
Iván közigazgatási államtitkár, valamint Andor László, az EB foglalkozta-
tásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa. 
A kormány tagjai közül Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter, Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési és Pintér Sándor belügyminisz-
ter, valamint Kovács Zoltán kommunikációs és Becsey Zsolt nemzetgaz-
dasági államtitkár szerepelt az előadók között. A misszióvezetők az elő-
adásokat követően tematikus áttekintésben, az egyes kiemelt külpoliti-
kai prioritásokat vitatták meg. Így áttekintették a 2011-es magyar EU el-
nökségre való felkészülés helyzetét, eszmecserét folytattak a világ biz-
tonságpolitikai változásairól, aktuális konzuli és állampolgársági ügyek-
ről valamint a jövő évi magyar EU elnökséggel összefüggő konkrét prog-
ramokról és feladatokról. A külképviselet-vezetői értekezlet zárónapján a 
regionális értekezletekre került sor.
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Augusztus 31.
Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten találkozott Kris Peeters fla-
mand miniszterelnökkel.

Augusztus 31.
Meghosszabbította a magyar kormány Czúcz Ottó bíró mandátumát, így 
további hat évre ő marad a magyar bíró az Európai Bíróság Törvényszékén.

Augusztus 31.
A Kormány határozatot hozott az abujai nagykövetségének bezárásá-
val kapcsolatos egyes feladatokról [1179/2010. (VIII. 24.) Korm. hat.].
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SZEPTEMBER

Szeptember 1.
Budapestre látogatott Gilles de Kerchove, az EU terrorizmusellenes ko-
ordinátora, és Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt beszédet mon-
dott a BM Terrorelhárítási Központ ünnepélyes alakuló állománygyűlé-
sén. Gilles de Kerchovet fogadta Németh Zsolt külügyi államtitkár.

Szeptember 1.
Teodor Baconschi román külügyminiszter meghívására Bukarestbe lá-
togatott Martonyi János külügyminiszter, akit elkísért Prőhle Gergely 
helyettes államtikár. A magyar külügyminiszter a román diplomáciai 
külképviseletek vezetőinek éves konferenciáján tartott előadást a ma-
gyar külpolitika fő irányairól a jövő évi európai uniós elnökség tükré-
ben. A magyar külügyi tárca vezetője előadásában és az azt követő saj-
tónyilatkozatában egyaránt jelezte: az EU jövendőbeli döntéseit illető-
en Románia és Magyarország érdekei szinte minden kérdésben azono-
sak, a két ország pedig erősíteni akarja a kohéziós politikát, bővítve az 
ezt elősegítő forrásokat, meg akarja őrizni és erősíteni kívánja a közös 
agrárpolitikát, minden eszközzel egy közös energiapolitika kialakítá-
sára törekszik. Közösen érdekeltek abban is, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálatban megfelelő képviseletet kapjanak az új tagállamok. A ma-
gyar elnökség idején Romániának és Bulgáriának a schengeni övezet 
teljes jogú tagjává kell válnia, márciusban meg kell szűnnie a határel-
lenőrzésnek – mondta el Martonyi János, majd hangsúlyozta: a magyar 
elnökség alatt el kell majd fogadni a mindkét ország számára külön-
legesen fontos Duna Stratégiát. Ugyancsak a magyar elnökség idején 
kell befejezni a Horvátországgal folyó csatlakozási tárgyalásokat, ez-
által meg kell mutatni a többi nyugat-balkáni országnak, hogy igenis 
van lehetőség a csatlakozásra – mondta el a magyar külügyminiszter. 
A két külügyminiszter a konferencia után külön is megbeszélést folyta-
tott. Martonyi Jánost fogadta Traian Băsescu államfő és Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes, RMDSZ-elnök és találkozott Tőkés László euró-
pai parlamenti képviselővel, az EMNT elnökével is.
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Szeptember 1.
Schmitt Pál köztársasági elnök átadta az államtitkári kinevezést Győ-
ri Enikőnek, a Külügyminisztérium EU-ügyekért felelős államtitkárának.

Szeptember 1.
A Külügyminisztérium közleményben üdvözölte, hogy Anders Fogh 
Rasmussen döntése értelmében Iklódy Gábor tölti be a NATO új típusú 
biztonsági kihívásokkal foglalkozó főtitkár-helyettesi posztját. A magyar 
diplomata szeptember 20-tól foglalja el a főtitkár-helyettesi tisztséget.

Szeptember 2.
Martonyi János külügyminiszter udvariassági látogatáson fogadta 
Nathan Sharanskyt, a Jewish Agency for Israel, a világban élő zsidók 
identitásának megőrzését, valamint Izrael Államba történő bevándor-
lásának elősegítését szolgáló jeruzsálemi székhelyű szervezet elnökét. 
Az egykori szovjetunióbeli emberi jogi tevékenységéről is ismert izraeli 
politikus abból az alkalomból érkezett hazánkba, hogy felavassa a ma-
gánberuházásból létrejött és a Jewish Agency for Israel által működte-
tendő budapesti Izraeli Kulturális Intézetet. Martonyi János és Nathan 
Sharansky egyetértettek abban, hogy közös érdek kulturális kapcso-
lataink erősítése, amiben egyaránt szerepe van a magyarországi zsi-
dó, valamint az izraeli magyar ajkú közösségnek. Sharanskyt fogadta 
Schmitt Pál köztársasági elnök is.

Szeptember 2.
A Vajdaságba látogatott Sztáray Péter politikai igazgató, külügyminisz-
tériumi helyettes államtitkár, és megbeszéléseket folytatott Egeresi 
Sándorral, a tartományi parlament elnökével. A tárgyalópartnerek kö-
zött megállapodás született arról, hogy Egeresi a közeljövőben Buda-
pestre látogat, amikor is találkozik az Országgyűlés elnökével és a Duna 
Stratégia magyarországi koordinátorával. Sztáray és Egeresi egyaránt 
kiemelték, hogy Szerbia és Magyarország viszonya igen jó és stabil, 
amihez hozzájárul a Vajdaságban élő magyar közösség is.

Szeptember 2.
Gombos Gábort választotta az ENSZ Közgyűlése a Fogyatékos embe-
rek jogaiért tevékenykedő bizottság új magyar tagjává New Yorkban. 
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A pszichoszociális fogyatékossággal élő Gombos a Központ a Mentá-
lis Sérültek Jogaiért Alapítvány (MDAC) jogvédőjeként tevékenykedik, 
és munkájával már eddig is nagyon sokat tett a fogyatékosságügy ha-
zai szemléletének megváltoztatásáért. Munkája 2011. január 1-jén kez-
dődik a bizottságban.

Szeptember 2.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Bécsben részt vett a Nemzet-
közi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) alapító konferenciáján. A köz-
igazgatási és igazságügyi miniszter kétoldalú találkozót tartott Claudia 
Bandion-Ortner osztrák igazságügy-miniszterrel.

Szeptember 2.
Izraeli Kulturális Intézet nyílt Budapesten. A Paulay Ede utcai Mala 
Zisser-házban helyet kapó központ hangversenyekkel, kiállításokkal, 
filmvetítésekkel és klubrendezvényekkel várja majd magyar és izraeli, 
zsidó és nem zsidó vendégeit. A kormányoktól független intézmény a 
Szochnut – Jewish Agency for Israel (a diaszpóra és Izrael kapcsolatait 
ápoló világszervezet), magyarországi intézmények, szponzorok együtt-
működése és számos önkéntes munkájának eredményeként jött létre.

Szeptember 2—4.
A kárpátaljai Munkácson tartotta soros ülését a Magyar Ifjúsági Kon-
ferencia (MIK), amelyen a magyar kormány és a határon túli magyar if-
júsági szervezetek képviselői nemzetpolitikai, oktatási és kulturális el-
képzeléseket tekintettek át. A fórum küldöttei szombaton a munkácsi 
városháza üléstermében megválasztották a MIK új vezetőit. Délután a 
határon túli magyar ifjúsági szervezetek képviselői a nemzetpolitikát, 
oktatást, kultúrát és népesedést érintő elgondolásokat vitatták meg a 
magyar kormány tisztségviselőinek, így Soltész Miklós szociális-, csa-
lád- és ifjúságügyért felelős államtitkárnak, Répás Zsuzsanna nemzet-
politikáért felelős helyettes államtitkárnak és Wetzel Tamás egyszerűsí-
tett honosításért felelős miniszteri biztosnak a részvételével.

Szeptember 3.
A magyarországi látogatáson tartózkodó Martti Ahtisaari volt finn ál-
lamfőt fogadta Schmitt Pál köztársasági elnök.
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Szeptember 3.
A magyar és a mexikói külügyminisztérium közötti konzultációs meg-
állapodás keretében Martonyi János külügyminiszter fogadta Lourdes 
Aranda külügyminiszter-helyettes asszonyt Budapesten, akivel áttekin-
tették a két ország felsőszintű politikai kapcsolatait és az együttműködés 
további fejlesztésének lehetőségeit. Martonyi János megemlékezett a 
mexikói függetlenség közelgő kétszázadik évfordulójáról, majd méltatta 
Mexikó konstruktív szerepét a nemzetközi gazdasági és pénzügyi problé-
mák megoldásában a világ 19 legfejlettebb gazdaságát és az Uniót tömö-
rítő G-20 csoport tagjaként, és aktív munkáját a decemberi cancúni klíma-
konferencia megszervezésében. A magyar külügyminiszter mexikói láto-
gatásra szóló meghívást fogadott el. Sztáray Péter politikai igazgató, he-
lyettes államtitkár és Lourdes Aranda külügyminiszter-helyettes konzultá-
cióján egyetértés volt a kétoldalú politikai kapcsolatok elmélyítésében és 
a magas szintű kontaktusok élénkítésében. Ennek jegyében megállapod-
tak az államfői, illetve miniszteri szintű látogatások előkészítésének meg-
kezdésében, a két törvényhozás és a szakminisztériumok közötti kapcso-
latok szorosabbra fűzésében. Ígéretesnek tartották a gazdasági és keres-
kedelmi, illetve a beruházási kapcsolatok perspektíváit, mert ezen a terü-
leten Mexikó már most is vezető térségbeli partnere hazánknak.

Szeptember 6.
Martonyi János külügyminiszter Michael Spindelegger osztrák külügymi-
niszter meghívására díszvendégként előadást tartott az osztrák nagykö-
veti értekezleten a magyar EU-elnökség prioritásairól. Az előadást köve-
tő sajtókonferencián a magyar külügyminiszter kiemelte, hogy Magyaror-
szág érdekei egybeesnek az európai integráció erősítését és elmélyítését 
célzó törekvésekkel. A kétoldalú kapcsolatokról szólva mindkét miniszter 
a külképviseleti együttműködés további bővítését hangsúlyozta.

Szeptember 6—7.
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Brüsszelben részt vett az eu-
rópai uniós energiaügyi miniszterek informális tanácsülésén; több két-
oldalú találkozót is tartott, többek közt Taner Yildiz török energiaügyi 
és természeti erőforrásokért felelős miniszterrel és Charles Hendry brit 
energiaügyi államtitkárral.
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Szeptember 7.
Heinz Fischer osztrák államfő meghívására bemutatkozó látogatást 
tett Bécsben Schmitt Pál köztársasági elnök, akit elkísért Prőhle Ger-
gely külügyi helyettes államtitkár. A köztársasági elnök a magyar kül-
politikai törekvésekről, az európai uniós elnökség célkitűzéseiről és az 
új magyar kormány politikájáról tájékoztatta osztrák kollégáját, emel-
lett megemlítette a rábakeresztúri (Heiligenkreuz) szemétégető ügyét 
is. Az osztrák elnökkel folytatott megbeszélését követően a két államfő 
látogatást tett az osztrák állami kincstárban. Ezután Schmitt Pál meg-
beszélést folytatott Barbara Prammer házelnökkel és kerekasztal-be-
szélgetésen vett részt ausztriai magyar szervezetek képviselőivel.

Szeptember 7.
Martonyi János külügyminiszter fogadta a Budapesten tartózkodó Karl 
Lamers CDU képviselőt, az Atlantic Treaty Association elnökét.

Szeptember 7.
Brüsszelben az EU tagországainak pénzügyminiszterei hivatalosan jó-
váhagyták azt az új szabályozást, amelynek értelmében minden év 
első felében előzetes uniós egyeztetésnek vetik alá a nemzeti gazda-
sági irányvonalakat és költségvetéseket. A miniszterek jóváhagyták azt 
a javaslatcsomagot is, amelynek alapján januártól megújul a pénzügyi 
felügyelet rendszere az EU-ban. Ennek értelmében a 2011 elejétől há-
rom ügynökség fogja figyelemmel kísérni a banki, a biztosítási és az ér-
tékpapír-piaci tevékenységet, és emellett a pénzügyi rendszer egészé-
ben rejlő kockázatok figyelésével megbízott testület is tevékenykedik 
majd. Nem jutottak viszont egyetértésre a miniszterek a bankadó és 
a pénzügyi tranzakciókra kiróni tervezett illeték kérdésében. Az Euró-
pai Unióval és a Nemzetközi Valutaalappal megszakadt magyar tárgya-
lások felújítását fontosnak tartják az EU-tagországok pénzügyminisz-
terei és az Európai Bizottság illetékesei. Az uniós pénzügyminiszterek 
Brüsszelben ebéd keretében, kötetlen formában cseréltek véleményt a 
Magyarország középtávú pénzügyi konszolidációját segítő nemzetkö-
zi támogatási program helyzetéről. Az egyeztetésen jelen volt Matolcsy 
György nemzetgazdasági miniszter.
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Szeptember 7.
Az Európai Parlamentben működő magyar néppárti (Fidesz—KDNP) 
képviselőcsoport Szájer Józsefet választotta a Fidesz EP-delegációjának 
elnökévé. Az elnöki tisztség az időközben az Országgyűlés elnökévé 
választott Schmitt Pál hazatérése révén üresedett meg. A fideszes és 
KDNP-s európai parlamenti képviselők Gyürk Andrást választották de-
legációvezetőnek, aki a következő tisztújításig látja el a képviselőcso-
port politikai vezetését és munkájának szakmai koordinálását.

Szeptember 8.
Martonyi János külügyminiszter fogadta a francia szenátus Francia—
Magyar Baráti Tagozatának Budapesten tartózkodó delegációját.

Szeptember 8.
Bába Iván közigazgatási államtitkár részt vett az energiapolitika témá-
ban megrendezésre kerülő XX. Gazdasági Fórumon Krynicában. 

Szeptember 8.
Németh Zsolt parlamenti államtitkár fogadta az Egyesült Államokban és 
Kubában működő ellenzéki és emberi jogi szervezetek koalíciója, az As-
sembly of the Cuban Resistance delegációját. Az Assembly of the Cuban 
Resistance küldöttsége körútja keretében kereste fel Budapestet, azzal 
a céllal, hogy a magyar kormányt tájékoztassák a kubai helyzet alakulá-
sáról, a politikai foglyok szabadon bocsátásának következményeiről, to-
vábbá az EU Kuba-politikájával kapcsolatos meglátásaikról.

Szeptember 9.
Debrecenbe látogatott Frank Kupfer szász környezetvédelmi és mező-
gazdasági miniszter, s többek közt az Észak-alföldi Regionális Fejleszté-
si Tanács képviselőivel, illetve a Debreceni Egyetemen tárgyalt.

Szeptember 10.
Az Európai Unió Külügyek Tanácsa (KüT) 2010. szeptember 10-én a ke-
reskedelempolitikáért felelős miniszterek részvételével tartotta ülé-
sét Brüsszelben. A magyar kormányt Martonyi János külügyminiszter 
képviselte. A miniszterek vitát folytattak az EU közös nemzetközi be-
ruházási politikájának alapvető kérdéseiről. A tagállamok egyhangú 
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véleményt fogalmaztak meg, hogy az ennek keretében kialakítandó új, 
közösségi szintű nemzetközi egyezményeknek legalább olyan oltalmat 
kell garantálniuk, mint az adott partnerrel meglévő tagországi megál-
lapodásoknak. Martonyi János a vitában hangsúlyozta, hogy az uniós 
beruházási megállapodásoknak gazdasági célokat kell szolgálniuk, és 
a tőkeexportőri érdekek mellett az importőri szempontokat is tükröz-
niük kell. Így például alaposan megfontolandó, hogy az egyezmények 
milyen rendelkezéseket tartalmazzanak az állami befektetési alapokra 
vonatkozóan. Különös figyelmet és alapos előzetes egyeztetést köve-
telnek a megállapodások vitarendezési elemei is. A miniszterek meg-
hallgatták Herman Van Rompuy tájékoztatóját annak a pénzügymi-
niszteri munkacsoportnak az eddigi tevékenységéről, amely a tagál-
lamok gazdaságpolitikájának a szorosabb összehangolását tűzte ki cé-
lul. Ebben az összehangolásban a közös céloktól való eltérés megelőzé-
sét, szükség esetén a kiigazítást, illetve annak eredménytelensége nyo-
mán a szankcionálást szolgáló intézkedések is szerepelnek.

Szeptember 10.
Zágrábba látogatott Navracsics Tibor magyar miniszterelnök-helyettes és 
részt vett egy, az európai uniós jog témájában rendezett konferencián. 
A fórumon való részvételét követően tárgyalt Ivo Josipović horvát állam-
fővel és Jadranka Kosor kormányfővel. A magyar politikus mindkét tárgya-
lópartnerével megállapította, hogy problémamentes a két ország kap-
csolatrendszere, majd leszögezte: Magyarország a továbbiakban is min-
den támogatást megad Horvátország mielőbbi uniós csatlakozásához.

Szeptember 10.
Magyarországra látogatott Vlagyimir Tyitov orosz külügyminiszter-he-
lyettes és megbeszéléseket folytatott Sztáray Péter helyettes állam-
titkárral. A látogatás célja a kétoldalú kapcsolatok aktuális feladatai-
nak áttekintése, a további felsőszintű érintkezések előkészítése, a vár-
ható találkozók menetrendjének egyeztetése és a közös érdeklődés-
re számot tartó nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos véleménycsere 
volt. A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy a politikai és a gazda-
sági kapcsolatok fejlesztése és az ez utóbbival összefüggő nyitott kér-
dések rendezése mellett kiemelt feladat a humán területen történő 
együttműködés elmélyítése, különös tekintettel a kulturális, oktatási és 
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tudományos párbeszédre. Vlagyimir Tyitov külügyminiszter-helyettest 
udvariassági látogatáson fogadta Németh Zsolt parlamenti államtitkár

Szeptember 10—11.
Magánkihallgatáson fogadta XVI. Benedek pápa Schmitt Pál köztársa-
sági elnököt a Castel Gandolfó-i nyári rezidenciájának könyvtárszobá-
jában. A négyszemközti megbeszélésen áttekintették a vatikáni—ma-
gyar kapcsolatokat, a magyarországi egyházi iskolák finanszírozásának 
helyzetét, és szó esett a jövő év első félévében esedékes magyar eu-
rópai uniós elnökség célkitűzéseiről is. Schmitt Pál tájékoztatta a pá-
pát arról, hogy a magyar elnökség során kiemelten akarnak foglalkoz-
ni a gyermekszegénység kérdésével és a család fontosságával. A pápa 
érdeklődést mutatott a formálódó Duna-stratégia iránt, és hangsú-
lyozta a szomszédos országok közti regionális együttműködés fontos-
ságát. Az egyházfő továbbá különösen jó néven vette, hogy Magyar-
ország igyekszik elősegíteni a katolikus többségű Horvátország uniós 
csatlakozását, és jelezte, hogy a Vatikán is támogatja Zágráb mielőb-
bi EU-taggá válását. XVI. Benedek esetleges magyarországi látogatása 
olyan összefüggésben került szóba, hogy az államfő felajánlotta Pan-
nonhalmát az orosz pátriárka és a pápa esetleges találkozójának hely-
színeként. A pápával folytatott négyszemközti beszélgetés után az el-
nök Tarcisio Bertone bíboros államtitkárral, az egyházi állam „kormány-
főjével” folytatott megbeszélést. A találkozón külpolitikai kérdések-
ről, az Európai Unió bővítéséről, ezen belül Horvátországról, Koszovó-
ról és Törökországról beszéltek. Schmitt Pál udvariassági látogatást tett 
Giorgio Napolitano olasz államfőnél. (A félórás eszmecsere nem hiva-
talos államfői látogatás volt, mert alapvetően a Szentszék meghívására 
érkezett a Vatikánba a magyar delegáció – szerk. megj.). A találkozón át-
tekintették a magyar—olasz kétoldalú kapcsolatokat, a kulturális, a tu-
dományos és a turisztikai együttműködés területeit. Az államfő hang-
súlyozta, hogy Olaszország Magyarország számára a második legfon-
tosabb kereskedelmi partner. Schmitt Pál tájékoztatta olasz kollégáját 
a magyar uniós elnökség előkészületeiről, a magyar prioritásokról. Este 
az olaszországi magyar közösség tagjaival találkozott a Római Magyar 
Akadémián, majd részt vett a NOB tiszteletére rendezett vacsorán. Az 
államfőt vatikáni és római útjára elkísérte felesége, Schmittné Makray 
Katalin és Prőhle Gergely külügyi helyettes államtitkár is.
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Szeptember 11.
Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett a belga elnökség in-
formális (Gymnich) külügyminiszteri találkozóján, melynek kiemelt témá-
ja az EU—török viszony volt. A kötetlen megbeszélés keretében Catherine 
Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője megerősítette azt az 
uniós – egyelőre még többségi – álláspontot, amely szerint Ankara csatla-
kozási tárgyalásai zátonyra futhatnak, amennyiben Törökország és az EU-
tag Ciprus nem rendezi kapcsolatait. A kül- és biztonságpolitikai képviselő 
elismerte az Ankarával való kapcsolatok fontosságát, ugyanakkor úgy vél-
te, hogy azok a tagság keretein kívül is erősíthetők. Egyidejűleg a belpoliti-
kai reformok felgyorsítására szólította fel a török kormányt.

Szeptember 12.
A brüsszeli Európai Parlamentben került megrendezésre az ún. „Viseg-
rád+ Kezdeményezés” első informális megbeszélése hat közép-európai 
néppárti külügyminiszter és öt európai parlamenti képviselő között. A 
résztvevők a találkozón megállapodtak egy olyan széles körű együttmű-
ködés kialakításában, melynek központi pillérei elsősorban a Nyugat-Bal-
kán, az EU Keleti Partnerség Programja, az energia biztonság erősítése, 
és az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatos politikák lesznek. A felek 
megegyeztek abban, hogy a formálódó Külügyi Szolgálatban támogatják 
egymás jelöltjeit, és közös cselekvéssel lépnek fel a diplomáciai testüle-
ten belüli ún. földrajzi egyensúly elvének érvényesüléséért. Az informális 
találkozón részt vett: Teodor Baconschi román, Mikolaj Dowgielewicz len-
gyel, Mikuláš Dzurinda szlovák, Martonyi János magyar, Nikolaj Mladenov 
bolgár, Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter; valamint Andrey 
Kovatchev bolgár, Eduard Kukan szlovák, Jacek Saryusz-Wolski lengyel, 
Schöpflin György magyar és Traian Ungureanu román néppárti európai 
parlamenti képviselő. A megbeszélés résztvevői megállapodtak az ehhez 
hasonló informális találkozók rendszeres lebonyolításában.

Szeptember 12.
Megnyílt a 75. Theszaloniki Nemzetközi Vásár, a délkelet-európai tér-
ség legnagyobb vására, melynek vendégországi (Honoured country) 
státuszát 2010-ben Magyarország nyerte el. A vásáron Magyarország 
26 standon 44 céggel szerepelt mintegy 350 négyzetméteres belső 
és 100 négyzetméteres külső kiállítási területen. A magyar kormányt 
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a megnyitó ünnepségen Becsey Zsolt külgazdasági államtitkár képvi-
selte, aki elmondta: a koncentrált magyar jelenlét kiváló alkalmat nyújt 
ahhoz, hogy ráirányítsák a térség üzleti köreinek figyelmét a magyaror-
szági befektetési lehetőségekre, beszerzési kínálatra.

Szeptember 12.
Bemutatkozó látogatást tett Görögországban Halász János, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumának parlamenti államtitkára. Az államtitkári láto-
gatás egybeesett a 75. Szaloniki Nemzetközi Vásárral, amelyen Magyar-
ország kiemelt partneri státusban mutatkozhatott be. Ezzel kapcsolat-
ban az államtitkár kiemelte, hogy a kulturális kapcsolatok ápolása – bár 
önnmagában is érték —, a gazdasági kapcsolatok ösztönzésének is egyik 
eszköze lehet. Ez mutatkozott meg abban, hogy a vásárt kísérő rendez-
vények sorában számos magyar kulturális esemény is helyet kapott. Az 
államtitkár elmondta: a tárgyalásain szóba került, hogy Szaloniki után 
Görögország más városaiban is bemutatkozik majd a magyarországi gö-
rög diaszpóráról készült kiállítás, amelynek megnyitója ugyancsak a kiál-
lítással egyidőben volt a makedón központban. Egyúttal Halász bejelen-
tette: Magyarország különleges gesztusként visszajuttat Görögország-
nak 28, a Szépművészeti Múzeumban őrzött ógörög műtárgyat.

Szeptember 13.
Orbán Viktor miniszterelnök meghívására Budapestre látogatott Mari 
Kiviniemi finn miniszterelnök. A két kormányfő megbeszélésein a minisz-
terelnökök fontosnak nevezték a két ország gazdasági kapcsolatainak to-
vábbi erősítését annak érdekében, hogy újabb munkahelyteremtő finn be-
ruházások érkezzenek Magyarországra. A találkozón szóba kerültek hazánk 
EU-elnökségre vonatkozó célkitűzései, és a két kormányfő megerősítette 
elkötelezettségét a fegyelmezett, átlátható és megbízható költségvetési 
gazdálkodás mellett. A tárgyalásokat követően Mari Kiviniemi finn minisz-
terelnök, Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter és Ésik Róbert, a No-
kia Siemens Networks Magyarország ügyvezető igazgatója közös sajtótájé-
koztatót tartott, melyen bejelentették: a Nokia Siemens Networks 100 fővel 
bővíti magyarországi kutatás-fejlesztési központját, illetve együttműködé-
si megállapodást írtak alá a Magyar Tudományos Akadémia és annak finn 
partnerszervezete között. A finn miniszterelnök találkozott Kövér Lászlóval, 
az Országgyűlés elnökével és fogadta őt Schmitt Pál köztársasági elnök.
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Szeptember 13.
Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatást adott az Országgyűlésben az 
EiT szeptember 17-ei brüsszeli ülésén érvényre juttatni kívánt magyar 
álláspontokról.

Szeptember 13.
Martonyi János külügyminiszter részt vett az Általános Ügyek Taná-
csának ülésén, mely előkészítette a 2010. szeptember 16-i Európai Ta-
nácsot. Ennek keretében a külügyminiszterek megvitatták a csúcsta-
lálkozón elfogadandó következtetések tervezetét. A szeptemberi csú-
cson Herman Van Rompuy elnök két kérdést kíván megtárgyalni: az 
Unió stratégiai partnerekkel fenntartott kapcsolatait, valamint a gaz-
daságpolitikai koordináció megerősítésének témakörét. A miniszterek 
megvitatják továbbá a 2010. október 28—29-ei EiT napirendterveze-
tét, amelyen több kérdéskör szerepel, így a Szerbia által beadott csatla-
kozási kérelem véleményezése, különböző gazdaságpolitikai kérdések, 
a G20-ak 2010. november 11—12-ei szöuli csúcstalálkozójának előké-
szítése, a klímaváltozás és az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatok.

Szeptember 13—14.
Bába Iván közigazgatási államtitkár részt vett az európai uniós tagál-
lamok külügyminisztériumainak, közigazgatási államtitkárainak és fő-
titkárainak informális találkozóján Brüsszelben.

Szeptember 14.
Orbán Viktor miniszterelnök Azerbajdzsánban részt vett az azeri—grúz—
román—magyar energiaügyi együttműködésről szóló bakui csúcstalálko-
zón. A magyar miniszterelnök mellett Ilham Aliyev, Azerbajdzsán elnöke, 
Traian Băsescu,  Románia elnöke és Miheil Szaakasvili, Grúzia elnöke írta 
alá a Bakui Nyilatkozatot, amely jelentős hozzájárulás Európa energiabiz-
tonsága és az energiapiaci verseny megteremtéséhez, melynek köszönhe-
tően azeri földgáz érkezhet a Fekete-tengeren és Románián keresztül Kö-
zép-Európába. A csúcstalálkozót megelőzően az azeri fővárosban a ma-
gyar miniszterelnök kétoldalú megbeszélést folytatott Mihail Szaakasvili 
grúz és Ilham Alijev azeri elnökkel. A grúz államfővel folytatott konzultá-
ció keretében Miheil Szaakasvili elmondta, hogy országa nagy reményeket 
fűz Magyarország EU-elnökségéhez, mert az új lendületet adhat a keleti 
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partnerségnek. Az Ilham Alijev azeri elnökkel tartott találkozón a résztve-
vők áttekintették a két ország közötti oktatási kapcsolatok fejlesztésének 
lehetőségét, valamint az EU keleti kapcsolatrendszerének ügyét.

Szeptember 14.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke fogadta Egeresi Sándort, a Vajda-
sági Tartományi Képviselőház elnökét, és megbeszéléseket folytatott a 
vajdasági magyarság helyzetéről, a parlamentek közötti együttműkö-
dés erősítéséről, valamint a Duna menti országok parlamenti elnökeinek 
konferenciájáról, amelyet Újvidéken tartanak meg október közepén.

Szeptember 14.
A Visegrádi Csoport szlovák elnöksége szervezésében V4 külügyminiszte-
ri találkozót tartottak Pozsonyban. Martonyi János, a magyar diplomácia 
vezetője szlovák kollégájával, Mikuláš Dzurindával, Karel Schwarzenberg 
cseh külügyminiszterrel és Mikolaj Dowgielewicz lengyel Európa-ügyi ál-
lamtitkárral elsősorban az EU-t érintő gazdasági kérdésekről, a gazdasá-
gi válság hatásairól, a transzatlanti kapcsolatokról és az együttműködés 
egyéb területeiről tárgyaltak. Martonyi János a megbeszélést követően 
hangsúlyozta, hogy a V4 országai egyeztetik álláspontjukat az EU 2013 
után esedékes új költségvetéséről. Magyarország, Szlovákia, Lengyelor-
szág és Csehország közös érdeke, hogy ne érje hátrány az EU hagyomá-
nyos fejlesztési területeit, a kohéziós politikát és a mezőgazdasági politi-
kát. A magyar külügyminiszter ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az EB 
várhatóan jövő áprilisban, a soros magyar elnökség idején beterjeszti költ-
ségvetési javaslatát, amelyet előreláthatólag éles vita követ. Ezért fontos, 
hogy a V4 országai egyeztessék álláspontjukat a kohéziós politikáról, hogy 
ez a politika eszközeiben és forrásaiban ne szenvedjen sérelmet, maradjon 
integrált, és ne válasszák le róla a szociális alappal kapcsolatos kérdéseket. 
A visegrádi négyek résztvevői továbbá megállapodtak abban, hogy újabb 
közös külképviseletek nyitnak a jövőben, elsősorban takarékossági okok-
ból. Martonyi János a találkozót követően kollégáival együtt részt vett a 
GLOBSEC 2010 kül- és biztonságpolitikai konferencián, ahol többek között 
megvitatták a V4 jövőjét is, majd találkozott Berényi József MKP elnökkel.
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Szeptember 14.
Misovicz Tibor, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára konzultációt 
folytatott a Budapesten tartózkodó Ari Uusikartanoval, a finn külügymi-
nisztérium igazgatási helyettes államtitkárával és Hannes Auluval, a finn 
Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium adminisztratív igazgatójával.

Szeptember 15.
Danilo Türk szlovén köztársasági elnök meghívására munkalátogatást tett 
Ljubljanában Schmitt Pál magyar államfő. A két államfő tárgyalásainak kö-
zéppontjában a két ország külpolitikai törekvéseinek összehangolásán túl-
menően a szlovén és a magyar gazdasági együttműködés, valamint a két 
ország nemzeti kisebbségeinek helyzete állt. A szlovén fővárosban folyta-
tott megbeszéléseit követően Schmitt Pál felkereste Lendvát, ahol a mu-
ravidéki magyarokkal találkozott. A lendvai Bánffy Központban tartott ke-
rekasztal-beszélgetésen szóba került a kettős állampolgárságról hozott 
törvény és a Szlovéniában élő több mint hatezer fős magyar kisebbséget 
foglalkoztató több konkrét kérdés. Schmitt Pált szlovéniai útjára elkísérte 
Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára is.

Szeptember 15.
Hóvári János, a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes 
államtitkára részt vett a Bonn-Königswinterben tartott fejlesztéspoliti-
kai konferencián.

Szeptember 15.
Magyar—ausztrál külügyi konzultációra került sor Budapesten Takács 
Szabolcs főosztályvezető-helyettes és Neil Hawkins ausztrál főcsoport-
főnök vezetésével.

Szeptember 15.
Az erdélyi Székely Nemzeti Tanács küldöttsége Izsák Balázs elnök ve-
zetésével megbeszélést folytatott az ET magyar parlamenti delegáci-
ójával Budapesten. A találkozót követően Braun Márton, a magyar ET-
küldöttség vezetője bejelentette: a jövőben az ET magyarországi tagjai 
képviselik a Székely Nemzeti Tanácsot Strasbourgban. A tanács tagjait 
fogadta Kövér László házelnök is.
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Szeptember 15.
Szócska Miklós, a nemzeti erőforrás minisztériumának egészségügyi 
államtitkára részt vett a WHO európai regionális irodájának moszkvai 
közgyűlésén.

Szeptember 15—16.
Orbán Viktor miniszterelnök, akit elkísért Martonyi János külügyminisz-
ter, valamint Sztáray Péter és Ódor Bálint külügyi helyettes államtitkár 
is, részt vett az EiT soros ülésén Brüsszelben. Az EiT ülést megelőző-
en csúcstalálkozót tartottak a V4 államok vezetői, melyen Orbán Vik-
tor magyar, Iveta Radičová szlovák, Petr Nečas cseh és Donald Tusk len-
gyel kormányfő és Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke a kö-
vetkező időszak gazdasági kihívásairól folytatott eszmecserét. A Brüsz-
szelben lebonyolított állam- és kormányfői találkozón Herman Van 
Rompuy időszaki jelentést adott arról a munkáról, amelyet a tagország-
ok pénzügyminisztereiből álló, általa vezetett munkacsoport készített 
az EU-n belüli gazdasági együttműködés erősítésének lehetőségeiről.

Szeptember 16.
A Független Államok Közösségével kapcsolatos külpolitikai stratégia 
kidolgozásáért és a stratégia végrehajtásáért felelős miniszteri biztos-
sá nevezte ki Keskeny Ernő főosztályvezetőt, volt moszkvai nagyköve-
tet Martonyi János külügyminiszter.

Szeptember 16—17.
Szerbiába látogatott a Magyar Országgyűlés Külügyi és határon túli 
magyarok bizottságának küldöttsége. A Balla Mihály elnök vezet-
te delegáció megbeszéléseket folytatott a belgrádi Képviselőház kül-
ügyi, európai integrációért felelős és magyar—szerb baráti bizottsága-
inak képviselőivel, Svetozar Čiplić kisebbségügyi és emberi jogi minisz-
terrel, Mirko Stefanović külügyi államtitkárral, és találkozott Gordana 
Čomićcsal, a szerb parlament alelnökével. A magyar parlamenti képvi-
selők ellátogattak a Vajdaságba is, ahol többek között Pásztor István-
nal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével és Korhecz Tamással, az 
MNT elnökével ültek tárgyalóasztalhoz.
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Szeptember 17.
Orbán Viktor miniszterelnök, Jerzy Buzek, az EP elnöke, Joseph Daul, az 
EP néppárti frakcióvezetője és Yves Leterme belga miniszterelnök részt 
vett a European Ideas Network (EIN) (Európai Ötletek Hálózata) kilence-
dik nyári egyetemének záró ülésén.

Szeptember 17.
Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Alvaro Uribe volt ko-
lumbiai elnököt. Alvaro Uribe köszönetét és elismerését fejezte ki azért, 
hogy a II. világháború után a magyar emigránsok komoly szerepet ját-
szottak a dél-amerikai ország gazdasági és társadalmi fellendülésében.
Tárgyalópartnere kérésére Orbán Viktor ígéretet tett arra, hogy a ma-
gyar EU-elnökség mindent meg fog tenni Kolumbia és az Európai Unió 
közötti megállapodás minél korábbi parlamenti ratifikációja érdekében.

Szeptember 17.
Hende Csaba honvédelmi miniszter meghívására Budapestre látoga-
tott Bogdan Klich lengyel nemzetvédelmi miniszter. Bogdan Klichet fo-
gadta Németh Zsolt külügyi államtikár is.

Szeptember 17.
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára megbe-
szélést folytatott Antonio Milososzkival, Macedónia külügyminiszteré-
vel, aki az EPP budapesti rendezvénye alkalmából tartózkodott a ma-
gyar fővárosban.

Szeptember 17.
Prőhle Gergely és Sztáray Péter helyettes államtikár megbeszéléseket 
folytatott a Budapesten tartózkodó Evaldas Ignatavicius litván külügy-
miniszter-helyettessel.

Szeptember 17.
Keskeny Ernő miniszteri biztos tárgyalásokat folytatott a Magyaror-
szágra látogató Nina Vaskunlahtival, a finn külügyminisztérium Orosz-
ország, Kelet-Európa és Közép-Ázsia Főosztálya vezetőjével
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Szeptember 17—20.
Magyarországra látogatott Tendzin Gyaco, a dalai láma, Tibet indiai 
emigrációba kényszerített vallási és politikai vezetője, aki többek kö-
zött a környező országokból is érkezett 11.200 érdeklődő előtt nyilvá-
nos előadást tartott Budapesten. A hetedik alkalommal Magyarország-
ra látogató 14. dalai lámát a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag díszpol-
gárának szavazta meg. Tendzin Gyaco a magyar fővárosban találkozott 
az Országgyűlés Magyar—Tibeti Baráti Társaságának tagjaival, az LMP 
frakciójával és Tőkés László EP-alelnökkel.

Szeptember 17—20.
A Szerb Köztársaság kormányának és a Szerb Ortodox Egyház vezetésé-
nek meghívásra Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hivatalos láto-
gatást tett Belgrádban és a Vajdaságban. A politikus tárgyalásokat foly-
tatott Ivica Dacić miniszterelnök-helyettessel, valamint Svetozar Čiplić 
emberi és kisebbségi jogi miniszterrel. Semjént audiencián fogadta 
Irinej patriarcha, a Szerb Ortodox Egyház vezetője. A látogatás továb-
bi programjában szerepelt a Vajdaságban Pásztor Istvánnal, a VMSZ el-
nökével és katolikus, református és evangélikus püspökökkel folytatott 
megbeszélés, valamint a helyi magyar közösségekkel való találkozók.

Szeptember 18.
Magyarok és franciák együtt emlékeztek a Rákóczi-féle szabadságharc-
ra és annak vezetőjére a franciaországi Yerres-ben. II. Rákóczi Ferenc ha-
lálának 275. évfordulóján a fejedelem mellszobrát Halász János, a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára avatta fel a Párizs-
hoz közeli kisváros Rákóczi terén.

Szeptember 19—25.
Schmitt Pál köztársasági elnök, akit elkísért Hóvári János helyettes 
államtikár, New Yorkban részt vett a millenniumi fejlesztési célokról ren-
dezendő ENSZ-csúcstalálkozón, valamint az ENSZ Közgyűlés 65. ülés-
szakán, és találkozott New Yorkban élő magyarokkal is. Az államfő be-
szédet mondott a csúcstalálkozó plenáris ülésén, majd felszólalt a világ-
szervezet közgyűlésén, ahol bejelentette: Magyarország megpályázza 
az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságát a 2012—2013-
as időszakra. A köztársasági elnök New York-i látogatása alatt több 
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magasszintű tanácskozáson vett részt, megbeszéléseket folytatva Islam 
Karimov üzbég, Gyorge Ivanov macedón, Abdoulaye Wade szenegáli, 
Leonel Fernández Reyna dominkai köztársasági, Doris Leuthard svájci, 
Mahinda Rajapakse, Srí Lanka-i és Toomas Hendrik Ilves észt köztársa-
sági elnökkel, Mohamed Waheed Hassan Manikkal, a Maldív Köztársa-
ság alelnökével, valamint Otmar Hasler liechtensteini miniszterelnökkel.

Szeptember 19.
A magyar kormány a jelenlegi gazdasági nehézségek ellenére a nor-
matív támogatáson túl a fejlesztést is elő kívánja segíteni a jövőben a 
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemen – jelentette be Csík-
szeredán Jakab István, az Országgyűlés alelnöke.

Szeptember 20.
Az EP strasbourgi ülésén Jerzy Buzek elnök bemutatta a néppárti frak-
ció új magyar tagját, Bagó Zoltánt, a fideszes képviselő így hivatalosan 
is megkezdte munkáját. Bagó Zoltán Győri Enikőt váltja, aki államtitkári 
megbízást kapott a kormányban. Az új képviselő az EP kulturális és ok-
tatási bizottságának is tagja lett.

Szeptember 21.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Brüsszelben részt vett az uni-
ós miniszterek kötetlen találkozóján. Az értekezlet fő témája az volt, 
hogyan alakuljon a közös mezőgazdasági politika 2013 után.

Szeptember 21.
Prőhle Gergely helyettes államtitkár František Ruzička szlovák külügyi 
helyettes államtitkár meghívására Pozsonyban konzultációkat folyta-
tott aktuális külpolitikai kérdésekről.

Szeptember 21—25.
Martonyi János külügyminiszter, akit elkísért Sztáray Péter helyet-
tes államtitkár, részt vett New Yorkban az ENSZ Közgyűlés 65. üléssza-
kán. A magyar külügyi vezető az ENSZ Közgyűlés margóján részt vett 
többek között a NATO—Oroszország Tanács ülésen, az EU—USA és az 
EU—Oroszország miniszteri találkozón, valamint a Hillary Clinton ame-
rikai külügyminiszter által adott ún. transzatlanti vacsorán. Martonyi 
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János felszólalt a Demokráciák Közössége éves miniszteri ülésén, a kul-
túrák és vallások közötti párbeszédet előmozdító Civilizációk Szövet-
sége ülésen, valamint a nőknek a válságkezelésben és a konfliktusok 
megelőzésében betöltött szerepével foglalkozó magas szintű rendez-
vényen. Martonyi János több bilaterális külügyminiszteri találkozót is 
lebonyolított, amelyeken partnereivel kétoldalú kapcsolatainkat és az 
ENSZ-ben való együttműködésünk kérdéseit vitatta meg. A kétolda-
lú találkozók egyik kiemelt témája volt a 2012—2013-as időszakra be-
nyújtott magyar biztonsági tanácsi pályázat népszerűsítése. A külügy-
miniszter New Yorkban találkozott az amerikai magyarság képviselői-
vel, konzultált a magyar—amerikai kapcsolatok fejlesztésében fontos 
szerepet játszó amerikai személyiségekkel, és részt vett a New York-i 
Magyar Tudós Társaság megalakításával kapcsolatos rendezvényen.

Szeptember 22—23.
Prőhle Gergely helyettes államtitkár Bernben konzultációkat folytatott 
a svájci külügyminisztériumban.

Szeptember 23.
Budapestre látogatott Uwe Corsepius, a német kancellár Európa-ügyi 
főtanácsadója és megbeszéléseket folytatott Gottfried Péter miniszter-
elnöki főtanácsadóval, valamint Győri Enikő külügyi államtitkárral.

Szeptember 23—24.
Ódor Bálint helyettes államtitkár Koppenhágába, Helsinkibe és Stock-
holmba látogatott, hogy tárgyalásokat folytasson a partner európai 
igazgatókkal.

Szeptember 23—24.
Kétnapos kötetlen találkozót tartottak a belgiumi Gentben az uniós or-
szágok védelmi miniszterei, ahol Magyarországot Hende Csaba hon-
védelmi miniszter képviselte. A a megbeszélésen áttekintették, hogy 
a közös biztonsági és védelmi politikában miként tudnak élni a tagor-
szágok azokkal a kibővült lehetőségekkel, amelyeket a tavaly decem-
berben életbe lépett Lisszaboni Szerződés nyitott meg.
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Szeptember 24—25.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke a németországi Essenben és Bo-
chumban részt vett a 2010 Európa Kulturális Fővárosa programban 
érintett német—török—magyar parlamenti elnökök találkozóján. Nor-
bert Lammert, Kövér László és Mehmet Ali Sahin, az idei európai kul-
turális fővárosok országaiban működő parlamentek elnökei a találko-
zókon megerősítették: az idei esztendő a három kulturális főváros, Es-
sen, Isztambul és Pécs kapcsolata mellett az emberi közösségek közöt-
ti kapcsolatok erősődésében is áttörést jelentett.

Szeptember 27.
Martonyi János magyar külügyminiszter hivatalos látogatáson fogadta 
szlovák kollégáját, Mikuláš Dzurindát. Az első hivatalos tárgyalás alap-
ját a kétoldalú kapcsolatok aktuális helyzete és a jövőbeni együttmű-
ködési lehetőségek képezték. A sajtó képviselői előtt a miniszterek alá-
írták a magyar—szlovák vízumképviseleti megállapodásról szóló jegy-
zéket, amely értelmében hazánk Szlovákia nevében schengeni vízumo-
kat állíthat ki három magyar külképviseleten. E megegyezés alapján há-
rom fővárosban – Kisinyov, Tirana, Rijád – ad ki Magyarország Szlovákia 
nevében vízumot. Martonyi János a tárgyalásokat követően elmondta, 
hogy a jövőbeni kétoldalú együttműködési lehetőségeken túl termé-
szetesen a nyitott kérdések is felmerültek. Ennek kapcsán a magyar dip-
lomácia vezetője kihangsúlyozta, hogy mostantól bármilyen vitás kér-
dés felmerülése esetén egy úgy nevezett „korai figyelmeztető rendszer” 
lép életbe. Mikulás Dzurindát fogadta Schmitt Pál köztársasági elnök, 
Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.

Szeptember 27.
Győri Enikő EU-ügyekért felelős államtitkár és Ódor Bálint EU-ügyekért 
felelős helyettes államtitkár Budapesten hivatalos tárgyalást folytatott 
Pavlo Klimkin EU ügyekért felelős ukrán külügyminiszter-helyettessel, 
akit ezt követően munkaebéden látott vendégül Bába Iván közigazga-
tási államtitkár. Győri Enikő államtitkár tájékoztatta tárgyalópartnerét a 
2011. első félévi magyar EU-elnökség prioritásairól: az Európai Szemesz-
ter végrehajtása, a szorosabb együttműködés a meglévő közös politikák 
terén, az állampolgárokhoz közeli EU és a bővítési célok mellett Magyar-
ország a szomszédságpolitikának is kiemelt figyelmet kíván szentelni.
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Szeptember 27.
Budapestre látogatott Bogdan Aurescu román európai ügyi államtit-
kár és megbeszéléseket folytatott Gottfried Péterrel, a miniszterelnök 
európai ügyekért és nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős fő-
tanácsadójával, Balog Zoltánnal, a KIM társadalmi felzárkóztatásért 
felelős államtitkárával. A konzultációk során a tárgyalópartnerek az 
2014—2020-as új Pénzügyi Távlat, a Duna-régióra vonatkozó Európai 
Stratégia, Románia csatlakozása a Schengen-övezethez, a Kohéziós Po-
litika és a Közös Agrárpolitika, az energetikai biztonság, az EU-bővítés, 
a Nyugat-Balkán és a Keleti Szomszédság kérdéseit tekintették át, külö-
nös tekintettel arra, hogy 2011 első félévében Magyarország látja el az 
Európai Unió Tanácsa elnöki feladatait.

Szeptember 27.
Brüsszelben Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter bejelentette: a 
jövő év első felében esedékes magyar soros EU-elnökség feladata lesz 
a jogalkotási kompromisszum kialakítása az Európai Unió tagországai 
között a génkezelt növények termesztési korlátozásának kérdésében.

Szeptember 28.
Schmitt Pál köztársasági elnök fogadta a diplomáciai testület tagjait. Az 
eseményen beszédet mondott az államfő, melyben bejelentette: Ma-
gyarország első számú nagykövete szeretne lenni, képviselni az ország 
érdekeit és építeni kapcsolatait.

Szeptember 28.
Magyarországra látogatott Knut Vollebaek EBESZ kisebbségi főbiztos. 
Németh Zsolttal, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával foly-
tatott tárgyalásának középpontjában a szlovák nyelvtörvény, valamint 
a magyar és a szlovák állampolgársági törvények álltak. A megbeszélé-
seket követően Németh Zsolt megerősítette: Magyarország és Szlová-
kia a jövőben a kétoldalú kapcsolatok keretében, elsősorban a tizenkét 
vegyesbizottság segítségével kívánja rendezni a vitás ügyeket. A szak-
mai, politikai kérdések megvitatásán túl, a parlamenti államtitkár gra-
tulált Knut Vollebaeknek, aki újabb három évre kapott megerősítést az 
EBESZ kisebbségi főbiztosi posztján.
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Szeptember 28.
Elfogadta az Európai Parlament állampolgári, bel- és igazságügyi bizott-
sága azt a jelentést, amely javasolja, hogy Albánia és Bosznia-Hercego-
vina kerüljön le az Európai Unióban vízumköteles országok listájáról.

Szeptember 29—Október 1.
A 2011 első felében esedékes magyar EU-elnökség előkészületeiről tárgyalt 
az EP kulturális és oktatási bizottságának küldöttsége Budapesten és Pé-
csen. A találkozókon a magyar parlamentet a kulturális és sajtóbizottság, az 
oktatási bizottság, valamint a turisztikai és sportbizottság képviselte.

Szeptember 30.
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke Pozsonyban részt vett a viseg-
rádi négyek parlamenti elnökeinek találkozóján. Pozsonyi tartózkodása 
idején az Országgyűlés alelnöke találkozott a MKP vezetőivel is. Meg-
beszélésük napirendjén a szlovákiai államnyelvtörvény, illetve a kettős 
állampolgárság kérdése is szerepelt.

Szeptember 30.
Németh Zsolt külügyi államtitkár Kisinyovban részt vett a Moldova ba-
rátai elnevezésű EU-országcsoport harmadik ülésén. A magyar poli-
tikus felszólalásában elmondta: Budapest arra törekszik, hogy a kele-
ti partnerség programja a magyar EU-elnökség sikertörténete legyen.

Szeptember 30.
Budapestre látogatott Matthew Rycroft brit európai igazgató és meg-
beszéléseket folytatott Ódor Bálinttal, a Külügyminisztérium helyettes 
államtikárával. Matthew Rycroftot fogadta Győri Enikő külügyi államtitkár.

Szeptember 30.
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gaz-
daságstratégiai államtitkára Brüsszelben részt vett az uniós országok 
versenyképességért felelős minisztereinek kötetlen jellegű találkozóján.

Szeptember 30.
Magyarország szeretné, ha a szlovákiai államnyelvtörvényből kikerülne a 
szankciók bármiféle lehetősége. „Ebben bízunk, ezt kértük hangsúlyosan” 
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– jelentett ki Balla Mihály, a magyar parlament külügyi bizottságának el-
nöke azt követően, hogy a szlovák és a magyar parlamenti testület együt-
tes ülést tartott Pozsonyban. Az ülésen tárgyaltak a kettős állampolgár-
ságról, míg a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának kérdése 
nem került szóba. A magyarországi politikusok a tárgyalásokat megelő-
zően felkeresték az MKP pozsonyi székházát, ahol tájékoztató jellegű esz-
mecserét folytattak az MKP tárgyalóküldöttségével.
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OKTÓBER

Október 1—2.
Schmitt Pál köztársasági elnök hivatalos látogatásra utazott Horvátország-
ba. Ivo Josipovićcsal, a vendéglátó köztársasági elnökkel Horvátország EU-
csatlakozásához nyújtott magyar támogatásról és Zágráb még megoldan-
dó feladatairól tárgyaltak. Luka Bebić parlamenti elnök és Jadranka Kosor 
miniszterelnök is megbeszélést folytatott a magyar köztársasági elnökkel. 
Schmitt Pál koszorút helyezett el néhai Antall József miniszterelnök mell-
szobránál, majd találkozott a horvátországi magyarság szervezeteivel.

Október 4-5.
Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben tartózkodott az európai és ázsi-
ai állam- és kormányfők nyolcadik csúcstalálkozóján. A találkozó résztve-
vői a gazdasági kormányzás aktuális kérdéseit tekintették át, a zárónyi-
latkozatban pedig megerősítették, hogy a jövőben is folytatják és lehe-
tőség szerint kiterjesztik stratégiai párbeszédüket és együttműködésüket 
az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és hasznosság szem előtt tartásával.

A magyar miniszterelnök a csúcstalálkozón kívül megbeszélést foly-
tatott Lothar Biskyvel, az Egyesült Európai Baloldal, valamint Michal 
Kaminskivel, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai parla-
menti frakcióvezetőjével.

Október 5—6.
Martonyi János külügyminiszter hivatalos látogatáson fogadta Nizar bin 
Obeid Madanit, Szaúd-Arábia külügyi államminiszterét. A megbeszélés 
fő témája a két ország közötti együttműködési lehetőségek bővítése 
volt, ennek jegyében aláírták a Magyarország és Szaúd-Arábia kapcsola-
tait szabályozó kormányközi megállapodást, az együttműködési keret-
egyezményt. A külügyi államminisztert Orbán Viktor miniszterelnök is 
fogadta, és megállapodtak abban, hogy közös munkacsoportokat hoz-
nak létre, melyek azt a célt szolgálják, hogy a világ legtöbb országában 
komoly tőkével és nagy piaci erővel jelen lévő szaúd-arábiai befekteté-
sekből és pénzügyi lehetőségekből Magyarország is részesüljön.
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Október 7.
Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár Androulla Vassiliouval, az Eu-
rópai Unió oktatásért és kultúráért felelős biztosával, valamint Fadila 
Laanannal, a belgiumi francia közösség kultúráért és audiovizuális ága-
zatért felelős miniszterével találkozott Brüsszelben.

Október 7.
Ódor Bálint helyettes államtitkár Berlinben tárgyalásokat folytatott 
Michael Clauss európai igazgatóval a német Külügyminisztériumban, 
illetve a Kancellári Hivatalban Nikolaus Meyer-Landrut főcsoportfőnök-
kel, az EU-részleg helyettes vezetőjével.

Október 7—9.
Németh Zsolt parlamenti államtitkár Martonyi János külügyminiszter 
képviseletében részt vett és előadást tartott a „Délkelet-Európa integrá-
ciójának jövője – Montenegró helyzete” című konferencián. Előadásában 
a 2011 januárjától az EU soros elnökségét betöltő Magyarország szem-
szögéből értékelte a régió helyzetét és kilátásait. A konferencia margóján 
Németh Zsolt kétoldalú megbeszélést folytatott Milan Roćen monteneg-
rói külügy- és Gordana Djurović EU-integrációs miniszterrel. A tárgyalások 
középpontjában a bilaterális kapcsolatok továbbfejlesztésének kérdései 
álltak. A szeminárium alkalmat adott arra is, hogy az államtitkár – a budvai 
rendezvényen ugyancsak jelenlévő – Samuel Źbogar szlovén külügymi-
niszterrel megvitassa a térség fontosabb ügyeit, valamint a Nyugat-Bal-
kán európai jövője iránt fokozott felelősséget érző Magyarország és Szlo-
vénia összehangolt cselekvésének lehetőségeit a régióban.

Október 8.
Orbán Viktor rövid hivatalos látogatásra érkezett Szófiába, ahol a ja-
nuár 1-jén kezdődő soros magyar EU-elnökség fő feladatairól tárgyalt 
Bojko Boriszov bolgár miniszterelnökkel.

Október 8.
Fellegi Tamás, a magyar—orosz gazdasági együttműködésért felelős kor-
mánybiztos és egyben a Magyar—Orosz Gazdasági Együttműködési Kor-
mányközi Bizottság (KKB) társelnöke Budapesten tárgyalt a KKB orosz társ-
elnökével, Viktor Zubkovval, akit egyébként hivatalában fogadott Orbán 
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Viktor miniszterelnök is. A felek megállapították, hogy semmilyen feszült-
séget okozó probléma nincs közöttük. Áttekintették a magyar—orosz gaz-
dasági együttműködés összes aktuális kérdését. Kiemelt figyelmet szentel-
tek az energetikai együttműködéssel és a Malévval kapcsolatos kérdések-
nek, és megállapodtak abban, hogy ezen két kérdéskör kapcsán a közeljö-
vőben szakértői tárgyalásokra kerül majd sor.

Október 8.
Ódor Bálint külügyminisztériumi helyettes államtitkár fogadta Anthony 
Smith-t, a Brit Nemzetközi Fejlesztési Minisztérium fejlesztési főigazgatóját.

Október 8—10.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank Washingtonban megren-
dezésre kerülő közgyűlésén Magyarországot IMF és világbanki kormány-
zói minőségében Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter képvi-
selte. A közgyűlésen résztvevő magyar delegációnak tagja volt a nem-
zetgazdasági miniszteren kívül Simor András jegybankelnök, valamint 
Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke.

Október 8.
Sztáray Péter helyettes külügyi államtitkár részt vett egy Ukrajna témá-
jú nemzetközi konferencián a budapesti Közép-európai Egyetemen. 
Felszólalásában hangsúlyozta, hogy Magyarország azt szeretné, hogy 
Ukrajna közelebb kerüljön az Európai Unióhoz, de úgy, hogy közben ki-
egyensúlyozott kapcsolatokat ápol Oroszországgal.

Október 8.
A Külügyminisztérium felfüggesztette az Ukrajnai Magyar Demokra-
ta Szövetség azon jogosultságát, amelynek birtokában támogató nyi-
latkozatokat adhattak ki a magyarigazolványok kiadásához szüksé-
ges vízumok beszerzéséhez. A minisztérium pénteki közleménye sze-
rint azért döntöttek így, mert „rendellenességeket tapasztaltak” a ma-
gyarigazolványok kiadása körül Kárpátalján, és mert a magyar kormány 
is vizsgálódik már. A vizsgálatok lezárultáig a vízumeljáráshoz szüksé-
ges támogató nyilatkozat kiadására csak a Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség jogosult.
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Október 9.
Szőcs Géza kulturáért felelős államtitkár Csíkszeredán a magyar—ro-
mán dokumentumfilm-fesztivál díjkiosztó gálájának volt a vendége 
Lezsák Sándorral, az Országgyűlés alelnökével együtt.

Október 11.
Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben az Európai Bizottság tagjai 
közül Andor László foglalkoztatásügyi és szociális, Dacian Ciolos mező-
gazdasági, Olli Rehn pénzügyi, Viviane Reding alapjogi felelőssel talál-
kozott, és tárgyalt Pierre de Boissieu-vel, az EU-tagországok kormánya-
it képviselő Tanács főtitkárával is. Martonyi János átadta tárgyalópartne-
reinek a jövő januártól június végéig tartó magyar elnökség prioritásai-
nak összefoglalóját egy hivatalos státus nélküli rövid szöveg formájában.

Október 12.
A vörösiszap-katasztrófából adódó tanulságokról és az ipari baleset kö-
vetkezményeinek felszámolásáról sok szó esett a pécsi jubileumi rektor-
konferencia nyitónapján. A rendezvény díszvendége volt José Manuel 
Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök. A két 
politikus külön is megbeszélést folytatott Magyarország 2011 első felé-
ben esedékes soros EU-elnökségéről. Orbán Viktor a tárgyalások utáni saj-
tótájékoztatón elmondta, hogy részletekbe menően tájékoztatta az Eu-
rópai Bizottság elnökét a történtekről, a munkálatokról, az iszapömléssel 
kapcsolatos lépésekről, és köszönetét fejezte ki az unió támogatásáért.

Október 13.
Az EP néppárti frakciója Áder János fideszes EP-képviselő kezdeményezé-
sére javasolta, hogy az Európai Parlament jövő heti plenáris ülésén foglal-
kozzon a magyarországi vörösiszap-katasztrófa kérdésével, különös tekin-
tettel az unió lehetséges pénzügyi segítségére, valamint a jövőbeli kataszt-
rófák elleni védekezésre. A szocialista frakció is csatlakozott a javaslathoz.

Október 14.
Az Arad—Szeged összekötő földgázvezeték ünnepélyes átadása kap-
csán Csanádpalotára látogatott Orbán Viktor magyar és Emil Boc ro-
mán miniszterelnök.
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Október 14.
A NATO lisszaboni csúcstalálkozóját előkészítő brüsszeli miniszteri ülé-
sén részt vett Martonyi János külügy- és Hende Csaba honvédelmi mi-
niszter. Martonyi János külügyminiszter megerősítette, hogy Magyaror-
szág támogatja a NATO új stratégiai koncepciójának lisszaboni elfoga-
dását. A jelenlegi koncepció – amelynek tervezetét a külügy- és honvé-
delmi miniszterek együttes ülés keretében tekintették át – a szövetsé-
gesek számára fontos kérdésekben igyekszik megtalálni az egyensúlyt. 
A sajtótájékoztatót követően a két miniszter felavatta a műveletekben 
elesett és megsérült magyar katonák tiszteletére készített emléktáblát.

Október 15.
Schmitt Pál köztársasági elnök a chilei államfőnek címzett táviratában 
üdvözölte az augusztus 5-én bekövetkezett bányaomlás során szeren-
csétlenül járt bányászok sikeres megmenekülését.

Október 15.
Martonyi János külügyminiszter hivatalában megbeszélést folytatott 
Vuk Jeremić szerb külügyminiszterrel, aki saját kezdeményezésére 
tett munkalátogatást Budapesten. A külügyminiszterek többek között 
megvitatták a nyugat-balkáni országok – kiemelten Szerbia – euró-
pai integrációs folyamatának helyzetét. Martonyi János hangsúlyozta, 
hogy Magyarország támogatja Szerbia integrációs erőfeszítéseit, és a 
magyar EU-elnökség idején prioritásként kívánja kezelni a Nyugat-Bal-
kán stabilitásának és integrációjának ügyét.

Október 18.
Schmitt Pál köztársasági elnök a magyarság összefogása és az autonó-
mia ügye mellett foglalt állást, a román—magyar közös értékeket hang-
súlyozta, Románia időbeni schengeni csatlakozásának az elősegíté-
sét ígérte bukaresti és marosvásárhelyi látogatásán. A magyar államfő 
Traian Băsescu államfővel, Emil Boc miniszterelnökkel tárgyalt, találko-
zott ezen kívül Mircea Geoana szenátusi elnökkel a Parlamentben, vala-
mint Roberta Alma Anastase képviselőházi elnökkel a Képviselőházban.
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Október 18—19.
Kétnapos látogatásra Izraelbe érkezett Hende Csaba honvédelmi mi-
niszter; a tel-avivi ISDEF védelmi ipari kiállítást tekinti meg. A politikust 
udvariassági látogatáson fogadta Ehud Barak izraeli védelmi minisz-
ter. A két miniszter eszmecserét folytatott a közel-keleti térség bizton-
ságpolitikai helyzetéről, az izraeli—palesztin béketárgyalásokról, a ma-
gyar—izraeli kétoldalú katonai kapcsolatokról.

Október 19.
Martonyi János külügyminiszter részt vett az Országgyűlés európai ügyek 
bizottságának ülésén. Tájékoztatója szerint a 2011 első félévében esedé-
kes magyar uniós elnökség programja az emberi tényezőre épül, közép-
pontjában a növekedés, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás áll.

Október 20.
Orbán Viktor miniszterelnök Szlovéniába látogatott, találkozott szlovén 
kollégájával, Borut Pahorral. A két kormányfő áttekintette a szlovén EU-
elnökség tapasztalatait, s az elnökségre történő magyar felkészülést.

Október 20.
Az Országgyűlés politikai vitanapot tartott a 2011. első félévi magyar EU-
elnökségről. A Külügyminisztériumot Martonyi János külügyminiszter és 
Győri Enikő, európai uniós ügyekért felelős államtitkár képviselte. Martonyi 
János ismertette a magyar elnökség előtt álló kihívásokat, amelyek az Unió 
erre az időszakra eső meglehetősen feszített napirendjéből adódnak. A par-
lamenti pártok vezérszónokai nagyrészt egyetértettek abban, hogy az első 
soros elnökséggel Magyarország történelmi lehetőséget kapott a sikerre és 
arra, hogy befolyását és presztízsét megnövelje az Unióban és a világban.

Október 20.
Abdallah Dardari, Szíria miniszterelnök-helyettese Budapesten talál-
kozott Becsey Zsolttal, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaság-
ért felelős államtitkárával. A két politikus gazdasági együttműködé-
si megállapodást írt alá. Az arab köztársaság miniszterelnök-helyette-
se budapesti látogatása alatt átadta a szír miniszterelnök írásos meg-
hívóját, amelyben látogatásra hívta Magyarország miniszterelnökét és 
külügyminiszterét. A kétnapos magyarországi látogatásra érkezett szír 
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delegációval 35 cég képviselője érkezett Budapestre, akik szerdán dél-
előtt magyar partnereikkel folytatnak megbeszéléseket.

Október 22.
Martonyi János külügyminiszter részt vett a Visegrádi Négyek Nyugat-
Balkán témájú kibővített külügyminiszteri találkozóján Pozsonyban. A ta-
nácskozás végén nyilatkozatban szögezték le, hogy Magyarország és Len-
gyelország kiemelt figyelmet fog szentelni a nyugat-balkáni bővítés ügyé-
nek 2011-ben, amikor egymást követően ellátják az EU-elnöki tisztséget.

Október 22.
A magyar—vietnami kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsola-
tok fejlesztéséről tárgyalt Hanoiban pénteken Németh Zsolt, a külügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára. Németh Zsolt vietnami partnerével, 
Doan Xuan Hung helyettes külügyminiszterrel kétoldalú és nemzetközi té-
mákról folytatott megbeszélést, majd találkozott Pham Gia Khiem külügy-
miniszterrel, a tárgyaláson kiemelt kérdésként kezelték a kulturális együtt-
működést. Megállapodtak abban, hogy a két fél szorosan egyeztet a jövő 
év júniusában Budapesten megrendezésre kerülő ASEM külügyminiszte-
ri értekezlet tartalmi és szervezési kérdéseiben, különös tekintettel arra, 
hogy e fórum vendéglátói szerepkörét hazánk éppen Vietnamtól veszi át. 
Márton Péter, a Németh Zsolt államtitkár kíséretében szintén Hanoiban 
tárgyaló ITDH vezérigazgató-helyettes stratégiai együttműködési megál-
lapodást írt alá Do Kim Langgal, a Vietrade vezérigazgató-helyettesével.

Október 25.
Orbán Viktor miniszterelnök Chisinauba látogatott és megbeszélést 
folytatott Vlad Filat moldovai miniszterelnökkel. Filat kifejezte meggyő-
ződését, hogy a magyar európai uniós elnökség idején Moldova euró-
pai integrációját is sikerül majd felgyorsítani, és jelentős előrelépést le-
het tenni a vízumliberalizáció útján is.

Október 25.
Martonyi János külügyminiszter a magyar kormány képviseletében ok-
tóber 25-én részt vett a Külügyek Tanácsa (KüT) és az Általános Ügyek 
Tanácsa (ÁüT) ülésén. A luxemburgi üléseken az Európai Unió külügy-
miniszterei tanácskoztak az esedékes brüsszeli csúcs előkésztéséről, 
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továbbá napirenden szerepelt Szerbia csatlakozási kérelmének vélemé-
nyezése is. Kubával kapcsolatban az uniós külügyminiszterek abban ál-
lapodtak meg, hogy egyelőre hatályban marad a kommunista szigetor-
szággal szemben korábban megfogalmazott közös politika. Ennek értel-
mében belső változásokat várnak Kubától az esetleges párbeszéd fejé-
ben. Martonyi János a luxemburgi külügyminiszteri tanácskozás közben 
külön kétoldalú megbeszélést is folytatott Catherine Ashtonnal. Az uniós 
főképviselő felkérte a magyar külügyminisztert arra, hogy a 2011-es ma-
gyar elnökség alatt lássa el az unió részéről a társelnöki tisztet az EU—Tá-
dzsikisztán és az EU—Üzbegisztán társulási tanácsülésen.

Október 26.
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára tájékoz-
tatót tartott az Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizott-
ságának ülése az Európa Tanács Velencei Bizottságának a szlovákiai ál-
lamnyelvtörvénnyel összefüggő állásfoglalásáról.

Október 26.
Hazánk EU-elnöksége, Nyugat-Balkán uniós integrációja és a kétoldalú 
kapcsolatok gazdasági vonatkozásainak fejlesztése állt Martonyi János 
külügyminiszter és macedón partnere, Antonio Milososzki tárgyalásá-
nak középpontjában. A Budapestre látogató Antonio Milososki a ma-
gyar külügyminiszterrel a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének szüksé-
gességében egyetértve hangsúlyozta, politikai téren kiválóak a két or-
szág kapcsolatai. Céljuk az, hogy a jövő év elején egyezményt írjon alá 
Magyarország és Macedónia a gazdasági együttműködés erősítéséről.

Október 26.
Hóvári János, a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes ál-
lamtitkára hivatalában fogadta Jean Paul Laborde-ot, az ENSZ Terroriz-
mus Ellenes Akciócsoportjának vezetőjét. A csoport feladata valameny-
nyi ENSZ szerv terrorizmussal kapcsolatos tevékenységének összefogása, 
a tagállamokkal való folyamatos kapcsolattartás az ENSZ Terrorizmus El-
lenes Stratégia teljes körű megvalósítása érdekében, valamint a tagállam-
ok kapacitásépítéssel és technikai segítségnyújtással történő támogatása 
a terrorellenes küzdelemben. A megbeszélések középpontjában az ENSZ 
terrorizmus ellenes stratégiájának eredményei, illetve a terrorellenes 
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magyarországi koordinációs struktúra áttekintése állt. A felek egyetértet-
tek abban, hogy a terrorizmus, mint globális biztonsági fenyegetés elleni 
nemzetközi szintű fellépés hatékonyságának erősítésében az ENSZ szere-
pe kulcsfontosságú. Hóvári János jelezte, hogy Magyarország elkötelezett 
az ENSZ terrorizmus ellenes stratégiája, a Biztonsági Tanács vonatkozó ha-
tározatai, az ezekre épülő EU-stratégia és akcióterv végrehajtása iránt.

Október 27.
Martonyi János külügyminiszter hivatalos látogatáson fogadta Ege-
men Bağis török államminisztert. A megbeszélések középpontjában 
Törökország EU-csatlakozási folyamatának jelenlegi helyzete állt, ame-
lyet Magyarország egyértelműen és határozottan támogat. A magyar 
tárcavezető közölte, Magyarország javaslatokat tesz annak érdekében, 
hogy az EU Törökországgal szembeni vízumpolitikája a jelenleginél ru-
galmasabb és liberálisabb legyen.

Október 27.
Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdasági államtitkára 
Tiranában tárgyalt Ilir Meta albán miniszterelnök-helyettessel. A magyar—
albán gazdasági együttműködés elmarad attól a szinttől, amelyet Magyar-
ország a többi nyugat-balkáni országgal kiépített, ezt próbálták javítani.

Október 28.
Martonyi János külügyminiszter hivatalában fogadta Gordan 
Jandroković horvát külügyminisztert. A Magyarország és Horvátország 
közötti kapcsolatok problémamentesek, modellértékűek, a két állam 
között nincsenek viták és Magyarország jelenleg is, de a 2011 első fél-
évében esedékes uniós elnöksége alatt különösen szorgalmazza majd, 
hogy Horvátország uniós csatlakozási tárgyalásai minél előbb lezárul-
janak. A tárgyalások után a két tárcavezető aláírta a Magyar Köztár-
saság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya közötti, a Magyar 
Köztársaság Moldovai Köztársaságban működő nagykövetségén a ví-
zumkérelmek kezelésével kapcsolatos megállapodás jegyzőkönyvét.

Október 28.
Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdasági államtit-
kára a Közép-európai Kezdeményezés (KeK) gazdasági minisztereinek 
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találkozóján vett részt Podgoricában. Az államtitkár a tanácskozáson 
elmondta, komoly állami ösztönzésre van szükség ahhoz, hogy a Nyu-
gat-Balkánon a nemzeti tulajdonú kis- és közepes vállalkozások nyitot-
tá váljanak, és magasabb szintű legyen a kereskedelmi és gazdasági in-
tegráció a térség országai között.

Október 28.
Borbély László, Románia környezetvédelmi és erdészeti minisztere ma-
gyarországi látogatása alkalmával Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-
terrel és Németh Zsolt külügyi államtitkárral tanácskozott. A tanácskozá-
son egy olyan vegyes bizottság létrehozását javasolta, amely környezet-
védelmi katasztrófák idején biztosítani tudja a magyarországi és románi-
ai szakemberek számára az intézményes keretet arra, hogy közösen ele-
mezzék az adott környezetvédelmi problémát, és uniós szinten közös ál-
láspontot tudjanak kialakítani. A környezetvédelmi és erdészeti miniszter 
a környezetvédelmi katasztrófák elhárítása céljából egy újabb uniós alap 
létrehozását szorgalmazta. Németh Zsolt megköszönte Romániának a se-
gítséget, amelyet az iszapkatasztrófa után Magyarországnak nyújtott.

Október 28—29.
Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár Párizsban megbeszélést foly-
tatott Frédéric Mitterrand francia kulturális miniszterrel a 2011-es ma-
gyar EU-elnökség kulturális prioritásairól. A tárgyaló felek áttekintették 
a francia—magyar kulturális kapcsolatok aktuális helyzetét is, valamint 
az együttműködés lehetőségét a nemzeti kincsek digitalizálása terüle-
tén. A kulturális államtitkár párizsi látogatása során megbeszélést foly-
tatott továbbá Francesco Bandarinnel, az UNESCO kulturális főigazga-
tó-helyettesével, valamint a francia Liszt Év szervezőbizottságával, köz-
tük Jean-Yves Clément-nal, az emlékév főkurátorával is.

Október 28.
Matej Marn, a szlovén külügyminisztérium politikai igazgatója Sztáray Pé-
ter helyettes államtitkár, politikai igazgató vendégeként a két tárca kö-
zötti konzultációs mechanizmus keretében a magyar EU-s elnökség pers-
pektívájából áttekintette az EU napirendjén szereplő kiemelt fontosság-
gal bíró külpolitikai kérdéseket. A magyar és szlovén delegáció többek 
között tárgyalásokat folytatott a Nyugat-Balkán euro-atlanti integrációs 
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folyamatáról, az egyes nyugat-balkáni országok vízumliberalizációval kap-
csolatos helyzetéről, továbbá a balkáni régiót érintő biztonságpolitikai kér-
désekről, valamint a Keleti Partnerség jövőjéről. Németh Zsolt parlamenti 
államtitkár udvariassági látogatáson fogadta a szlovén politikai igazgatót.

Október 28.
Hóvári János, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára meghívásá-
ra Bakondi György kormánybiztos tájékoztatót tartott a Külügyminisz-
tériumban a Magyarországon akkreditált Diplomáciai Testület részére a 
vörösiszap-katasztrófáról.

Október 28—29.
Orbán Viktor miniszterelnök részt vett Brüsszelben az EU-tagországok ál-
lam- és kormányfőinek találkozóján. Megállapodtak, hogy korlátozott 
mértékben az uniós alapszerződést is módosítani fogják az esetleges ké-
sőbbi pénzügyi válságok elleni hatékonyabb védekező mechanizmus ki-
alakítása érdekében. A szerződéses változtatásokat a ratifikációval együtt 
2013 közepére el kell végezni. A módosításokról Herman Van Rompuy, az 
Európai Tanács elnöke konzultál a tagországokkal, és a decemberi csúcsta-
lálkozón hivatalosan döntenek a jogalkotási folyamat megindításáról.

Október 29.
A jövő évi soros magyar és lengyel uniós elnökség teendőiről egyezte-
tett Varsóban Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási 
és igazságügyi miniszter. A politikus Krzysztof Kwiatkowski igazságügy-
miniszterrel ismertette a közelgő magyar elnökség kiemelt feladatait.

Október 29.
Hende Csaba honvédelmi miniszter megbeszélést folytatott kollégájával, 
Evangélosz Venizelosz görög nemzetvédelmi miniszterrel Szalonikiben.

Október 30—november 2.
Orbán Viktor miniszterelnök Sanghajban részt vett a világkiállítás záró-
eseményein: a magas szintű fórumon és a záróünnepségn. A fórumon 
ő mondta a plenáris ülés megnyitó előadásainak egyikét. Orbán Viktort 
Sanghajban fogadta Ven Csia-Pao kínai miniszterelnök. Orbán Viktor kí-
séretében volt Martonyi János külügyminiszter, Fellegi Tamás fejlesztési 
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miniszter, valamint Demján Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke és Kenye-
res Sándor, a Talentis alapítója. A magyar miniszterelnök az expón fel-
kereste Kína, valamint az Európai Unió és Belgium közös pavilonját, to-
vábbá Lengyelország kiállítását és a magyar pavilont. Programjának na-
gyobb részében üzleti tárgyalásokat folytatott, találkozott Kína több 
jelenős gazdasági szereplőjével. Jelen volt a Vállalkozók Szövetsége 
(VOSZ) és kínai partnerszervezete (CCPIT) megállapodásának aláírásán.

Október 30—november 8.
Balog Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár Kanadába lá-
togatott. Találkozott Neil Yeatesszel, a kanadai állampolgársági, beván-
dorlási és multikulturális ügyekért felelős minisztérium miniszterhelyette-
sével és eszmecserét folytattak arról az együttműködésről, amelyre a két 
ország hatóságai között azért van szükség, hogy senki se éljen vissza a 
Kanada és Magyarország közötti vízummentes közlekedés lehetőségével.
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NOVEMBER

November 1.
Martonyi János magyar és Mikuláš Dzurinda szlovák külügyminiszter 
által kötött szerződés értelmében a tiranai, a kisinyovi és a rijádi ma-
gyar nagykövetségen a helyi lakosok a magyar nagykövetségen szlovák 
schengeni vízumot is szerezhetnek. Szlovákiának ez a harmadik ilyen jel-
legű szerződése, korábban Ausztriával és Szlovéniával kötött hasonlót.

November 1—3.
Hivatalos látogatást tett Magyarországon Preneet Kaur, India külügyi 
államminisztere. Az indiai államminiszter plenáris találkozó keretében 
konzultációt folytatott magyar partnerével, Németh Zsolt parlamenti 
államtitkárral. Udvariassági találkozón fogadta őt Orbán Viktor minisz-
terelnök és Martonyi János külügyminiszter is.

Preneet Kaur látogatása során megnyitotta India budapesti nagykö-
vetségének új, a későbbiekben az Indiai Kulturális Központnak is helyet 
adó épületszárnyát. A megnyitó ünnepségen a Külügyminisztérium 
képviseletében Bába Iván közigazgatási államtitkár mondott beszédet.

November 4.
Martonyi János külügyminiszter Berlinben tárgyalt a soros magyar EU-
elnökség feladatairól, az európai alapszerződés módosításának szüksé-
gességéről német kollégájával Guido Westerwellével. Martonyi János a 
tárgyalások után beszédet mondott a Német—Magyar Fórum 20. köz-
gyűlésén. A rendezvényen napirendre került a nemzeti gazdaságpoliti-
kák összehangolása, az ezt szolgáló jogi alapok megteremtése.

November 4.
Ilse Aigner német élelmezési, mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi mi-
niszter Budapesten tárgyalt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel.

November 4—5.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke hivatalos látogatásra Varsóba 
utazott, ahol részt vett a „Regionális Partnerség” parlamenti elnökeinek 
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kibővített találkozóján. Megbeszélést folytatott Bogdan Borusewicz-
cel, a lengyel Szenátus és Grzegorz Schetyna-val, a Szejm elnökével is.

November 5.
Összeült a Magyar Állandó Értekezlet. Valamennyi határon túli magyar 
szervezet üdvözölte a Máért összehívását, csakúgy, mint a nemzeti össze-
tartozásról és a kettős állampolgárság megszerzéséről szóló törvényeket.

November 5.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter Párizsban tárgyalt Michele Alliot-Marie-val, francia igazság-
ügy-miniszterrel. Ennek keretében ismertette vendéglátójával, a január-
ban kezdődő magyar elnökségnek az igazságügyet érintő kiemelkedő 
feladatait, valamint Párizs fokozott segítségét kérte az olyan ügyekben, 
amelyeknek az eredete a 2008-as francia uniós elnökséghez köthető.

November 6—9.
Martonyi János külügyminiszter hivatalos látogatást tett Jordániában, 
Izraelben és a Palesztin Hatóságban, ahol az országok vezető képviselő-
ivel folytatott tárgyalásokat. A magyar diplomácia vezetője 7-én Nasser 
Judah jordán külügyminiszterrel folytatott megbeszélést Ammanban, 
amely során kiemelt napirendi pontként szerepeltek a jordán—ma-
gyar kapcsolatok és a kétoldalú együttműködés további elmélyítése is. 
Martonyi Jánost Jordániában fogadta II. Abdullah király is.

Izraelben Martonyi János találkozott Avigdor Liebermann külügy-
miniszterrel, Reuven Rivlinnel, a parlament elnökével, Dan Meridor mi-
niszterelnök-helyettessel, hírszerzési és atomügyi miniszterrel, vala-
mint Daniel Herskoviccsal, Izrael magyar származású tudományos és 
technológiai miniszterével. A magyar külügyminiszter tiszteletére fo-
gadást adott Jeruzsálemben az Izraelben élő magyarajkúak képvisele-
tében Josef Weiss, Magyarország tiszteletbeli konzulja.

Martonyi János november 9-én Ramallahban találkozott partnerével, 
Riad al-Malki külügyminiszterrel, valamint Salam Fayyaddal, a Palesztin Ha-
tóság miniszterelnökével. A felek elsősorban a közel-keleti konfliktus meg-
oldásának lehetőségeiről, illetve a kétoldalú kapcsolatokról tárgyaltak.
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November 8.
Orbán Viktor miniszterelnök Bukarestben részt vett a Duna-csúcstalál-
kozón. A Duna Stratégia számos területet felölelő operatív program, 
amely egyaránt kiterjed a hajózhatóságra, a szállításra, a kereskede-
lemre, a turizmusra, a környezetvédelemre, a migráció folyamatára és 
az energiabiztonságra. A találkozó után a magyar miniszterelnököt fo-
gadta Traian Băsescu államfő.

November 8.
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára részt 
vett a közép-, kelet- és délkelet-európai politikai és gazdasági vezetők 
részvételével megrendezett VII. Bécsi Gazdasági Fórumon.

November 10—11.
Hivatalos látogatást tett Budapesten Danilo Türk, Szlovénia köztársasági el-
nöke. Az elnök megbeszélést folytatott vendéglátójával, Schmitt Pál köz-
társasági elnökkel, és találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is és Kövér 
László parlamenti elnökkel. A kormányfővel áttekintették egyebek mellett 
az új, körvonalazódó európai pénzügyi válságkezelési mechanizmust, az 
energiabiztonság ügyét, valamint az Európai Unió Duna-régió projektjéhez 
kapcsolódó stratégiai kérdéseket, köztük a közlekedési folyosók témáját.

November 11.
Budapesten tárgyalt az albán külügyminiszter, Edmond Haxhinasto. 
A magyar—albán külügyminiszteri találkozó – a bilaterális kapcsolatok 
fejlesztésén túl – a magyar EU-elnökségre való felkészülés során alkal-
mat teremtett a bizottsági vélemény főbb üzeneteinek megerősítésé-
re és az ebből következő feladatok megvitatására. Magyarország prio-
ritásként kezeli az EU további bővítését, határozottan támogatja a nyu-
gat-balkáni térség, benne Albánia európai integrációjának előrehaladá-
sát, és készül az ebből soros elnökként rá háruló szerepkör betöltésére.

November 11.
Ali Ahmed Karti szudáni külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat 
Martonyi János külügyminiszter. Az Európai Unió és Magyarország 
minden segítséget meg kíván adni a szudáni kormányzatnak a 2011. ja-
nuár 9-re kitűzött, Dél-Szudán önálló államiságáról döntő referendum 
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törvényességének és átláthatóságának biztosítása érdekében. A ma-
gyar külügyminiszter hangsúlyozta: a szudáni kérdés megnyugtató 
rendezése mind a kontinens jövője, mind pedig a nemzetközi béke és 
biztonság szempontjából kulcsfontosságú.

November 12.
Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatást tett Kijevben, ahol megbe-
szélést folytatott Viktor Janukovics ukrán elnökkel és Mikola Azarov mi-
niszterelnökkel, a tárgyalások során áttekintik az ukrán—magyar kétolda-
lú kapcsolatok időszerű kérdéseit, azok fejlesztésének a lehetőségeit, külö-
nös tekintettel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés elmélyítésére.

November 12.
Martonyi János külügyminiszter részt vett az Osztrák Szövetségi Tanács és 
Alsó Ausztriai Tartományi Tanács Európa Konferenciáján. A tanácskozás 
Werner Faymann osztrák szövetségi kancellár, Michael Spindelegger kül-
ügyminiszter, valamint Johannes Hahn, az Európai Bizottság regionális po-
litikáért felelős tagja, az osztrák tartományok vezetői, és az Európai Unió il-
letékeseinek részvételével áttekintette az európai regionális politika pers-
pektíváit, ezen belül a térségünkkel, Közép-Európával és a Duna-térséggel 
kapcsolatos kérdéseket. A magyar külügyminiszter kétoldalú megbeszé-
lést folytatott a konferencián résztvevő Michael Spindelegger osztrák kül-
ügyminiszterrel, Johannes Hahn regionális politikáért felelős európai biz-
tossal, illetve Erwin Pröll-lel, Alsó-Ausztria tartományfőnökével.

November 13.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke Nyárádszeredában Csaba király-
fi szobrának – Blaskó János szobrász alkotásának – a felavatásán vett 
részt többek között Szász Jenővel, az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) 
elnökével és Izsák Balázzsal a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökével 
együtt. Kövér László avató beszédében leszögezte: olyan politikára és 
politikusokra van szükség Erdélyben és mindenhol, akik a magyarság 
érdekeit képviselik az idegenségben.

November 16.
Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Leon E. Panettát, a 
CIA igazgatóját. A tárgyalópartnerek áttekintették a terrorizmus ellenes 
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küzdelem aktuális állását, és aláhúzták az együttműködés fontosságát 
a terrorizmus jelentette kihívások leküzdése területén.

November 16.
Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió soros elnökségére való 
felkészülés jegyében fogadta az Európai Parlament szocialista frakció-
jának delegációját. A találkozó részvevői áttekintették az Európai Unió 
előtt álló legfőbb kihívásokat, és egyetértettek abban, hogy új munka-
helyek létrehozása és a foglalkoztatás növelése közös európai érdek.

November 17.
Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben találkozott José Manuel Barrosó-
val, az Európai Bizottság elnökével. A kormányfő a fontos elnökségi törek-
vések között említette az uniós romastratégia kidolgozását, a demográ-
fiai és családpolitikai kérdések csúcsszintű kezelését, Horvátország uni-
ós csatlakozásának segítését, és a schengeni övezet bővítését is. Tárgyalt 
Herman Van Rompuy-jel, az Európai Tanács elnökével is, áttekintették az 
EU soros elnökségére való felkészülés állását, a magyar elnökség prioritá-
sait és a decemberi Európai Tanács ülés előkészítését.

November 18—19.
Orbán Viktor miniszterelnök Párizsba látogatott, kíséretében volt Martonyi 
János külügyminiszter, Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter és 
Varga Mihály, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár. Előadást tartott a 
Nemzetközi Kapcsolatok Francia Intézetében (IFRI), megbeszélést folyta-
tott Francois Fillon francia kormányfővel és Bernard Accoyer francia nem-
zetgyűlési elnökkel, illetve munkaebéden vett részt Angel Gurríával, a Gaz-
dasági Fejlesztési és Együttműködési Szervezet (OECD) főtitkárával. A lá-
togatás második napján közel egyórás megbeszélést folytatott Nicolas 
Sarkozy francia államfővel. Martonyi János külügyminiszter a látogatáson 
megbeszélést folytatott Michele Alliot-Marie francia külügyminiszterrel.

November 19—20.
A Lisszabonban tartott NATO-csúcstalálkozón elfogadták a szervezet új 
stratégiai koncepcióját. A dokumentum azt jelöli ki, miként gondoskodhat 
a szövetség a biztonságról a világ megváltozott körülményei között, ho-
gyan korszerűsíthető a védelmi tevékenység a XXI. században.
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A találkozón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, akit Hende Csa-
ba honvédelmi miniszter, Martonyi János külügyminiszter és Sztáray 
Péter külügyminisztériumi helyettes államtitkár kísért el.

November 21—22.
Orbán Viktor miniszterelnök feleségével együtt látogatást tett Máltán, 
kíséretében Győri Enikő külügyminisztériumi államtitkárral. Tárgyalást 
folytatott Lawrence Gonzi máltai miniszterelnökkel, udvariassági láto-
gatáson fogadta George Abela, Málta köztársasági elnöke.

November 22.
Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett a Külügyek Tanácsa 
(KüT) és az Általános Ügyek Tanácsa (ÁüT) ülésén. A Külügyek Tanácsa ülé-
sén a miniszterek átfogó eszmecserét folytattak a soron következő EU—Af-
rika, EU—Oroszország és EU—India találkozókról, valamint felmerült a de-
cemberi asztanai EBESZ-csúcstalálkozóra való felkészülés is, amelynek fő 
célkitűzése az euro-atlanti és eurázsiai térséget átfogó biztonsági közösség 
létrehozása. A megbeszélés összekapcsolódott Catherine Ashton kül- és 
biztonságpolitikai főképviselő beszámolójával az Európai Unió stratégiai vi-
szonyrendszerének aktualitásairól. A külügyi vezetők tanácsi következteté-
seket fogadtak el a Szudán stabilizációjára irányuló uniós szerepvállalásról, 
valamint döntés született az EU-s Választási Megfigyelő Misszió (Election 
Observation Mission) telepítéséről is a Dél-Szudán önrendelkezéséről 2011 
januárjában tartandó referendum megfigyelése érdekében. Martonyi Já-
nos találkozott Karel De Gucht kereskedelempolitikai EU-biztossal is. El-
mondta, hogy ezen a területen fontos fejlemények várhatók a magyar el-
nökség idején, mint például a közel tíz éve folyó világkereskedelmi tárgya-
lások lezárásának előmozdítása, továbbá a kétoldalú szabadkereskedelmi 
tárgyalások esetleges lezárása Indiával, Kanadával és Ukrajnával.

November 22.
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a 2011-es magyar soros uniós el-
nökség képviselőjeként részt vett az Európai Unió és Oroszország közötti 
Energia Párbeszéd tízéves jubileumi találkozóján Brüsszelben. Az esemé-
nyen részt vett Günther Oettinger, az Európai Bizottság energiaügyekért fe-
lelős tagja, Paul Magnette belga és Szergej Smatko orosz energetikai mi-
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niszter. A program célja a kölcsönös, és a jövőben várhatóan még szoro-
sabb energetikai függésben lévő régiók közötti kapcsolat elmélyítése.

November 22—23.
Ülést tartott Belgrádban a szerb—magyar gazdasági vegyesbizottság. 
Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelős ál-
lamtitkára, a bizottság társelnökeként felszólalt a plenáris ülésen, majd tár-
gyalt Mladjan Dinkić gazdasági miniszterrel. A találkozón a bizottság szerb 
társelnökeként részt vett Bojan Pajtić vajdasági tartományi kormányfő.

November 23.
A Külügyminisztérium közleményt adott ki az Észak- és Dél-Koreát elvá-
lasztó tengeri demarkációs vonal mentén lezajlott fegyveres incidensről.

November 23—24.
Volodimir Litvin, az ukrán Parlament elnöke hivatalos látogatást tett 
Magyarországon. Vendéglátója Kövér László, az Országgyűlés elnöke 
volt, de találkozott Schmitt Pál köztársasági elnökkel és Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettessel is. Valamennyi eszmecserén kiemelt figyel-
met szenteltek a kétoldalú kapcsolatok alakulásának, Kijev európai in-
tegrációs törekvései Budapest általi felkarolásának.

November 23.
Fellegi Tamás, magyar nemzeti fejlesztési miniszter a belgiumi Liege-
ben részt vett a kohéziós politika kérdéseiben illetékes tagországi mi-
niszterek kötetlen találkozóján.

November 23.
Győri Enikő, az EU-ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár ta-
lálkozott az Európai Parlament szakbizottsági elnökeivel Strasbourgban.

November 23.
A Külügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
(KIM) Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának közreműkö-
désével a romák társadalmi beilleszkedéséről rendezett kerekasztal-kon-
ferenciát az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 
Demokratikus Intézetek és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) Budapesten. 
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A résztvevőket Hóvári János, a Külügyminisztérium helyettes államtitká-
ra üdvözölte. Ezt követően felszólalt Janez Lenarcic nagykövet, az EBESZ/
ODIHR igazgatója, Brendan Moran nagykövet, az EBESZ Nemzeti Kisebb-
ségi Főbiztos hivatalának igazgatója, és Balog Zoltán, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.

November 24.
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, a magyar—orosz gazdasá-
gi kapcsolatokért felelős kormánybiztos Moszkvában tárgyalt, és part-
nereivel megállapította, hogy a két ország közötti nyitott kérdések kö-
zül többen várhatóan döntés születik majd Orbán Viktor magyar kor-
mányfő jövő heti moszkvai látogatásán, másokban pedig akkor szab-
ják majd meg a felek a további irányt. A miniszter Igor Szecsin energeti-
kai kérdésekben illetékes miniszterelnök-helyettessel és Viktor Zubkov 
kormányfő-helyettessel, a Magyar—Orosz Gazdasági Együttműködé-
si Kormányközi Bizottság orosz társelnökével megállapodott: folyama-
tossá teszik ezekben a kérdésekben a magas szakértői szintű egyezte-
téseket. A megvitatott területek között Fellegi Tamás az energetika, a 
közlekedés és a mezőgazdaság kérdéseit említette.

November 24.
A Lisszaboni Szerződés módosításáról, illetve az európai uniós költség-
vetéssel kapcsolatos bonyodalmakról tárgyalt Győri Enikő EU-ügyekért 
felelős államtitkár Londonban. A David Lidington EU-ügyekért felelős 
brit államtitkárral folytatott megbeszéléseken szó volt a 2011-es ma-
gyar EU-elnökség célkitűzéseiről is, de az egyeztetések fő csapásirányát 
az újonnan felmerült bonyodalmak határozták meg.

November 24.
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Toró T. Ti-
bor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, Répás Zsu-
zsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes állam-
titkára, valamint Wetzel Tamás miniszteri biztos aláírták a Magyar Köz-
társaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma, a Külügyminisz-
térium és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közötti együttműködési 
megállapodást. A megállapodás célja az egyszerűsített honosítási el-
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járáshoz kapcsolódó támogatásnyújtás az ügyfelek részére az Erdélyi 
Demokrácia Központok hálózatán keresztül.

November 25.
Schmitt Pál köztársasági elnök udvariassági látogatáson fogadta a Bu-
dapesten tartózkodó Androulla Vassiliuot, az Európai Bizottság oktatá-
si, kulturális, többnyelvűségi és ifjúsági ügyekért felelős biztosát.

November 25.
Dimitris Droustas görög külügyminiszter látogatást tett Magyarorszá-
gon Martonyi János külügyminiszter meghívására. A tárgyalások cél-
ja a magyar—görög kapcsolatok alakulásának, és a további együttmű-
ködési lehetőségek feltérképezése, valamint számos, az Európai Uniót 
érintő kérdés megvitatása volt.

November 25.
„Örökség a jövőnek” címmel rendeztek országgyűlési konferenciát Eu-
rópa örökölt kulturális sokszínűsége megőrzéséről. A megnyitót Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke tartotta, előadást tartott többek között 
Androulla Vassiliou, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, többnyel-
vűségért, sportért, médiáért és ifjúságért felelős biztosa, Győri Enikő EU 
ügyekért felelős államtitkár, Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár.

November 26.
Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Szerbiában Matolcsy 
György nemzetgazdasági miniszter és Fazekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter kíséretében. Megbeszéléseket folytatott Mirko Cvetković 
szerb kormányfővel és Boris Tadić államfővel.

November 27.
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár jelen-
létében egyeztetés kezdődött el Temesváron a határon túli szórvány-
közösségek helyzetéről, jövőjéről szóló részstratégiáról.

November 28—30.
Schmitt Pál köztársasági elnök az részt vett az Afrika—EU-csúcstalálkozón 
Tri po liban Hóvári János globális ügyekért felelős külügyminisztériumi 



178

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

he lyettes-államtitkár kíséretében. Az eseményen részt vett többek között 
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, José Manuel Barroso, 
az Európai Bizottság elnöke és Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos. 
A köztársasági elnök kétoldalú tárgyalást folytatott Moammer Kadhafival.

November 29—30.
Budapestre látogatott az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságának többpárti küldöttsége. A látogatás legfontosabb célja a 
tájékozódás volt a január elsején kezdődő európai uniós soros magyar 
elnökség prioritásairól. Martonyi János magyar külügyminiszter ismer-
tette a küldöttséggel a magyar elnökség legfontosabb témáit.

November 30.
Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatást tett Moszkvában Fellegi Ta-
más nemzeti fejlesztési miniszter kíséretében. Vlagyimir Putyin orosz mi-
niszterelnökkel folytatott tárgyalásán téma volt a kétoldalú gazdasági kap-
csolatok fejlődése, a felek áttekintették a Szurgutnyeftyegaz tulajdonában 
lévő Mol-részvénycsomag ügyét, s a helyzet megvitatását folytatni fogják.

November 30.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Brüsszelben részt vett a tagállam-
ok mezőgazdasági tárcavezetőinek tanácskozásán, ahol elhangzott, hogy 
fontos napirendi pont lesz a jövő félévben esedékes magyar soros európai 
uniós elnökség programjában az EU közös agrárpolitikájának jövője.

November 30.—December 3.
Schmitt Pál köztársasági elnök Asztanában részt vett az Európai Bizton-
sági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) csúcsértekezletén Sztáray 
Péter külügyminisztérium helyettes államtitkár, politikai igazgató kísé-
retében. Schmitt Pál kétoldalú tárgyalásokat folytatott Bamir Topival, 
Albánia elnökével, Nurszultán Nazarbajev kazah köztársasági elnök-
kel, Roza Otunbajevaval, Kirgizisztán köztársasági elnökével, Dimítrisz 
Hrisztofiasszal, Ciprus elnökével, Haris Silajdžićcsel, Bosznia-Hercegovi-
na elnökével, Filip Vujanovićcsal, Montenegró köztársasági elnökével.
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DECEMBER

December 1.
Orbán Viktor miniszterelnök Varsóba látogatott, hogy vendéglátójával, 
Donald Tusk lengyel kormányfővel áttekintse a 2011-es magyar és len-
gyel EU-elnökség legfontosabb feladatait.

December 2.
Jerzy Buzek, az Európai Parlament (EP) elnöke delegáció élén a magyar 
EU-elnökségről egyeztetett Magyarországon.

December 2.
Magyarországra látogatott Horst Seehofer bajor miniszterelnök. Tárgyalt 
Orbán Viktor miniszterelnökkel, látogatást tett az Andrássy Egyetemen.

December 2.
Politikai nyilatkozatot írtak alá Brüsszelben Bulgária, Görögország, Ma-
gyarország és Románia közlekedési vezetői a Hegyeshalomtól Athénig, il-
letve Constantáig vezető vasúti közlekedési folyosó fejlesztésének támo-
gatásáról – jelentette be Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára Brüsszelben. A közlekedési témáért felelős EU-miniszterek 
találkozójának margóján aláírt dokumentum felsorolja a Hegyeshalom—
Budapest—Arad—Bukarest—Constanta/Temesvár—Craiova—Szófia—
Szaloniki—Athén útvonalon vezető – a 22. számú kiemelt európai uniós 
vasúti TEN-T projekt részét képező – fővonal már elkészült és 2015-ig elké-
szülő szakaszait, hangsúlyozza a pályaállapotok javításának fontosságát.

December 3.
Nikolaj Mladenov bolgár külügyminiszter hivatalos látogatást tett Bu-
dapesten. Martonyi János külügyminiszterrel a tárgyalások kiemelt té-
mája a 2011. január 1-től esedékes magyar EU-elnökség prioritásainak 
megvitatása volt.
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December 3.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter Brüsszelben részt vett az EU bel- és igazságügyi tanácsának igaz-
ságügyi szekciójának ülésén. Navracsics Tibor emellett kétoldalú tárgyalást 
folytat Viviane Redinggel, az Európai Bizottság alelnökével, az unió igaz-
ságügyi biztosával, valamint Tuija Brax finn, Angelino Alfano olasz, Michel 
Mercier francia és Remigijus Simasius litván igazságügyi miniszterrel.

December 3.
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter részt vett az energiaügyek-
ben illetékes EU-miniszterek találkozóján Brüsszelben.

December 4—6.
Magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban Orbán Viktor miniszterelnö-
köt XVI. Benedek pápa. Ezt követően Tarcisio Bertone bíboros, szent-
széki államtitkár fogadta a magyar delegációt. A miniszterelnököt va-
tikáni látogatására elkísérte családja, a delegációban részt vett Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balog Zoltán, a KIM társadalmi felzár-
kózásért felelős államtitkára.

December 6.
Martonyi János külügyminiszter meghívására hivatalos látogatást tett 
Magyarországon Montenegró külügyminisztere, Milan Roćen. A tár-
gyalások célja a további együttműködési lehetőségek feltérképezése, 
valamint számos, az Európai Uniót érintő kérdés megvitatása volt.

December 6.
Pintér Sándor belügyminiszter Daniel Lipsic szlovák belügyminiszterrel 
tárgyalt Pozsonyban. A megbeszélések a magyar európai uniós elnök-
ség kiemelt feladataira, valamint a szlovák—magyar belügyi együtt-
működésre összpontosultak. Szóba került az együttműködés a termé-
szeti katasztrófák idején, s Pozsonyt érdekelték a közlekedésbiztonság 
terén szerzett magyar tapasztalatok is.

December 7.
Orbán Viktor miniszterelnök Prőhle Gergely külügyminisztériumi he-
lyettes-államtitkár kíséretében Stockholmban tárgyalt Fredrik Reinfeldt 
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svéd miniszterelnökkel, majd Koppenhágában Lars Lokke Rasmussen 
dán miniszterelnökkel.

December 7.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Brüsszelben részt vett az 
EU-országok pénzügyminisztereinek tanácskozásán.

December 7.
Martonyi János külügyminiszter Londonba látogatott és William Hague 
brit külügyminiszterrel közel egyórás megbeszélést folytatott. A találko-
zó után a magyar külügyminiszter elmondta: Nagy-Britannia és Magyar-
ország egyaránt reméli, hogy még az idén sikerült elfogadni az uniós költ-
ségvetést, és a két ország mindent megtesz ennek elérése érdekében. 
Martonyi János szerint a január 1-jén kezdődő magyar EU-elnökség szem-
pontjából nagyon lényeges az EU-költségvetés idei elfogadása, hogy ez a 
kérdés ne terhelje a következő évi indulást. Martonyi János Londonban 
előadást tartott London School of Economics (LSE) egyetemen is és ta-
lálkozott a neves közgazdasági intézményben tanuló magyar diákokkal.

December 7.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a FAO Mezőgazdasági és 
Élelmezési célú Növényi Genetikai Erőforrások Egyezmény (ITPGRFA) 
kerekasztal megbeszélésén vett részt Rómában. A FAO római szék-
házában rendezett nemzetközi konferencián a miniszter találkozott 
Giancarlo Galan olasz agrárpolitikai, élelmezésügyi és erdészeti minisz-
terrel is, a megbeszélésen szó volt a magyar EU-s elnökség prioritásai-
ról. A kétoldalú tárgyaláson elhangzott, hogy a következő félévben ma-
gyar—olasz mezőgazdasági munkacsoport kezdi meg tevékenységét.

December 8.
Határon túli magyar egyházi méltóságokat fogadott Schmitt Pál köz-
társasági elnök advent alkalmából a Sándor-palotában. A díszebéden 
16 egyházi vezető vett részt, a Kárpátaljai Református Egyházat Zán 
Fábián Sándor püspök, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyét 
Bendász Dániel főesperes és Egressy Miklós esperes, a Munkácsi Római 
Katolikus Egyházmegyét Pogány István általános helynök képviselte.
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December 8.
Luka Bebić, a horvát parlament elnöke látogatást tett Magyarországon. 
Vendéglátójával, Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével a két or-
szág közötti kapcsolatokról és a 2011. évi magyar EU-elnökség kapcsán 
Horvátország csatlakozásáról tárgyalt.

December 8—9.
Michel Platini, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke Magyar-
országra látogatott. A francia sportdiplomatát fogadta Orbán Viktor mi-
niszterelnök, majd ezt követően Csányi Sándor MLSZ-elnökkel tárgyalt.

December 8.
Pintér Sándor belügyminiszter Washingtonban a Nemzeti Terror el há-
rítási Központban (NCTC) és a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) központ-
jában tárgyalt a magyar és az amerikai biztonsági szervek együttműkö-
désének továbbfejlesztéséről.

December 10.
Orbán Viktor miniszterelnök 2011 első félévében esedékes magyar EU-
elnökségre való felkészülés jegyében Litvániába és Lettországba láto-
gatott, hogy megbeszélést folytasson Litvánia, Lettország és Észtor-
szág kormányfőivel. Andrius Kubilius litván miniszterelnökkel elsősor-
ban az energiapolitikáról tárgyalt, ami nemcsak Közép-Európában, ha-
nem az egész Európai Unióban kulcskérdés.

Rigában Valdis Dombrovskis lett és Andrus Ansip észt kormányfő-
vel tárgyalt. A megbeszélés egyik fő témája volt az euró bevezetésének 
kérdése és általánosságban a magyar EU-elnökség.

December 10.
Gödöllőn bemutatták EU-s nagyköveteknek a felújított Grassalkovich-
kastélyt, az egyik elnökségi helyszínt. Gödöllőn 15 nem hivatalos mi-
niszteri értekezletet tartanak majd a magyar soros elnökség alatt 2011 
első félévében.

December 10.
Martonyi János külügyminiszter, Győri Enikő EU-s ügyekért felelős állam-
titkár és a történelmi egyházak magyarországi vezetőinek mai találkozóján 
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a résztvevők egyetértettek, hogy a januártól induló soros magyar EU-
elnökség sikeressége és a Magyarországról alkotott kép javítása a kormány, 
az egyházak és az egész ország közös célja. A történelmi egyházak aktív 
részt kívánnak vállalni ebben a feladatban, kiemelt figyelemmel az önkén-
tességre és a kulturális sokszínűségre. A tanácskozáson részt vett Erdő Pé-
ter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia elnöke, Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Fabiny Tamás, a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke, Lazarovits Ernő, a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége külügyi osztályának vezetője, 
Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija.

December 10.
Balog Zoltán, a KIM társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Ber-
linben a roma kisebbség sorsának javítását célzó programokról, a roma 
kérdés európai dimenziójáról folytatott tárgyalásokat.

December 11.
Budapesten, az Országgyűlés Delegációs termében, valamint a Buda-
pesti Európai Ifjúsági Központban tartotta 2010. évi második ülését a 
Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK), amelyen 9 régióból 45 ifjúsági szer-
vezet képviselője vett részt.

December 12—13.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke meghívására hivatalos látogatás-
ra érkezett Magyarországra Bogdan Borusewicz, a lengyel Szenátus el-
nöke. A lengyel küldöttséggel Magyarországra érkezett még Edmund 
Wittbrodt, az Európai Uniós Ügyek Bizottsága elnöke, Leon Kieres, 
a Külügyi Bizottság elnöke, valamint Witold Idczak szenátor. A Kövér 
Lászlóval történt tárgyalás után Borusewicz házelnök kiemelte, a ma-
gyar elnökség sikere Lengyelország sikere is lesz. Nagy esély van arra 
ugyanis, hogy az Európai Unió, és különösen annak közép-keleti része 
jövője szempontjából fontos problémák eredményes megoldására ke-
rülhet sor ebben az időben. A Szenátus delegációját fogadta Schmitt 
Pál köztársasági elnök, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes is. Magyarországi látogatása során a szenátusi delegáció találko-
zott a magyarországi lengyel kisebbség képviselőivel is és részt vett a 
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nemzetközi Chopin-év magyarországi eseménysorozatát lezáró nagy-
szabású koncerten a Művészetek Palotájában.

December 13.
Martonyi János külügyminiszter részt vett az Európai Unió Külügyek Ta-
nácsa Brüsszelben megtartott ülésén.

December 13.
Kodera Dzsiro, a Japán Külügyminisztérium európai főigazgatója Bu-
dapestre látogatott és Hóvári János helyettes államtitkárral kétoldalú 
és regionális kérdésekről tárgyalt. Udvariassági látogatáson fogadta őt 
Németh Zsolt parlamenti államtitkár. Munkaebéd keretében került sor 
a magyar EU-elnökség prioritásainak bemutatására, továbbá aktuális 
európai uniós és nemzetközi kérdések megvitatására.

December 12—13.
Orbán Viktor miniszterelnök a magyar EU-elnökségre való felkészü-
lés jegyében Görögországban és Cipruson tett látogatást Győri Enikő 
EU-s ügyekért felelős államtitkár kíséretében. Görögországban Jorgosz 
Papandreu-val, Görögország miniszterelnökével tárgyalt, Nicosiában 
pedig Dimítrisz Hrisztofiasz ciprusi elnökkel.

December 13.
Waldemar Pawlak lengyel miniszterelnök-helyettes Budapesten a jövő 
évben esedékes magyar—lengyel uniós elnökség prioritásairól folyta-
tott tárgyalást Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatá-
si és igazságügyi miniszterrel. Waldemar Pawlak, aki a lengyel kormány 
gazdasági minisztere is, kétoldalú tárgyalást folytatott Matolcsy György 
nemzetgazdasági és Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterrel is. 
Partnereivel egyetértett abban, hogy – különösen a jövő évi közös uni-
ós elnökség idején – kiemelt figyelmet kell szentelni a régió energiabiz-
tonságának megteremtését szavatoló infrastrukturális beruházásoknak.

December 14.
A jövő év első felében esedékes magyar európai uniós elnökség elő-
készítése kapcsán előbb Bécsben, majd Pozsonyban tett hivata-
los munkalátogatást Orbán Viktor miniszterelnök Prőhle Gergely 
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kül ügyminisztériumi helyettes államtitkár kíséretében. Bécsben Werner 
Faymann, Ausztria kancellárjával tárgyalt, Pozsonyban pedig Iveta 
Radičová, Szlovákia miniszterelnökével.

December 15.
Orbán Viktor miniszterelnök Londonban David Cameron brit miniszter-
elnökkel a magyar EU-elnökség feladatairól és terveiről folytatott tár-
gyalásokat.

December 15.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Budapesten tárgyalt 
Martonyi János külügyminiszterrel a 2011-ben egymást követő ma-
gyar és lengyel EU-elnökség prioritásairól, az Európai Unió előtt álló ki-
hívásokról és a legfontosabb területeken, köztük a kohéziós politika, a 
mezőgazdaság, a pénzügyek és költségvetés, az energetika és a keleti 
partnerség területén kialakítandó szoros együttműködésről.

December 15.
Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára Párizsban 
Thierry Mariani közlekedési államtitkárral a magyar uniós elnökségi 
programról és prioritásokról. Völner Pál a legfontosabb törekvések kö-
zött említette a 2010—2020 közötti időszakra szóló uniós közlekedéspo-
litika kidolgozásának elindítását, a Transzeurópai Közlekedési Hálózatok 
felülvizsgálatát, az uniós vasúti piac kiteljesítését elősegítő jogalkotás to-
vábbvitelét és a belvízi hajózás jövőjével kapcsolatos viták folytatását.

December 16.
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Kolozsvá-
ron részt vett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) ko-
lozsvári új épületének ünnepélyes alapkőletételén. 

December 16—17.
Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt vett az EU-országok ál-
lam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozóján. A tanácskozáson megál-
lapodtak, hogy állandó jellegű pénzügyi stabilitási mechanizmust – lé-
nyegében készenléti hitelkeretet – hoznak létre az euróövezet védel-
mében, és ehhez azzal teremtik meg a jogi alapokat, hogy módosítják 
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az EU alapszerződését. A résztvevők támogatásukról biztosították a ja-
nuárban kezdődő féléves magyar EU-elnökség programját. A csúcsta-
lálkozón európai uniós tagjelöltté nyilvánították Montenegrót.

December 17.
Schmitt Pál köztársasági elnök Kijevben tárgyalt Viktor Janukovics ál-
lamfővel, Mikola Azarov kormányfővel és Volodimir Litvin házelnökkel. 
A tanácskozásokon nagy hangsúlyt kaptak Ukrajna és az EU együttmű-
ködésének kérdései, különös tekintettel arra, hogy január 1-jén Ma-
gyarország átveszi a soros elnök tisztségét.

December 20.
Brüsszelben Martonyi János külügyminiszter megtartotta a a januárban hi-
vatalba lépő magyar EU-elnökség programismertető sajtótájékoztatóját. 
Elmondta, hogy a magyar elnökség törekvései négy fő célkitűzéscsoport-
ra összpontosítanak. Az első a növekedés, a munkahelyteremtés és a társa-
dalmi befogadás témaköre. A második az, hogy a legfontosabb közös po-
litikákra támaszkodva erősebb Európát építsenek. A harmadik cél a polgár 
közeli unió kialakítására, a negyedik pedig az integráció felelősségteljes ki-
bővítésére, valamint a globális politikai szerepvállalásra vonatkozik. A sajtó-
értekezleten bemutatták az újságíróknak a magyar EU elnökség hivatalos 
honlapját, amely http://www.eu2011.hu/ cím alatt ettől kezdve elérhető.

December 21.
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke Budapestre látoga-
tott és megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel. Van 
Rompuy az MTA Politikatudományi Intézete által szervezett, „Az EU 
előtt álló kihívások 2011-ben” című konferencián kulcskérdésnek ne-
vezte az eurózóna stabilitásának megőrzését.

December 21.
Pozsonyban találkozott a szlovák—magyar euro-atlanti integrációval 
és külpolitikai kérdésekkel foglalkozó vegyes bizottság. Milan Ježovica 
és Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkárok a kölcsönös kap-
csolatok javulásáról beszéltek, áttekintették a két ország jövő évi kö-
zös akcióinak, rendezvényeinek, találkozóinak sorát. Németh Zsolt a 
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Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Híd magyar—szlovák polgári párt el-
nökeivel, Berényi Józseffel és Bugár Bélával is találkozott.

December 23.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és Jadranka Kosor horvát mi-
niszterelnök Zágrábban átadta a magyar—horvát gázösszeköttetést 
biztosító vezetéket. A két ország hálózatainak összeköttetését biztosító 
Városföld—Slobodnica-gázvezeték átadása kapcsán kétoldalú megbe-
szélést is folytatott a horvát és magyar kormány képviselője. Az átadás-
sal befejeződött annak a három, Budapest és Zágráb közötti energetikai 
szerződésnek az előkészítése, amelyről a júliusi kormányfői találkozón 
állapodott meg a két ország.
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JANUÁR

Január 4.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ EBESZ KISEBBSÉGI FŐBIZTOSÁNAK A 
SZLOVÁK ÁLLAMNYELVTÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATÁRÓL

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi 
ügyekben illetékes főbiztosa, Knut Vollebaek január 4-én nyilatkozatot tett 
közzé a szlovák államnyelvtörvény végrehajtási irányelveiről, amelyek az 
év első napján léptek hatályba. Megítélése szerint az irányelvekre szükség 
volt, hogy iránymutatást adjanak a törvény végrehajtásához. Ugyanakkor 
elvárja, hogy az irányelvek védelmezzék Szlovákiában a kisebbségekhez 
tartozó személyek azon jogát, hogy mind a magán-, mind a közéletben 
használhassák anyanyelvüket.

A főbiztos felszólítja a szlovák hatóságokat, hogy szorosan figyeljék és 
elemezzék a törvény végrehajtását. A magyar kormányhoz hasonlóan a 
főbiztos is a nyelvhasználatért kiróható büntetéseket tartja a törvény és a 
végrehajtási dokumentum legkényesebb részének.

A büntetések súlyosan korlátozhatják a kisebbségi nyelvhasználatot. A 
magyar miniszterelnök már korábban bejelentette: ha mégis büntetések 
kiszabására kerül sor, a magyar kormány anyagi és jogi segítséget nyújt a 
nyelvtörvény áldozatainak Szlovákiában.

A magyar kormány üdvözli, hogy a főbiztos egyértelművé teszi: mind-
addig szerepet vállal a folyamatban, amíg – a magyar és a szlovák minisz-
terelnök 2009. szeptember 10-i szécsényi megállapodásának megfelelő-
en – Szlovákia föl nem erősíti a kisebbségi nyelvhasználati törvényt arra a 
szintre, amilyenre az államnyelvtörvény került, továbbá, amíg a szlovák fél 
nem alkotja meg az átfogó kisebbségvédelmi törvényt.

A magyar kormány tartja magát a szécsényi megállapodáshoz, amely 
az EBESZ-főbiztos július 22-én kiadott véleményének valamennyi elemét 
kötelezően végrehajtandónak fogadta el, és elvárja, hogy a főbiztos szere-
pet vállaljon mindezek érvényesítésében.
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Január 21.

1006/2010. (I. 21.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ INDIAI 
KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY SZÖVEGÉNEK 

VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociá-

lis biztonságról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemu-
tatott szövegével;

2. felhatalmazza a külpolitikáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt 
személyt az Egyezmény bemutatott szövegének – a megerősítés fenn-
tartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet és el-
rendeli az Egyezmény szövegének végleges megállapítását követően 
az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetnek az Országgyű-
léshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki.

Január 22.

1008/2010. (I. 22.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 
KÖZÖTTI HARMADIK KIEGÉSZÍTŐ EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti Harmadik Ki-

egészítő Egyetértési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) be-
mutatott szövegével;

2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a 
megállapodás bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával 
történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodás szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. jóváhagyja a megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet ter-
vezetét és elrendeli annak a megállapodás végleges szövegének meg-
állapítását követően a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

Január 22.

1009/2010. (I. 22.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, A DÁN 
KIRÁLYSÁG KORMÁNYA, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KORMÁNYA, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG 

KORMÁNYA, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG 
KORMÁNYA, A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG 
KORMÁNYA, AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ KORMÁNYA, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, 
A SPANYOL KIRÁLYSÁG KORMÁNYA, A SVÁJCI KONFÖDERÁCIÓ KORMÁNYA ÉS A SVÉD 

KIRÁLYSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ EURÓPAI RÖNTGEN-SZABADELEKTRONLÉZER 
LÉTESÍTMÉNY (EUROPEAN X-RAY FREE-ELECTRON LASER, XFEL) ÉPÍTÉSÉRŐL ÉS 

ÜZEMELTETÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, 

az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Gö-
rög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Német 
Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az 
Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol 
Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Király-
ság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesít-
mény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemel-
tetéséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott 
szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az ál-
tala kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének – a jóváha-
gyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges meg-
állapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. jóváhagyja az Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet terve-
zetét, és elrendeli az Egyezmény végleges szövegének megállapítását 
követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
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Január 22.

1010/2010. (I. 22.) KORM. HATÁROZAT A KÖZÉP-EURÓPAI LÉGIFORGALMI 
SZOLGÁLATOKRÓL (CEATS) SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSOK FELMONDÁSÁRÓL RENDELKEZŐ 
CEATS FELMONDÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT 

FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló 

Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megál-
lapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy 
az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a 
jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet ter-
vezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítá-
sát követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
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FEBRUÁR

Február 5.

1020/2010. (II. 5.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI ÉS A KELET- ÉS 
DÉL-AFRIKAI ÁLLAMOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS KERETEINEK 

LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTMENETI MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért az Európai Unió és tagállamai és a kelet- és dél-afrikai államok 

közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról 
szóló átmeneti megállapodás (a továbbiakban: Szerződés) bemutatott 
szövegével;

2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Szer-
ződés bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő 
– végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Szerződés szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a Szerződés kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elren-
deli a Szerződés végleges szövegének megállapítását követően annak 
az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának 
a Kormány a külügyminisztert jelöli ki.

Február 5.

1021/2010. (II. 5.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
ÉS A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI KÉTOLDALÚ KUTATÁS-

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kor-

mánya közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
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2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az álta-
la kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a jóváha-
gyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet ter-
vezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítá-
sát követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

Február 5.

1022/2010. (II. 5.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR—ROMÁN KISEBBSÉGÜGYI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZAKBIZOTTSÁG VII. ÉS A MAGYAR—SZLOVÁK KISEBBSÉGI VEGYES 

BIZOTTSÁG IX. ÜLÉSÉN ELFOGADOTT AJÁNLÁSOK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

1. A Kormány
a) jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar Köztársaság és Románia Aktív 

Együttműködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottsága Kisebb-
ségügyi Együttműködési Szakbizottsága 2007. július 3-án Bukarestben 
megnyitott, 2007. szeptember 25-én Budapesten, majd 2008. május 
7—8-án Bukarestben folytatott, és 2009. július 14-én Bukarestben le-
zárt VII. ülésén, továbbá a Magyar—Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizott-
ság 2009. július 17-én Budapesten megtartott IX. ülésén kidolgozott és 
elfogadott ajánlásokat,

b) felhívja a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli mi-
nisztert, hogy a kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásainak tudomásul 
vételéről – a jelen határozat közzétételétől számított 30 napon belül – 
értesítse az érintett feleket,

c) felhívja az érintett minisztereket az ajánlásokban foglalt intézkedések-
nek a kormányzati prioritások szerinti folyamatos végrehajtására, illetve 
a továbbra is hatályos feladatok esetén az ezekhez szükséges források 
biztosítására a minisztériumok költségvetésében, a mindenkori költ-
ségvetési keretek terhére.
Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
 társadalompolitika összehangolásért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
 földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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 igazságügyi és rendészeti miniszter
 környezetvédelmi és vízügyi miniszter
 közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
 külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
 oktatási és kulturális miniszter
 önkormányzati miniszter
 szociális és munkaügyi miniszter
Határidő: Folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Február 5.

1023/2010. (II. 5.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
SZÍRIAI ARAB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL 

SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT 
FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság 

Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a 
továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az álta-
la kijelölt személyt a Megállapodás szövegének – a jóváhagyás fenntar-
tásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet ter-
vezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítá-
sát követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
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Február 5.

13/2010. (II. 5.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA 
KORMÁNYA KÖZÖTT PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL 

SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keret-
program kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapo-
dás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos ma-
gyar nyelvű fordítása a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/14, 7303—7309. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2—3. §-a a megállapodás 11. cikkének c) pontjában meg-
határozott időpontban lép hatályba.

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének nap-
tári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását 
követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi ha-
tározatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazda-
ságért felelős miniszter gondoskodik.

Február 5.

7/2010. (II. 5.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A KAMBODZSAI KIRÁLYSÁG 
KÖZÖTT A BERUHÁZÁSOK ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 

MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a pénzügy-
miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
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1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Kambodzsai Királyság között a 
beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapo-
dás (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;

2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, 
hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyé-
vel lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szüksé-
ges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a pénzügyminisztert és a külügyminisztert, hogy a szerződés 
létrehozását követően a szerződés végleges szövegének megállapítá-
sára való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul ter-
jesszék a Kormány elé.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.

Február 5.

8/2010. (II. 5.) ME HATÁROZAT A MAGYAR-SZLOVÁK KISEBBSÉGI VEGYES BIZOTTSÁG 
MAGYAR TAGOZATI TITKÁRÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS AZ ÚJ MAGYAR TAGOZATI TITKÁR 

KINEVEZÉSÉRŐL

A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelö-
léséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 3. b) pontja szerinti jog-
körömben eljárva Haraszti Attilát, a Magyar—Szlovák Kisebbségi Vegyes 
Bizottság magyar tagozati titkárát tisztségéből felmentem, egyidejűleg 
Mesterházy Szilviát a Magyar—Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság ma-
gyar tagozati titkárává kinevezem.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.
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Február 9.

1028/2010. (II. 9.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA KÖZÖTTI TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT 

FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Ál-

lamok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az ál-
tala kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a meg-
erősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és el-
rendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően 
annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat elő-
adójának a Kormány a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert jelöli ki.

Február 11.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NYILATKOZATA AZ UKRÁN ELNÖKVÁLASZTÁSRÓL

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma üdvözli, hogy az ukrán elnök-
választás mindkét fordulója a demokratikus nemzetközi normáknak meg-
felelően zajlott le. A választások lebonyolítása, a nagyarányú részvétel fon-
tos üzenet az azonos értékeket és elveket valló nemzetközi közösségnek 
az Ukrajnában végbement demokratikus átalakulásról, az ukrán polgárok 
politikai érettségéről.

Magyarország számára a szomszédos és baráti Ukrajna kiemelkedően 
fontos partner, amellyel szoros és széleskörű együttműködésre törekszünk 
mind kétoldalú szinten, mind az Európai Unió Keleti Partnerség program-
jának keretében.

Hazánk érdekelt abban, hogy a legnagyobb szomszédunkban zajló po-
litikai és gazdasági átalakulási folyamatok sikeresen végbemenjenek, és ez 
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által a kárpátaljai magyar közösség identitásának megőrzéséhez nélkülöz-
hetetlen jogok védelme is maradéktalanul biztosított legyen. Ezen törek-
vésekhez Magyarország a továbbiakban is kész minden támogatást és se-
gítséget megadni.

Február 11.

22/2010. (II. 11.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A KATONAI TERÜLETEN TÖRTÉNŐ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai területen tör-
ténő együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: szerződés) 
kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a szerződést e rendelettel kihirdeti.
3. § A szerződés hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/16., 9001—9012. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2—3. §-a a szerződés 20. Cikk (1) bekezdésében meghatá-
rozott időpontban lép hatályba.

(3) A szerződés, illetve e rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének naptári 
napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását köve-
tően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határo-
zatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvéde-
lemért felelős miniszter gondoskodik.
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Február 16.

28/2010. (II. 16.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 
KÖZÖTTI HARMADIK KIEGÉSZÍTŐ EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és az 
Európai Unió közötti Harmadik Kiegészítő Egyetértési Megállapodás (a to-
vábbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és magyar nyelvű fordí-
tása a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/19., 9082—9091. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E kormányrendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a 

nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.

Február 18.

15/2010. (II. 18.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A 

MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEK 
VISSZAFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2007. OKTÓBER 10-ÉN, BRÜSSZELBEN ALÁÍRT 

MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi és 
rendészeti miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert, vagy az általa 

kijelölt személyt a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köz-
társaság Kormánya között az Európai Közösség és a Moldovai Köztár-
saság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadá-
sáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt megállapodás vég-
rehajtásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemu-
tatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges 
megállapítására;
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2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy a Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a Jegyzőkönyv szöve-
gének végleges megállapítását követően terjessze a Kormány elé.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.

Február 23.

32/2010. (II. 23.) KORM. RENDELET AZ ENSZ TRANSZ-EURÓPAI VASÚTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
ALAPÍTVÁNYI EGYEZMÉNY MELLÉKLETÉNEK KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az ENSZ Transz-Európai 
Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményhez (a továbbiakban: TER) 
a 2006. és 2010. közötti időszak tekintetében történő csatlakozásra, vala-
mint a TER Melléklete és függelékei (a továbbiakban: Mellékletek) kötele-
ző hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Mellékleteket e rendelettel kihirdeti.
3. § A Mellékletek angol nyelvű eredeti szövege és annak hivatalos magyar 
fordítása a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/24., 9270—9311. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2—3. §-a a TER XV. cikkében meghatározott időpontban 
lép hatályba.

(3) A Mellékletek, illetve e rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének naptá-
ri napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Ma-
gyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával ál-
lapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedé-
sért felelős miniszter gondoskodik.

(5) E rendelet 2—3. §-ának hatálybalépésével egyidejűleg az ENSZ Transz-
Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szó-
ló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás 2001—2005. 
közötti időszakra történő meghosszabbításáról, valamint a Megál-
lapodás, melléklete és függelékei egységes szerkezetben történő 
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kihirdetéséről szóló 146/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában fog-
lalt Egyezmény Melléklete, valamint – a Melléklet 3. részének szerves 
részét képező – I—VIII. Függeléke hatályát veszti.

(6) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a TER mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Köz-
lönyben közzétegye.

Február 23.

33/2010. (II. 23.) KORM. RENDELET A NORVÉG KIRÁLYSÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT 2005. JÚNIUS 10-ÉN LÉTREJÖTT, A NORVÉG 

FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2004—2009 KÖZÖTTI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, VALAMINT EGYRÉSZRŐL AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG 
KORMÁNYA, A LIECHTENSTEINI NAGYHERCEGSÉG KORMÁNYA, A NORVÉG KIRÁLYSÁG 
KORMÁNYA, MÁSRÉSZRŐL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT 2005. JÚLIUS 

7-ÉN LÉTREJÖTT, AZ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2004—2009 KÖZÖTTI 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Norvég Királyság Kormá-
nya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, 
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004—2009 közötti végrehajtásá-
ról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapo-
dás (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás módosításáról szó-
ló megállapodás), valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a 
Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, 
másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én lét-
rejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004—2009 közötti végrehaj-
tásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megál-
lapodás (a továbbiakban: Módosítási Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.
2. § A Kormány az Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló 
megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § Az Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló megállapodás 
hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a 
következő:
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(A Megállapodás teljes szövegét valamint a 4. és az 5. §-ba közölt Módosítási 
Megállapodásokat lásd: Magyar Közlöny 2010/24., 9311—9327. p.)
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2)—(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdeté-
sét követő napon lép hatályba.

(2) A 2—3. § az Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló 
megállapodás 4. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 4—5. § a Módosítási Megállapodás 4. cikkében meghatározott 
időpontban lép hatályba.

(4) Az Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló megállapo-
dás és a Módosítási Megállapodás, illetve a 2—3. § és a 4—5. § ha-
tálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter an-
nak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul 
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzeti fej-
lesztési és gazdasági miniszter gondoskodik.

(6) Felhatalmazást kap a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, hogy 
az Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló megállapo-
dással, valamint a Módosítási Megállapodással módosított megálla-
podások egységes szerkezetbe foglalt, hiteles szövegét és annak ma-
gyar nyelvű hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye.

Február 23.

1040/2010. (II. 23.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
ÉS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A KÖZÖS ÁLLAMHATÁRT 
KERESZTEZŐ VILLAMOS TÁVVEZETÉKEK ÉPÍTÉSÉVEL, ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

FENNTARTÁSÁVAL, REKONSTRUKCIÓJÁVAL ÉS ÜZEMZAVAR-ELHÁRÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kor-

mánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek épí-
tésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemza-
var-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás (a 
továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
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2. felhatalmazza a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy 
az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a 
megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és 
elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását köve-
tően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavas-
lat előadójának a Kormány a közlekedési, hírközlési és energiaügyi 
minisztert jelöli ki.

Február 23.

16/2010. (II. 23.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS ÚJ-ZÉLAND 
KORMÁNYA KÖZÖTT AZ IDEIGLENESEN MUNKÁT VÁLLALÓ TURISTÁK PROGRAMJÁRÓL 

SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT 
FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi és 
rendészeti miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter és a külügyminisz-
ter együttes előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Ma-

gyar Köztársaság Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideigle-
nesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a to-
vábbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés 
fenntartásával történő – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert, valamint a szociális és 
munkaügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló tör-
vény tervezetét a Megállapodás végleges szövegének megállapítását 
követően terjesszék a Kormány elé.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.
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Február 24.

A BUDAPESTI V4+ ENERGIABIZTONSÁGI CSÚCSÉRTEKEZLET NYILATKOZATA

A Visegrádi Csoport kezdeményezésére 2010. február 24-én, Budapesten 
került sor a V4+ Energiabiztonsági Csúcsértekezlet megrendezésére, ame-
lyen közép-, kelet- és délkelet-európai országok magas rangú képviselői, 
valamint fontos, az energiaellátás és -biztonság területén érintett nemzet-
közi szereplők vettek részt.

* * *
Annak tudatában, hogy az energiabiztonság rendkívüli fontossággal bír,

Hangsúlyozva, hogy Közép-, Kelet és Délkelet-Európa országai hasonló ki-
hívásokkal néznek szembe az energia szektorban,

Megerősítve, hogy a közös energetikai kihívásokat hatékonyabban lehet 
kezelni a regionális együttműködés alapján, illetve az EU keretei között,

Kiemelve annak fontosságát, hogy az Európai Unió mozdítsa elő külkap-
csolatainak bővítését az új, alternatív energia beszállító-forrásokkal, il-
letve, az Unió gyorsítsa fel az energia párbeszédet a jelenlegi forrás- és 
tranzitországokkal,

Figyelembe véve az Európai Unióba irányuló olaj- és földgázellátás diverzi-
fikációjának fontosságát, különös tekintettel Közép-, Kelet- és Délkelet- Eu-
rópa országaira,

Elismerve a Visegrád+ típusú kezdeményezések jelentőségét az energeti-
kai együttműködésnek az EU szomszédságpolitika keretei mintájára törté-
nő kiterjesztésében (például Fekete-tenger, Keleti Partnerség stb.),

Felismerve a megfelelő interkonnektorok hiányát és a visszaáramlásos 
üzemmód korlátozott lehetőségeit a régió országai között,

Elismerve, hogy az EU belső gázpiacának létrehozására irányuló folyamat 
előrehaladott, de még korántsem tekinthető befejezettnek;
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Kiemelve a belső gázpiac hatékony működése elérésének szükségességét, 
különösen a gázátadási pontok jövőbeni áthelyezésére EU külső határaira,

Megállapítva, hogy a földgáz- és kőolaj-szállítási és tárolási infrastruktúrák 
közös fejlesztése és tervezése, valamint az EU belső energiapiacának meg-
felelő működése elengedhetetlenül szükséges válság esetén a szolidaritá-
si válaszlépések beindításához,

Megerősítve támogatásukat a Déli Energiafolyosó fejlesztéséhez, meg-
könnyítve Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa hozzájutását a Kaszpi-térség 
és a Közel-Kelet olaj- és gázforrásaihoz, illetve azon akaratukat, hogy vég-
rehajtsák a Déli Folyosó Csúcsértekezlet Nyilatkozatában foglaltakat,

Hangsúlyozva vészforgatókönyvek alapvető jelentőségét és szükségessé-
gét a gázszektorban egy erősebb regionális együttműködés érdekében, 
valamint egy olyan hatékony európai uniós szolidaritási mechanizmus lét-
rehozását, amely biztosítja a megfelelő válaszokat a válsághelyzetek uniós 
szintű kezelésére,

Felismerve a villamosenergia- és gázpiacok továbbfejlesztésének szüksé-
gességét az Energia Közösség országaiban, valamint azok bekapcsolását 
az EU belső energiapiacába, továbbá megerősítve a regionális elektromos 
hálózatok kohézióját, egyebek közt a tervezett nukleáris projektek legha-
tékonyabb megvalósítását és működtetését,

Elismerve az Európai Bizottság azon szándékát, hogy a jelenlegi TEN-E esz-
közt felváltsa az EU Energiabiztonsági és Infrastrukturális Eszközére, azzal a 
lehetséges céllal, hogy kiteljesítsék az EU belső energiapiacát és biztosítsák 
a hálózatok továbbfejlesztését. Ezáltal hozzájárulva az EU megújuló ener-
gia célkitűzéseinek megvalósításához, illetve szavatolva az EU energiael-
látás biztonságát, az Európai Unión belüli és kívüli infrastrukturális projek-
tek révén,

Ismételten hangsúlyozva ezen kérdések sürgető voltát,

A szolidaritás és együttműködés szellemétől vezérelve, és a Lisszaboni 
Szerződésben meghatározott EU energiapolitikai céloktól ösztönözve,
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A Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Cseh Köztársaság és a 
Szlovák Köztársaság, mint a Visegrádi Csoport tagállamai, valamint, Bosz-
nia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Osztrák 
Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság’ és a Szerb Köztársaság.
» Kifejezik támogatásukat együttműködésük megerősítésére gázhálóza-

taik további integrálása, valamint ellátási útvonalaik és forrásaik diverzi-
fikálása által:
• A V4-es országokon keresztül haladó, a tervezett horvát és len-

gyel LNG terminálokat összekötő Észak—Déli energiafolyosó elő-
mozdítása,

•	 A	Nabucco	és	a	NETS	projektek	továbbfejlesztése	és	megvalósítása	
révén, valamint

•	 A	konstancai	LNG	projekt	és	más	LNG	és	CNG	terminál	támogatásá-
val a Fekete-tengeri régióban,

» Elvárják az Európai Parlamenttel történő mihamarabbi politikai megál-
lapodást a biztonsági gáztartalékok szabályzását illetően, amely többek 
között hatékony EU válaszlépéseket biztosíthat azokban az esetekben, 
amikor az EU gázpiaca nem képes tovább önállóan kezelni a gázellátá-
si zavarokat. Ezért az Európai Bizottság feladata, hogy összehangolja a 
nemzeti és az uniós vészforgatókönyvekben előre megtervezett válasz-
lépéseket, a belső gázpiac működésének helyreállítása érdekében,

» Határozottan támogatják a közös regionális érdekek azonnali megjele-
nítését a Második EU Energiapolitikai Akciótervben (2010—2014), töb-
bek között az új EU Energiabiztonsági és Infrastrukturális Eszköz szerke-
zetének és költségvetésének kialakítása során,

» Eltökéltek a regionális energiabiztonság megerősítésében egy erős és 
egyhangú üzenettel, hogy ezáltal biztosítsák a közös energiaprojektek 
finanszírozását az EU kohéziós alapokból, valamint, hogy folytassák ösz-
szehangolt törekvéseiket, így biztosítva az energiaprojektek támogatá-
sát az Energia Közösség országaiban, az EU külpolitikájának pénzügyi 
keretei között. E cél elérése érdekében tett javaslatokat a létrehozott 
munkacsoportok készítik elő.

» Kinyilvánítják támogatásukat azon közös erőfeszítések érdekében, ame-
lyek az EU pénzügyi forrásainak számukra kedvezőbb elosztását céloz-
zák, különösen azon infrastrukturális beruházásokét, amelyek az EU ko-
héziós alapokból szolgálnák a régió energiabiztonságának növelését.
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» Ösztönzik a régió értékláncának kritikus elemeit működtető energia 
vállalatainak szorosabb kooperációját annak érdekében, hogy a sziner-
giák és az energiaellátás biztonsága javuljanak.

» Szándékukban áll rendszeres, magas szintű találkozók rendezése annak 
érdekében, hogy megvitassák országaik és az EU energiabiztonsága ja-
vításának lehetséges módozatait, valamint meghozzák a szükséges in-
tézkedéseket, amelyek segítik az esetleges ellátási zavarok enyhítését.

» Megállapodtak szakértői szintű „ad hoc” munkacsoportok felállításá-
ban, olyan különböző projektek esetében, mint az Észak—Déli energia-
folyosó és más regionális összekötő hálózatok, a régió olajellátása stb. 
A munkacsoportok fő feladata konkrét javaslatok előkészítése ezeken 
a területeken az együttműködés koordinálása és végrehajtása érdeké-
ben, különösen az Európai Unió döntéshozatali folyamatában.

Budapest, 2010. február 24.

Február 26.

35/2010. (II.26.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, A 
DÁN KIRÁLYSÁG KORMÁNYA, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KORMÁNYA, A FRANCIA 

KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, A LENGYEL 
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, 

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ KORMÁNYA, A 
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, A SPANYOL KIRÁLYSÁG KORMÁNYA, A SVÁJCI 

KONFÖDERÁCIÓ KORMÁNYA ÉS A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ EURÓPAI 
RÖNTGEN-SZABADELEKTRONLÉZER LÉTESÍTMÉNY (EUROPEAN X-RAY FREE-ELECTRON 
LASER, XFEL) ÉPÍTÉSÉRŐL ÉS ÜZEMELTETÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság 
Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, 
a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Len-
gyel Köztársaság Kormánya, a Német Szövetségi Köztársaság Kormánya, 
az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák 
Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföde-
ráció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-
szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, 
XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: 
egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
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2. § A Kormány az egyezményt e rendelettel kihirdeti.
3. § Az egyezmény hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyel-
vű fordítása a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/27., 9419—9451. p.)
4. § A Kormány jóváhagyja az egyezménynek a jelen rendelet hatálybalé-
pésétől kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.
5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 4. §-a, valamint 5. § (3) bekezdése az egyezmény 13. sza-

kasz (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.
(3) E rendelet hatályát veszti, ha a többi szerződő fél arról értesíti a Ma-

gyar Köztársaságot, hogy nem kívánnak az egyezményben részes 
féllé válni.

(4) Az egyezmény hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)—(3) 
bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitiká-
ért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Köz-
lönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kutatás-fej-
lesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter gondoskodik.

Február 26.

1043/2010. (II. 26.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
ÉS AZ ALGÉRIAI DEMOKRATIKUS ÉS NÉPI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Algériai Demokratikus 

és Népi Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről 
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szö-
vegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az álta-
la kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a jóváha-
gyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet ter-
vezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítá-
sát követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

Február 26.

1044/2010. (II. 26.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
ÉS A VALLON KORMÁNY, VALAMINT A BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG KÖZÖTTI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS JEGYZŐKÖNYVE SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vallon Kormány, valamint 

a Belgiumi Francia Közösség közötti együttműködési megállapodás 
jegyzőkönyve (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével,

2. felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert vagy az általa kijelölt 
személyt a Jegyzőkönyv szövegének – a jóváhagyás fenntartásával tör-
ténő – végleges megállapítására,

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki,

4. jóváhagyja a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet terve-
zetét, és elrendeli a Jegyzőkönyv végleges szövegének megállapítását 
követően annak Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

Február 26.

17/2010. (II. 26.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ 
EURÓPAI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI INTÉZET KÖZÖTTI SZÉKHELY-MEGÁLLAPODÁS 

LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külügymi-
niszter és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Innovációs 

és Technológiai Intézet közötti székhely-megállapodás (a továbbiak-
ban: Megállapodás) létrehozásával;
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2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a 
tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a külügyminisztert és a nemzeti fejlesztési és gazdasági mi-
nisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás 
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló hatá-
rozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.
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MÁRCIUS

Március 3.

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÜDVÖZLI A KANADAI BEVÁNDORLÁSI MINISZTER MÁRCIUS 2-I 
NYILATKOZATÁT

Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma üdvözli Jason Kenney kanadai 
bevándorlási miniszter keddi sajtónyilatkozatát. Ebben a kanadai beván-
dorlási miniszter
•	 kijelenti,	hogy	szeretné,	ha	Magyarország	vízummentessége	fennmaradna;
•	 hangsúlyozza,	hogy	Magyarország	az	Európai	Unió	tagja,	demokratikus	or-

szág, ahol maradéktalanul érvényesülnek az emberi jogok;
•	 elismeri,	hogy	a	kanadai	menekültügyi	rendszer	visszaélésre	ad	lehetőséget;
•	 emiatt	szükségesnek	tartja	a	jelenlegi	kanadai	menekültügyi	rendszer	új-

raszabályozását.
A magyar kormány tudatában van annak, hogy a Kanadában menedék-
jogért folyamodó magyar állampolgárok száma hónapok óta változatla-
nul magas.

A probléma megoldására 2009 nyara óta magyar—kanadai Task Force 
(szakértői csoport) alakult, amely a kölcsönös érdekeknek megfelelő meg-
oldáson, tehát a jelenlegi trend visszafordításán és a vízummentesség 
fenntartásán dolgozik. A szoros operatív együttműködés jegyében a szak-
értői csoport következő ülésére március első felében kerül sor.

Március 4.

A KMKF ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA ÜLÉSÉNEK ZÁRÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizott-
sága 2010. március 4-én tartotta utolsó ülését a 2006—2010 közötti ma-
gyarországi országgyűlési ciklusban. Az ülés foglalkozott a határon túli 
magyar közösségek helyzetének egyes aktuális kérdéseivel és az elé ter-
jesztett szakpolitikai koncepciókkal, továbbá áttekintette a KMKF eddigi 
tevékenységének eredményeit.
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1. A KMKF az Országgyűlés konzultatív intézményeként az elmúlt években 
számos olyan javaslatot fogalmazott meg, amely később a gyakorlatban 
is megvalósult: ilyen például a schengeni vízumokkal kapcsolatos prob-
lémák megoldására tett ajánlás, az országgyűlési határozatban is testet 
öltött határmenti közlekedésfejlesztési koncepció, vagy a nemzetpoliti-
kai ismeretek megjelenítése a Külügyminisztérium belső képzésében.

2. Az Állandó Bizottság üdvözli, hogy a magyar kormány pénzalapot külö-
nített el a szlovák államnyelvtörvény értelmében magyar nyelvhaszná-
latuk miatt joghátrányt szenvedők megsegítésére. Felhívja ugyanakkor 
a figyelmet arra, hogy az alap létrehozása csak átmeneti megoldás le-
het, és csak addig tartandó fenn, amíg a magyar nyelvhasználat joghát-
rányt vagy zaklatást vonhat maga után. Szükséges, hogy az alap műkö-
dése maradéktalanul feleljen meg létrehozása céljainak.

3. Az Állandó Bizottság azon véleményének ad hangot, hogy Szlovákiá-
ban 2006 óta a politikai szélsőség egyre nagyobb teret nyer a kormány-
zásban és a közéletben. Ez nem csak a magyar nemzet Szlovákiában élő 
részét fenyegeti, de a szlovákiai demokráciát is, és veszélyezteti az euró-
pai biztonságot.

  Az Állandó Bizottság megdöbbenését fejezi ki a Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanácsa 2010. március 2-án „A hazafiság támogatása” címen el-
fogadott törvényével kapcsolatban, amely április 1-jétől kötelezővé te-
szi például az iskolákban, az önkormányzati testületi üléseken, a sport-
rendezvényeken a himnusz éneklését, valamint más állami szimbólu-
mok használatát, és a szlovák alkotmány másodrendű állampolgárság 
kategóriáját megteremtő preambulumának kifüggesztését.

4. Az Állandó Bizottság tájékoztatást hallgatott meg, majd ezt követően esz-
mecserét folytatott az Alapítvány a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai 
Érdekképviseletéért és a Brüsszeli Iroda tevékenységéről és terveiről.

5. Az Állandó Bizottság ülése megvitatta a Nemzeti Együttműködési Stra-
tégia egyes szakpolitikai kérdéseire (a szórványstratégiára, a magyarság 
nemzetpolitikai jövőképére, a jogi stratégiára, a fenntartható fejlődésre, 
a kulturális együttműködésre és a határon túli magyar romák és cigá-
nyok helyzetének kérdéskörére) vonatkozó előterjesztéseket, és – ész-
revételei beépítése mellett —indokoltnak találta azokat a Plenáris Ülés 
napirendjére tűzni. Az Állandó Bizottság javasolja egy oktatási szakpoli-
tikai előterjesztés kidolgozását.
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6. Az Állandó Bizottság jelenlegi ülésén megtárgyalt előterjesztésekkel együtt 
a KMKF az elmúlt években 12 olyan dokumentumot dolgozott ki, amelyek 
a magyarországi pártfrakciók és a határon túli magyar szervezetek konszen-
zusát rögzítik a különböző országokban élő magyar közösségek együttmű-
ködésével, illetve annak egyes szakkérdéseivel kapcsolatban.

7. Ennek során a KMKF különös figyelmet szentelt a magyar—magyar kap-
csolatok Európai Uniós összefüggéseinek, valamint a magyar nemzet és 
a Magyarországgal szomszédos országok többségi népei közötti együtt-
működés szempontjainak. Ezért javasolja a KMKF-ben részt vevő határon 
túli magyar szervezetek bevonását Magyarország Európai Uniós elnöksé-
gi programjaiba, valamint a Duna-stratégia kidolgozásába.

8. A nemzetpolitikának minden olyan törekvése, amely a KMKF stratégi-
ai anyagainak és koncepcióinak gyakorlatba ültetésére irányul, nemzeti 
konszenzuson nyugszik.

Budapest, 2010. március 4.

Március 5.

1059/2010. (III. 5.) KORM. HATÁROZAT AZ AFGANISZTÁNI NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI 
KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK (ISAF) MŰVELETEIBEN TÖRTÉNŐ TOVÁBBI MAGYAR KATONAI 

SZEREPVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ 2186/2008. (XII. 29.) KORM. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ 1014/2010. (I. 28.) KORM. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. 
§ (6) és (8) bekezdése alapján az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 
Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar kato-
nai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban fog-
lalt feladatok végrehajtása érdekében engedélyezi legfeljebb bruttó 8,8 
milliárd forint összértékű közbeszerzési eljárás megindítását, amelyhez 
2010. III. és IV. negyedévében, valamint 2011. I. negyedévében biztosít-
ja a fedezetet a fejezetek kötelezettségvállalással nem terhelt maradvá-
nyaiból történő átcsoportosítással.

2. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) mű-
veleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2010. (I. 
28.) Korm. határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Március 10.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMNAK A A MAGYAR BIZTONSÁGI TANÁCSI PÁLYÁZATTAL 
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

Magyarország megpályázta az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó 
tagsági helyét a 2012—2013-as időszakra. A választásokat 2011 őszén tart-
ják az ENSZ Közgyűlés ülésszakán.

Hazánk elkötelezett a hatékony multilateralizmuson alapuló nemzet-
közi rend megerősítése mellett, amelyhez az Európai Unió tagállamaként 
aktívan hozzá kíván járulni. Magyarország meggyőződése, hogy a 21. szá-
zad kihívásainak kezeléséhez a nemzetközi közösségnek erős, megújult, 
jól működő nemzetközi szervezetekre van szüksége. Az Egyesült Nemze-
tek Szervezete a nemzetközi kapcsolatok azon alapvető és meghatározó 
kerete, amely megfelelő eszközt jelent a nemzetközi közösség kezében a 
globalizáció összetett és ellentmondásos jelenségeinek kezelésére, vala-
mint napjaink biztonságpolitikai, humanitárius, emberi jogi, gazdasági és 
környezetvédelmi kihívásainak megoldására.

Magyarország tudatában van annak, hogy a nem állandó biztonsági ta-
nácsi tagság rendkívüli lehetőséget nyújt multilaterális elkötelezettségünk 
bizonyítására. Ugyanakkor a nemállandó tagság nagy felelősséggel is jár, 
amelyet készek vagyunk vállalni a globális érdekek védelme érdekében.

Magyarország földrajzi helyzete, a demokráciaépítésben és a jogállami-
ság kiépítésében szerzett tapasztalata megfelelő alapot ad ahhoz, hogy ha-
tékonyan hozzájáruljon az ENSZ Biztonsági Tanácsának munkájához. Ezen 
célok előmozdítása mellett aktívan részt kívánunk venni minden más glo-
bális kihívás kezelésében, amely a Biztonsági Tanács napirendjén szerepel.

Az ENSZ reform keretében megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell 
felelnie a 21. század új geopolitikai és gazdasági realitásainak, és a terve-
zett reform során tekintettel kell lenni a hatékonyság követelményére is. 
Magyarország egyetért azzal, hogy a Biztonsági Tanács taglétszámának 
és összetételének tükröznie kell a nemzetközi politikai és gazdasági erő-
viszonyokban bekövetkezett változásokat, az ENSZ költségvetéséhez, va-
lamint a békefenntartó missziókhoz történő hozzájárulásokat. Mindezért 
támogatjuk a Biztonsági Tanács új állandó és nem állandó tagokkal törté-
nő bővítését, és bíztatónak tartjuk a Biztonsági Tanács reformjára irányuló 
kormányközi tárgyalások megkezdését, amelyben aktívan részt veszünk.
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Március 11.

52/2010. (III. 11.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ 
ALBÁN KÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA KÖZÖTT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ 

ALBÁN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEK 
VISSZAFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2005. ÁPRILIS 14-ÉN, LUXEMBURGBAN ALÁÍRT 

MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2009. OKTÓBER 30-ÁN, TIRANÁBAN ALÁÍRT 
JEGYZŐKÖNYV KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között az Európai Kö-
zösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó sze-
mélyek visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt 
Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. október 30-án, Tiranában alá-
írt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező ha-
tályának elismerésére.
2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.
3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege 
a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/34., 10122—10130. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését kö-
vető napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 10. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontban lépnek hatályba.

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, illetve e rendelet 2—3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak is-
mertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul köz-
zétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenren-
dészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.
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Március 11.

53/2010. (III. 11.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SZERB 

KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLLYEL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK 
VISSZAFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2007. SZEPTEMBER 18-ÁN, BRÜSSZELBEN ALÁÍRT 

MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2009. DECEMBER 19-ÉN, RÖSZKÉN ALÁÍRT 
JEGYZŐKÖNYV KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a 
Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező sze-
mélyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben alá-
írt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. december 19-én, Röszkén 
aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező 
hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.
3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege 
a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/34.,10130—10143. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését kö-
vető napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 11. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontban lépnek hatályba.

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, illetve e rendelet 2—3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak is-
mertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul köz-
zétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenren-
dészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.
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Március 11.

54/2010. (III. 11.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS ROMÁNIA 
KORMÁNYA KÖZÖTTI, KISZOMBOR—NAGYCSANÁD (CENAD) HATÁRÁTKELŐHELYEN 

KÖZÖS KAPCSOLATTARTÁSI SZOLGÁLATI HELY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ, JEGYZÉKVÁLTÁS 
ÚTJÁN LÉTREJÖTT JEGYZŐKÖNYV KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Ro-
mánia Kormánya közötti, Kiszombor—Nagycsanád (Cenad) határátkelő-
helyen közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, jegyzék-
váltás útján létrejött Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező 
hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.
3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
(A Jegyzőkönyv és a szóbeli jegyzék teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 
2010/34., 10143—10145. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését kö-
vető napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a Jegyzőkönyv záró rendelkezéseiben meghatározott idő-
pontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, valamint a 2. és 3. § hatálybalépésének naptári nap-
ját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően 
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával 
állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendésze-
tért felelős miniszter gondoskodik.
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66/2010. (III. 18.) KORM. RENDELET A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI ÉS 
TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEI CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ, A SVÁJCI SZÖVETSÉGI TANÁCS 
ÉS A MAGYAR KORMÁNY KÖZÖTT 2007. DECEMBER 20-ÁN LÉTREJÖTT SVÁJCI—MAGYAR 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ KERETMEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ LEVÉLVÁLTÁSSAL LÉTREJÖTT EGYEZMÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a kibővült Európai Unió 
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Sváj-
ci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án 
létrejött Svájci—Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szó-
ló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyez-
mény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.
3. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos ma-
gyar nyelvű fordítása a következő:
(A levélvátás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/39., 11619—11628. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdeté-
sét követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § az Egyezmény záró rendelkezésében meghatározott idő-
pontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. és 3. § hatálybalépésének naptári nap-
ját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően 
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával 
állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a fejlesztés-
politikáért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a kibővült Európai Unió gaz-
dasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci 
Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-
án létrejött Svájci—Magyar Együttműködési Program végrehajtásá-
ról szóló Keretmegállapodásnak az Egyezménnyel egységes szerke-
zetbe foglalt, angol nyelvű hiteles szövegét és annak magyar nyelvű 
hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben az Egyezmény hatálybalé-
pését követően haladéktalanul közzéteszi.
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Március 18.

20/2010. (III. 18.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A FAO 
KÖZÖTT 2007. MÁRCIUS 27-ÉN ALÁÍRT, A FAO EURÓPAI ÉS KÖZÉP-ÁZSIAI REGIONÁLIS 

IRODÁJA, KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ALREGIONÁLIS IRODÁJA, VALAMINT KÖZÖS 
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRA 

ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a földmű-
velésügyi és vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése 
alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a FAO között 2007. már-

cius 27-én aláírt, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodája, Kö-
zép- és Kelet-Európai Alregionális Irodája, valamint Közös Szolgáltató 
Központja létrehozásáról szóló megállapodást módosító megállapo-
dás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy – 
az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő 
személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert vagy az 
általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szö-
vegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert és a külügy-
minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapo-
dás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló 
határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.
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21/2010. (III. 18.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ 

KERETMEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külügyminiszter 
előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Venezuelai Bolivári Köz-

társaság Kormánya közötti együttműködésről szóló Keretmegállapodás 
(a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;

2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a 
tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szüksé-
ges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozását követően a 
szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.

Március 23.

26/2010. (III. 23.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ 
EURÓPAI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI INTÉZET KÖZÖTTI SZÉKHELY-MEGÁLLAPODÁS 

SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külpolitikáért fe-
lelős miniszter és a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért fele-
lős miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért fele-

lős minisztert, vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet közötti székhely-
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megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

2. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a megállapodás szövege 
végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős mi-
nisztert, a külpolitikáért felelős minisztert, valamint az igazságügyért fe-
lelős minisztert, hogy a megállapodás kihirdetéséről szóló törvény ter-
vezetét a megállapodás szövegének végleges megállapítását követően 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.

Március 25.

1073/2010. (III. 25.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ 
ALBÁN KÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA KÖZÖTT A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL 

SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT 
FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Mi-

nisztertanácsa között a gazdasági együttműködésről szóló megállapo-
dás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az álta-
la kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a jóváha-
gyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet ter-
vezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítá-
sát követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
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Március 25.

1074/2010. (III. 25.) KORM. HATÁROZAT A TRÓPUSI FAANYAGOKRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI 
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT 

FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapo-

dás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az álta-

la kijelölt személyt a megállapodás bemutatott szövegének – a jóváha-
gyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodás szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet terve-
zetét, és elrendeli – a megállapodás végleges szövegének megállapítását, 
valamint az Európai Közösség által a kötelező hatályt elismerő nyilatkozat 
megtételét követően – annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

Március 29.

HORVÁTORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, MAGYARORSZÁG ÉS SZERBIA KÜLÜGYMINISZTEREINEK 
KÖZÖS NYILATKOZATA A NYUGAT-BALKÁN EU-INTEGRÁCIÓJÁRÓL

Gordan Jandroković, Dimitris Droustas, Balázs Péter és Vuk Jeremić – a Hor-
vát, a Görög, a Magyar és a Szerb Köztársaság külügyminiszterei – 2010. 
március 29-én négyoldalú találkozót tartottak Budapesten.

Örömmel nyugtázták, hogy a Nyugat-Balkán országainak 2000-ben 
Zágrábban, illetve 2003-ban Szalonikiben kilátásba helyezték az EU-
tagságot. Támogatási szándékukat nyilvánították ki a regionális együtt-
működést előmozdítását célzó egyéb kezdeményezésekkel kapcsolat-
ban. Néhány éven belül Európában a kontinensnek oly sok nyomorúsá-
got hozó első világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezhetünk. 
2014-nek valóban jelképes mérföldkőként kellene majd szolgálnia a régió 
Európai Unióba tartó országai számára.

Országainknak, generációnknak történelmi felelőssége van abban, 
hogy az európai értékek erősítése révén, amelyek végképp elcsendesítették 
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a konfliktusok kísértetét Európában, a megbékélést, a regionális együtt-
működést, a jószomszédi kapcsolatokat ösztönözzük. A nyugat-balká-
ni országok kormányai számára nincs más hiteles alternatíva, mint hogy 
együtt munkálkodjanak az EU-val kapcsolatos, számos, még megoldatlan 
ügy megoldásán, az EU szükség esetén igénybe vehető segítségével.

Az EU bővítési folyamata minden egyes pályázó esetében továbbra is a 
megfelelő kritériumok teljesítésére fog épülni. Tíz évvel a zágrábi csúcsta-
lálkozó után a régió minden egyes országában eltérő előrehaladást értek 
el a csatlakozási kritériumok teljesítésében, Horvátország úgy tűnik, 2010 
során fejezi be a tárgyalási folyamatot. Országainknak, akárcsak a térség 
valamennyi államának, egyénileg és kollektíven is minden tőlünk telhetőt 
meg kell tennünk a teljesítmények által megalapozott integrálódási folya-
mat előmozdítása érdekében. Ennek nyomán a régió országai közötti kü-
lönbségek csökkennek majd és a Nyugat-Balkán egészében véve is köze-
lebb kerül az Európai Unióhoz.

A régió további demokratizálódásának fontos mozzanatát képezhetik 
a személyközi kontaktusok is, és ebben a kontextusban örömmel üdvözöl-
jük az EU 2009. december 9-i döntését a Macedónia Volt Jugoszláv Köztár-
saságnak, Montenegrónak, illetve Szerbiának nyújtandó vízummentesség 
ügyében, amely lényegi és sikeres lépés volt a régió stabilizálása irányába. 
Mivel Albánia és Bosznia-Hercegovina őszinte és koncentrált erőfeszítése-
ket tesznek a vízum útitervvel kapcsolatban, az EU-nak tovább kellene lép-
nie majd a vízum liberalizálás folyamatában, amint ezek az országok telje-
sítik a szükséges kritériumokat.

Az Európai Unió ezen országok számára a fejlődés horgonyaként mű-
ködhet, amely biztosítja a Nyugat-Balkán számára az európai közúti, vas-
úti és energiahálózati infrastruktúrát. E kapcsolódás már jövőbeli belépé-
sük előtt is közelebb hozhatja őket az Európai Egységes Piachoz. Ez annál is 
inkább szükséges, mivel a régió már most is enkláve az EU területén belül.

A 2010. február 25-én Budapesten az EU Duna Stratégiájáról tartott 
csúcstalálkozó megerősítette, hogy a folyó a regionális közlekedés közpon-
ti tengelyeként működhet, az összes kommunikációs vonal becsatlakozta-
tásával. Az európai közlekedést csak regionális közelítésben lehet kezelni, 
mint a Transzeurópai Hálózatok sikere is mutatja. Az V. és a X. Közlekedési 
Folyosók máris összekapcsolják az EU-t és a Nyugat-Balkánt, a létező köz-
úti és vasúti hálózatok különböző útvonalain. Ugyanakkor a Nyugat-Bal-
kán közlekedési hálózatának sűrűsége még jócskán elmarad Európa más 
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részeié mögött. A Délkelet-Európai Közlekedési Közösség hamarosan be-
következő létrehozása majd minden bizonnyal megkönnyíti a régió szá-
mára, hogy megfelelő infrastruktúrát hozzon létre és Európa többi részé-
vel is kapcsolatokat alakítson ki.

A V4-ek 2010. február 24-i budapesti energia-csúcstalálkozójának az 
volt az üzenete, hogy az EU energiabiztonsága szempontjából a közép-
délkelet-európai országokkal való együttműködés is fontos. A környezet-
szennyezés nem ismer határokat, így a környezetvédelem az EU és a Nyu-
gat-Balkán további közös ügye lehet.

Az EU 2014—2020-as pénzügyi tervében különös figyelmet kell fordí-
tani azokra a potenciális előnyökre, amelyek a különböző Transzeurópai 
Hálózatok Nyugat-Balkánra való kiterjesztéséből adódhatnak.

A közelgő 2011-es magyar EU-elnökség meghívja majd a nyugat-bal-
káni minisztereket, hogy megfigyelőként vegyenek részt az EU Tanácsok 
olyan informális összejövetelein, amelyek az EU-n túlmutató ügyekkel (pl. 
közlekedéssel, energiával, stb.) foglalkoznak. A nyugat-balkáni régió Euró-
pába történő integrálása, miként azt az Agenda 2014 is kitűzte, a 2014-es 
görög EU-elnökség napirendjének egyik csúcsprioritása lesz.

Budapest, 2010. március 29.

Március 31.

1080/2010. (III. 31.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS 
A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A HONVÉDELEM TERÉN FOLYTATOTT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kor-

mánya között a honvédelem terén folytatott együttműködésről szóló 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt 
a Megállapodás bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával 
történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet ter-
vezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítá-
sát követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

Március 31.

94/2010. (III. 31.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS BOSZNIA-
HERCEGOVINA KORMÁNYA KÖZÖTT PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM 

KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttmű-
ködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: 
megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos ma-
gyar fordítása a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/48., 12433—12440. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2—3. §-a a megállapodás 11. cikk c) pontjában meghatá-
rozott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontban hatályát veszti a Ma-
gyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya kö-
zött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló, 
2004. november 19-én, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdeté-
séről szóló 127/2005. (VI. 30.) Korm. rendelet.

(4) A megállapodás, illetve a rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének nap-
tári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Ma-
gyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával álla-
pítja meg.

(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazda-
ságért felelős miniszter gondoskodik.
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ÁPRILIS

Április 9.

1083/2010. (IV. 9.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR—HORVÁT KISEBBSÉGI VEGYES 
BIZOTTSÁG XI., A MAGYAR—SZLOVÉN KISEBBSÉGI VEGYES BIZOTTSÁG XI. ÉS A 

MAGYAR—SZERB KISEBBSÉGI VEGYES BIZOTTSÁG III. ÜLÉSÉN ELFOGADOTT AJÁNLÁSOK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

1. A Kormány
a) jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar—Horvát Kisebbségi Vegyes 

Bizottság 2009. december 1-jén Zágrábban megtartott XI. ülésén, a 
Magyar—Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2009. november 17-én 
Lendván megtartott XI. ülésén és a Magyar—Szerb Kisebbségi Vegyes 
Bizottság 2009. május 19—20-án Újvidéken (Andrevlje) megtartott III. 
ülésén kidolgozott és elfogadott ajánlásokat,

b) felhívja a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli mi-
nisztert, hogy a kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásainak tudomásul 
vételéről – a jelen határozat közzétételétől számított 30 napon belül – 
értesítse az érintett feleket,

c) felhívja az érintett minisztereket az ajánlásokban foglalt intézkedések-
nek a kormányzati prioritások szerinti folyamatos végrehajtására és a to-
vábbra is hatályos feladatok esetén az ezekhez szükséges források biz-
tosítására a minisztériumok költségvetésében, a mindenkori költségve-
tési keretek terhére, illetve egyes feladatok tekintetében a Kormány arra 
vonatkozó döntésében meghatározottak szerint.
Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
 társadalompolitika összehangolásért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
 földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
 igazságügyi és rendészeti miniszter
 környezetvédelmi és vízügyi miniszter
 közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
 külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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 oktatási és kulturális miniszter
 önkormányzati miniszter
 szociális és munkaügyi miniszter
Határidő: Folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Április 9.

1084/2010. (IV. 9.) KORM. HATÁROZAT A DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK FELVÉTELÉRŐL A 
BHUTÁNI KIRÁLYSÁGGAL

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság és a Bhutáni Királyság között 

nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolat létesüljön;
2. felhívja a külügyminisztert, hogy tegyen előterjesztést a köztársasági el-

nöknek a diplomáciai kapcsolatok felvételéről a Bhutáni Királysággal.

Április 9.

29/2010. (IV. 9.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A DÁN KIRÁLYSÁG 
KÖZÖTT A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓZTATÁS KIJÁTSZÁSÁNAK 

MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A JÖVEDELEM- ÉS VAGYONADÓK TERÜLETÉN TÁRGYÚ 
EGYEZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a pénzügyminisz-
ter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között a kettős 

adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozá-
sáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú egyezmény (a to-
vábbiakban: Egyezmény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, 
hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyé-
vel lássa el;
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4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szük-
séges meghatalmazási okiratokat adja ki;

5. felhívom a pénzügyminisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyez-
mény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének meg-
állapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetet haladékta-
lanul terjesszék a Kormány elé.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.

Április 21.

124/2010. (IV. 21.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL 

SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS KÖTELEZŐ HATÁLYÁNAK ELISMERÉSÉRE ADOTT 
FELHATALMAZÁSRÓL ÉS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együtt-
működésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötele-
ző hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/58.,13143—13147. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2—3. §-a a megállapodás 7. cikkében meghatározott idő-
pontban lép hatályba.

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének nap-
tári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását 
követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi ha-
tározatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazda-
ságért felelős miniszter gondoskodik.

(5) Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köz-
társaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló 
megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalma-
zásról és kihirdetéséről szóló 25/2009. (II. 6.) Korm. rendelet.
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Április 21.

1094/2010. (IV. 21.) KORM. HATÁROZAT A TAJPEJI MAGYAR KERESKEDELMI IRODA 
ÉS A MAGYARORSZÁGI TAJPEJ KÉPVISELETI IRODA KÖZÖTT A KETTŐS ADÓZTATÁS 

ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓZTATÁS KIJÁTSZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 
A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN TÁRGYÚ EGYEZMÉNY SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Taj-

pej Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóz-
tatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tár-
gyú Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a Tajpej Magyar Kereskedelmi Iroda vezetőjét az Egyez-
mény bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő 
– végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és el-
rendeli az Egyezmény szövegének végleges megállapítását követően 
annak az Országgyűléshez történő benyújtását.

A törvényjavaslat előadójának a pénzügyminisztert jelöli ki.

Április 21.

132/2010. (IV. 21.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI 
HATÁSOK VIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ, ESPOOBAN, 1991. FEBRUÁR 26. NAPJÁN ELFOGADOTT 

EGYEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ, A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRÓL SZÓLÓ, 
KIJEVBEN, 2003. MÁJUS 21-ÉN ELFOGADOTT JEGYZŐKÖNYV KIHIRDETÉSÉRŐL

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott erede-
ti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés j) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a 4. és 5. § tekintetében a környe-
zet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) 
bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § 
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli:
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1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az országhatáron átterjedő 
környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján 
elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról 
szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv (a továbbiak-
ban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.
3. § A Jegyzőkönyv hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű for-
dítása a következő:
(A Jegyzőkönyv és a 4—8 §-ban felsorolt mellékletekés projektek teljes szöve-
gét lásd: Magyar Közlöny 2010/58., 13169—13194. p.)

Április 23.

134/2010. (IV. 23.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A DÉL-
AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ 

MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együtt-
működésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötele-
ző hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/60., 13401—13405. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2—3. §-a a Megállapodás 7. cikk (1) bekezdésében meg-
határozott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének nap-
tári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását 
követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi ha-
tározatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazda-
ságért felelős miniszter gondoskodik.
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Április 23.

135/2010. (IV. 23.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A HONVÉDELEM TERÉN FOLYTATOTT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a honvédelem terén foly-
tatott együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megálla-
podás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/60., 13405—13414. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2—3. §-a a Megállapodás 16. cikk (1) bekezdésében meg-
határozott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, valamint e rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének 
naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté 
válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvéde-
lemért felelős miniszter gondoskodik.

Április 28.

1100/2010. (IV. 28.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓNAK A SZOMÁLIAI BIZTONSÁGI 
ERŐK KIKÉPZÉSÉRE IRÁNYULÓ MISSZIÓJÁHOZ („EUTM SOMALIA”) TÖRTÉNŐ MAGYAR 

KATONAI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

A Kormány a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából folyó kötele-
zettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös biztonság- és 
védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként, az Eu-
rópai Unió Tanácsának 2010. február 3-i döntése alapján, az Alkotmány 
40/C. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva hozzá-
járul ahhoz, hogy az „EUTM Somalia” keretében működő kiképző erők 
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kötelékében a Magyar Honvédség állományából 4 fő (váltási időszakban 
legfeljebb 8 fő) – a misszió kiképzési feladatrendszerébe tartozó feladatok 
ellátása érdekében – kitelepítésre kerüljön Ugandába a 2010. március 31. 
és 2011. június 31. közötti időszakra, amelybe a kitelepülés és a visszatele-
pülés időtartama nem számít bele.

Április 28.

1101/2010. (IV. 28.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓNAK A TANÁCS KERETÉBEN 
ÜLÉSEZŐ TAGÁLLAMAI KÖZÖTT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉRDEKÉBEN KICSERÉLT 

MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai kö-

zött az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről 
szóló Megállapodás (a továbbiakban: szerződés) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Ál-
landó Képviseletének vezetőjét a szerződés bemutatott szövegének – a 
megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a szerződés szövege 
végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a szerződés kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elren-
deli a szerződés végleges szövegének megállapítását követően annak 
az Országgyűléshez való benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a 
Kormány a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélkü-
li minisztert jelöli ki.
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Április 28.

31/2010. (IV. 28.) ME HATÁROZATA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A JORDÁN HASEMITA 
KIRÁLYSÁG KÖZÖTT A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓZTATÁS 

KIJÁTSZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A JÖVEDELEM- ÉS VAGYONADÓK TERÜLETÉN 
TÁRGYÚ EGYEZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a pénzügyminisz-
ter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Jordán Hasemita Királyság között 

a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megaka-
dályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú egyezmény 
(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, 
hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyé-
vel lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szük-
séges meghatalmazási okiratokat adja ki;

5. felhívom a pénzügyminisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyez-
mény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének meg-
állapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetet haladékta-
lanul terjesszék a Kormány elé.
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MÁJUS

Május 4.

154/2010. (V. 4.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ ALBÁN 
KÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA KÖZÖTT A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ 

MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság 
Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági 
együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/67., 14404—14409. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2—3. §-a a Megállapodás 6. cikkében meghatározott idő-
pontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, valamint e rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének 
naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válá-
sát követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi 
határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazda-
ságért felelős miniszter gondoskodik.
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Május 5.

1109/2010. (V. 5.) KORM. HATÁROZAT AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS 
TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI KERETMEGÁLLAPODÁS 

SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS KIHIRDETÉSÉRŐL

A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről 

a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás (a továbbiakban: 
Keretmegállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a külpolitikáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt 
személyt a Keretmegállapodás bemutatott szövegének – a megerősí-
tés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a Keretmegállapodás 
szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási ok-
iratot adja ki;

4. elfogadja a Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, 
és elrendeli a Keret-megállapodás végleges szövegének megállapítását 
követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását.

Május 6.

1110/2010. (V. 6.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS 
ROMÁNIA KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGYAR—ROMÁN ÁLLAMHATÁRT KERESZTEZŐ 

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ VEZETÉKEKKEL, VALAMINT VILLAMOS TÁVVEZETÉKEKKEL 
KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között 

a magyar—román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, 
valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza az energiapolitikáért felelős minisztert vagy az általa kije-
lölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés 
fenntartásával történő – végleges megállapítására;
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3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és el-
rendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően 
annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat elő-
adójának a Kormány az energiapolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

Május 11.

33/2010. (V. 11.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ 
ÜZBEGISZTÁNI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külgazda-
ságért felelős miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbegisztáni Köztár-

saság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a 
továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a külgazdaságért felelős minisztert, hogy – az érintett 
miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket 
kijelölje;

3. felhatalmazom a külgazdaságért felelős minisztert vagy az általa kijelölt 
személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet 
kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a külgazdaságért felelős minisztert és a külügyminisztert, 
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges 
szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat ter-
vezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Bajnai Gordon miniszterelnök s. k.
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Május 13.

1122/2010. (V. 13.) KORM. HATÁROZAT AZ AFGANISZTÁNI NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI 
KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK (ISAF) MŰVELETEIBEN TÖRTÉNŐ MAGYAR KATONAI RÉSZVÉTEL 
ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 2113/2008. (VIII. 27.) KORM. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködő Erők (ISAF) 
mûveleteiben történő magyar katonai részvételengedélyezéséről szóló 
2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

 [A Kormány a Magyar Köztársaság szövetségesi kötelezettségeinek teljesí-
tése és a NATO katonai képességének fokozása, valamint az afganisztáni 
Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteinek elősegítése 
érdekében, az Észak-atlanti Tanácsnak az ISAF-misszió átvételére vonatko-
zó 2003. augusztus 11-ei döntése alapján, az Alkotmány40/C. § (1) bekez-
désében foglalt jogkörénél fogva]

 „b) hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség állományából, egyide-
jűleg legfeljebb 70 fő – egyéni beosztásokban – az ISAF vagy az azt fel-
váltó, feladatait átvevő, NATO által vezetett szervezetek tevékenységé-
ben részt vegyen;”

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatályba-
lépését követő napon hatályát veszti.

Május 13.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NYILATKOZATA A SZLOVÁK KORMÁNY TÚLZÓ LÉPÉSEIVEL 
KAPCSOLATOSAN

A szlovák kormány május 13-i lépéseit a Külügyminisztérium eltúlzottnak 
tartja. A magyar—szlovák kétoldalú kapcsolatokban nem történt semmi 
olyan, ami indokolttá tenné a pozsonyi lépéseket. A magyar Országgyű-
lésben nem került sor a kifogásolt törvénymódosítás benyújtására, ennek 
részletei még nem ismertek. Nincs olyan fejlemény, amely bármelyik or-
szág számára biztonsági kockázatot jelentene.

A Külügyminisztérium rámutat arra, hogy a kettős állampolgárság jog-
intézménye nem ismeretlen Európában. Az európai értékeken alapulva 
számos ország alkalmaz olyan szabályozást, amely egyszerűbbé teszi az 
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állampolgárság megszerzését külföldön élők számára. Több példát talá-
lunk erre a környező országokban is, beleértve Szlovákiát, amely elisme-
ri a kettős állampolgárokat, és bizonyos feltételek megléte esetén megad-
ja a szlovák állampolgárságot. A szlovák törvény „külföldi szlovák” státussal 
rendelkezők esetében az állampolgárság gyorsított megszerzésére jelen-
tős könnyítéseket is alkalmaz.

A Külügyminisztérium szerint a szlovák féllel ebben az ügyben is tár-
gyalásos úton, a kölcsönös megértésen alapuló párbeszéddel lehet előre-
lépni. A Külügyminisztérium emlékeztet arra, hogy a Bajnai-kormány min-
denkor határozottan kiállt a határon túli magyar közösségek, így a szlo-
vákiai magyarok jogaiért, fellépett az európai normákkal ütköző nyelvtör-
vény-módosítással szemben, miközben az európai szellemiséghez hűen 
igyekezett csökkenteni a két ország közötti feszültséget.

Balázs Péter külügyminiszter utasította Magyarország pozsonyi nagy-
követét, hogy a szlovák partnerektől kérjen hivatalos magyarázatot arra, 
mi volt az oka a budapesti szlovák nagykövet konzultációs célú, azonna-
li hazarendelésének.

Május 21.

35/2010. (V. 21.) ME HATÁROZAT A NEMZETKÖZI BÜNTETŐBÍRÓSÁGOT LÉTREHOZÓ 1998. 
ÉVI RÓMAI STATÚTUM FELÜLVIZSGÁLATI KONFERENCIÁJÁN A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG 

RÉSZVÉTELÉRE ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külügyminiszter 
és az igazságügyi és rendészeti miniszter előterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya képviseleté-

ben a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó 1998. évi Római Statú-
tum Felülvizsgálati Konferenciája 2010. május 31. és június 11. között 
Kampalában sorra kerülő ülésén magyar küldöttség részt vegyen;

2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy a küldöttség tagjait az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben jelölje ki;

3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez 
szükséges meghatalmazási okiratot a konferencia előtt adja ki;

4. egyetértek az e határozat mellékletében foglalt magyar álláspont kép-
viseletével.
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Melléklet a 35/2010. (V. 21.) ME határozathoz
A magyar küldöttségnek a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó 

1998. évi Római Statútum 2010. május 31. és június 11. között, Kampalában 
tartandó Felülvizsgálati Konferenciáján való részvételre vonatkozó irányel-
vek és képviselendő álláspontok

A Nemzetközi Büntetőbíróság Felülvizsgálati Konferenciáján részt vevő 
magyar küldöttség képviselje Magyarország érdekeit, valamint járuljon 
hozzá a Közgyűlés eredményes munkájához.

A küldöttség vegyen részt a napirendre tűzött tervezetek szakmai vi-
tájában, és amennyiben azok mind szakmai, mind az Európai Unió közös 
külpolitikájának ismérvei szerint is elfogadhatóak Magyarország számára, 
azok létrehozását támogassa, így különösen az alábbiak vonatkozásában:
1. Támogassa az agresszió bűntettének fogalmi meghatározását.
2. Emelje ki a módosítások területi hatálya megállapításának jelentőségét.
3. Vegyen részt a Bíróság tevékenységének, eredményeinek és jövőbeli 

célkitűzéseinek értékeléséről szóló nyitott vitában.
4. Javasolja a megoldások olyan kiválasztását, hogy a módosítások révén 

erősödjön a még nem részes államok csatlakozási hajlandósága.
5. Hangsúlyozza a Bíróság tevékenységének a helyi hatóságok és nemzeti 

bíróságok munkáját támogató-kiegészítő jellegét.

Május 25.

25/2010. (V. 25.) OGY HATÁROZAT AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ MAGYAR NEMZETI 
CSOPORTJÁNAK MEGALAKULÁSÁRÓL

A Magyar Köztársaság Országgyűlése az Interparlamentáris Unió (IPU) tag-
szervezetének nyilvánítja magát.
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JÚNIUS

Június 1.

176/2010. (VI. 1.) KE HATÁROZAT DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK LÉTESÍTÉSÉRŐL

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben, 
a külügyminiszter előterjesztésére nagyköveti szintű diplomáciai kap-
csolatok létesítését elhatározom a Bhutáni Királysággal. (KEH ügyszám: 
IX-1/01569/2010.)

Június 3.

AZ ÚN. „KIS-MÁÉRT” NYILATKOZATA A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK 90. 
ÉVFORDULÓJÁN

Európa kulturális fővárosában – Pécsett, 2010. június 3-án, a trianoni béke-
szerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmával, emlékülést tartott a Ha-
táron Túli Magyar Szervezetek Fóruma, amelyen kinyilvánították: „A triano-
ni »békeszerződést« s annak következményeit mi, a Magyarország határain 
túlra került magyar közösségek legitim képviselői kilencven év után is a há-
ború győztesei által ránk kényszerített, igazságtalan, ugyanakkor történelmi 
ténynek tekintjük. A nemzeti önrendelkezés általánosan elfogadott (wilsoni) 
elveit mindenki érvényesíthette, csak a magyarok nem élhettek azokkal.

Büszkeséggel valljuk, hogy a magyar közösségeket az elmúlt 90 év és 
annak sorscsapásai a magyar nemzethez való tartozásban, magyarságtu-
datában nem törték meg. Szülőföldünkön, az egyetemes magyar nemzet 
részeként, egyenrangú polgárként akarunk élni.”

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevében Márton Árpád 
parlament képviselő; a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössé-
gének elnöke, Jakab Sándor; a Magyar Koalíció Pártjának elnökhelyette-

se, Berényi József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Ko-
vács Miklós, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István, a Vaj-

dasági Magyar Demokrata Párt elnöke, Ágoston András, a Nyugat-euró-
pai Magyar országos Szervezetek Szövetségének elnöke, Deák Ernő.
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Június 7.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM GRATULÁL A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉGNEK (VMSZ) A 
MAGYAR NEMZETI TANÁCSI VÁLASZTÁSON ELÉRT EREDMÉNYÉHEZ

A Külügyminisztérium gratulál a Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) a 
Magyar Nemzeti Tanácsi választáson elért eredményéhez. A hétvégi szava-
zás visszaigazolja, hogy az elmúlt években a VMSZ hatékonyan képviselte 
a vajdasági magyarság érdekeit és hozzájárult Szerbia euro-atlanti integ-
rációjához. A Magyar Nemzeti Tanács választások útján történt felállításá-
val a délvidéki magyarság komoly lépést tett a kulturális autonómia meg-
teremtésének érdekében. Azáltal, hogy a VMSZ kezdeményezésére a szerb 
parlament lehetővé tette a Nemzeti Tanácsok érdemi hatáskörrel történő 
megalakulását, Belgrád hozzájárult a nemzeti kisebbségek jogainak bizto-
sításához, amely növeli az ország és a régi stabilitását.

Június 16.

MAGYAR—OLASZ STRATÉGIAI PARTNERSÉGI NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság külügyminiszterei

megerősítve egyetértésüket, hogy az országaikat és népeiket hagyomá-
nyosan összekötő baráti kapcsolatok jegyében közösen vállalnak elköte-
lezettséget az egységes, szabad és demokratikus Európa érdekében, ki-
fejezésre juttatva azon akaratukat, hogy együttesen munkálkodnak né-
peik jólétéért és Európa szerepének megerősítéséért a világban, tiszte-
letben tartva az emberi jogok védelmének nemzetközi alapdokumentu-
mait, a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, és hozzájárulnak a XXI. 
század új globális kihívásainak kezeléséhez, továbbá a civilizációk közti 
párbeszéd előmozdításához,

megerősítve, hogy országaik a gazdasági, kereskedelmi és a fenntartható 
fejlődést elősegítő konkrét területeken összehangolt együttműködésben 
érdekeltek, s elkötelezetten törekednek a harmadik piacokon történő kö-
zös fellépés növelésére,
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azon meggyőződésük alapján, hogy a régiót érintő több évtizedes ma-
gyar—olasz közös kezdeményezések jelentősen hozzájárultak a közép-eu-
rópai térség demokratizálódási és politikai integrációs folyamatához, vala-
mint egy sokszínű és multikulturális európai identitás megerősítéséhez,

annak tudatában, hogy alapértékeik közösek és érdekeik is azonos irányba 
mutatnak, mind Európában, mind a világban,

megállapodtak abban, hogy Magyarország és Olaszország a stratégiai part-
nerség útjára lép és a fenti célokat követve az alábbi közös érdeklődésre szá-
mot tartó területeken fejlesztik és mélyítik el folyamatos együttműködésüket.

1. Politikai párbeszéd
Magyarország és Olaszország megerősített politikai párbeszédet folytat kül-
ügyminiszteri, államtitkári és magas rangú tisztviselői szintű kétoldalú konzul-
tációkon keresztül a főbb közös érdeklődésre számot tartó területeket illető-
en. Szoros egyeztetést tartanak fenn uniós ügyekben, éppúgy, mint a NATO, 
az ENSZ, az EBESZ és az Európa Tanács keretein belül. A találkozók szintjét, 
időpontját, helyszínét, a napirendi pontokat diplomáciai úton egyeztetik.

1.1. Együttműködés az Európai Unión belül
Magyarország és Olaszország – egy erős és szolidáris, a közös értékeken ala-
puló Európa eszméjét felkarolva – intenzív politikai párbeszédet kíván foly-
tatni az Európai Unió jövőjéről és az Unió napirendjén szereplő kiemelt kér-
désekről (Lisszaboni Szerződés, bővítés, a nyugat-balkáni országok európai 
integrációs folyamata, EU—Oroszország viszony, a Keleti Partnerséget és 
az Euro-Mediterrán Politikát magába foglaló Európai Szomszédságpolitika, 
energiabiztonság, környezetvédelmi politika, klímaváltozás elleni küzdelem). 
Ennek érdekében rendszeres egyeztetéseket folytatnak, és kezdeményezik 
a közösségi politikákat érintő álláspontok lehetőség szerinti összehangolá-
sát és közös képviseletét. A két fél elkötelezett az Európai Unió bővítése mel-
lett. Magyarország és Olaszország egyezteti erőfeszítéseit a nemzetközi fó-
rumokon is, a válságok kezelésére vonatkozóan, a nyugat-balkáni országok-
kal folytatandó együttműködés fejlesztése céljából. Kiemelve a nyugat-bal-
káni országok európai perspektívájának a fontosságát, elősegítik az ezen or-
szágok javára történő közös közigazgatási „twinning” programok elindítását.
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A szubszidiaritás jelentőségét elismerve az európai építkezés hierarchiá-
jában a két ország kiemelt módon törekszik a civil kezdeményezések, a test-
vér régiók és városok együttműködésének az előmozdítására.

1.2. Bel- és Igazságügyi együttműködés
Az EU bel- és igazságügyi együttműködés területén közös erőfeszítéseket 
tesznek, kétoldalú szinteken is, a szervezett bűnözés, az illegális bevándor-
lás, valamint az emberkereskedelem és az emberek kizsákmányolása ellen 
folytatott harcban, különös tekintettel a kiskorúakra. Elősegítik a rendőr-
ségi szervek képzését és tapasztalatcseréjét, támogatják a létező eszközök 
és intézmények (Europol, Frontex, határon szolgálatot teljesítő csoportok, 
rendőrségi vezetők munkacsoportja, Európai Rendőrakadémia) megszi-
lárdítását és hatékony működését. Ezzel párhuzamosan intenzívebbé te-
szik az igazságügyi együttműködést mind a büntető, mind a polgári jog 
területén. Elősegítik a kapcsolatok fejlesztését a katasztrófa- és a polgár-
védelem területén. A két ország szoros együttműködést kíván folytatni or-
szágaik Európai Uniós soros elnökségével összefüggésben.

1.3. Megerősített párbeszéd biztonság- és védelempolitikai, valamint ka-
tonapolitikai kérdésekről
Közös biztonsági érdekük tudatában Magyarország és Olaszország – az 
Európai Unió, az Észak-atlanti Szövetség és az ENSZ tagállamaiként – üd-
vözlik az európai biztonság- és védelempolitika (EBVP) terén mutatkozó 
előrelépést és a NATO megújításának szándékát, valamint elkötelezik ma-
gukat aziránt, hogy hozzájárulnak a biztonság érdekében kifejtett globá-
lis szintű erőfeszítésekhez, valamint az EBVP és a NATO megerősítéséhez. 
Ennek érdekében konzultációkat folytatnak a biztonság- és védelempoli-
tikai kérdésekről, a biztonsági környezet alakulásáról, a terrorfenyegetett-
ség megelőzéséről, a katonai képesség fejlesztése területén lehetséges 
együttműködésről, a doktrínák és a struktúrák meghatározásáról/fejlesz-
téséről és erősítik az együttműködést a NATO és az Európai Unió által ve-
zetett műveletek előkészítése és végrehajtása során. A hadiipari ágazat-
ban megvalósuló partnerség jegyében erősítik a nemzeti fegyvergyártó 
cégek közötti kapcsolatokat és a védelmi eszközök és a haditechnika mo-
dernizálására vonatkozó közös kutatásaikat. Folytatják együttműködésü-
ket a közös katonai hagyományok ápolása, a hadisír gondozás, valamint a 
hadtörténeti kutatások területén.
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2. Gazdasági együttműködés
Magyarország és Olaszország speciális együttműködési programokat dol-
goz ki olyan stratégiai területeken, mint az energia és környezetvédelem, 
a mezőgazdaság, valamint az infrastruktúra és közlekedés, ez utóbbin be-
lül különös figyelmet szentelve az európai V. folyosónak. Közösen lépnek 
fel Európa versenyképességének és innovációs tevékenységének, a fenn-
tartható fejlődés és a környezetvédelem érdekében, a két ország vállalatai 
közötti kapcsolatok megerősítéséért – különös tekintettel a kis- és közép-
vállalkozásokra, valamint a beruházások és vegyes vállalatok ösztönzésére 
a piacaik által leginkább érdeklődésre számot tartó szektorokban – támo-
gatják továbbá az ipari és kereskedelmi kamarák közötti együttműködést.

A két ország partnerségének hangsúlyos eleme az egységes európai 
energiapolitika kialakításához (energiaforrások diverzifikációja, alternatív 
energiák, ellátás biztonsága), az energiahatékonyság és az EU energia-ég-
hajlat csomagjához való magyar—olasz hozzájárulás növelése. Támogatják 
a jelenlegi energia-mix felülvizsgálatát, a hármas cél (klíma, energiabizton-
ság, versenyképesség) elérése érdekében, és a konkrét normák és szabá-
lyok összehangolását.

Kifejezik érdekeltségüket a fenntartható mezőgazdaság, élelmiszerter-
melés, valamint integrált vidékfejlesztés korszerű európai modelljének meg-
szilárdításában. Megerősítik az élelmiszerbiztonság és fogyasztóvédelem 
szerepének növelésére irányuló szándékukat. Rendszeres konzultációkat kí-
vánnak tartani a főbb uniós mezőgazdasági ügyek közös megközelítésének 
elősegítése érdekében, valamint elő kívánják mozdítani a minőségi élelmi-
szertermelésre, az élelmiszerek földrajzi eredetvédelmére vonatkozó együtt-
működésüket. Ebből a célból időszakosan az érintett intézmények és köz-
igazgatási szervek által egyeztetett módon szakmai találkozókra kerülhet sor.

3. Tudományos-technológiai együttműködés
Magyarország és Olaszország a már létező kétoldalú megállapodások ke-
retében együttműködési programokat dolgoz ki a megújuló energiafor-
rások (bioenergia, polgári célú nukleáris és megújuló energiák), az élelmi-
szerlánc biztonsága, a biomolekuláris medicina, a nanotechnológia és a 
környezetvédelem területén. E célból segítik a kutatóintézetek, valamint 
az ipari és technológiai körzetek közötti kapcsolatokat, intézményes és pri-
vát szereplőket is felölelő közös munkacsoportok létrehozásán keresztül 
is, amelyek meghatározzák a 3—5 év alatt elérendő célokat. Elősegítik a 
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felsőoktatási, a kutatóintézeti és az ipari kutatók tudományos közösségei-
nek együttműködését a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Tech-
nológiai Intézet (EIT) pályázatai keretében, és bátorítják a nagy európai ku-
tatási infrastruktúrák közös kihasználását.

4. Együttműködés a munkaügy és a társadalmi integráció területén
Magyarország és Olaszország intenzívebbé teszi az együttműködést és a 
tapasztalatcserét a munkaügy területén, különös tekintettel az alkalma-
zottak biztonságára és az illegális foglalkoztatásra, figyelembe véve az uni-
ós, illetve az unión kívüli állampolgárok társadalmi integrációjának szüksé-
gességét, felhasználva e célra a rendelkezésre álló közösségi eszközöket is.

5. Kulturális együttműködés
Magyarország és Olaszország a két ország kulturális, művészeti, levéltári és 
könyvtári örökségének mind szélesebb körű megismertetését szándékozik 
elősegíteni a tanár-, diák- és kutatócseréken, valamint egyetemek, magas 
szintű művészeti intézmények és kutatóintézetek közötti együttműködése-
ken keresztül. Az Európai Unió 2011. évi magyar elnöksége kiemelt lehetősé-
get nyújt a két ország kulturális, tudományos értékeinek és eredményeinek 
a kölcsönös bemutatására (múzeumi, könyvtári anyagok cseréje, a Liszt-év 
koncertjei, konferenciák). Előmozdítják a tapasztalatcseréket a restaurálás, a 
művészeti és régészeti értékek megőrzése és hasznosítása területén. Előse-
gítik magas színvonalú kulturális események szervezését, különös figyelmet 
szentelve a kortárs művészetnek, az építészetnek és a designnak. Előmozdít-
ják az olasz és a magyar nyelv terjesztését a kéttannyelvű iskolai képzésben 
és az egyetemeken, a két ország kultúrintézeteinek a bevonásával.

6. Intézmények, helyi szervek és a civil társadalom közötti együttműködés
A két ország elkötelezett abban, hogy intenzívebbé tegye a közigazgatá-
si együttműködést, a rendelkezésükre álló közösségi eszközökön keresz-
tül, valamint cselekvési programok megvalósítására vonatkozó technikai 
megállapodások megkötésével. A parlamenti szintű, valamint a civil tár-
sadalom és a helyi szervek közötti kapcsolatokat tovább erősítik. A stra-
tégiai partnerség támaszkodik a már létező együttműködési formákra, az 
1991. július 6-án Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Megálla-
podásra, valamint az érintett szereplők, a nemzeti intézmények, a közigaz-
gatási szervek, a civil szféra, illetve a vállalatok és a helyi önkormányzatok 
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bevonására. A jelen Nyilatkozat érvényesülését, valamint a vállalt kezde-
ményezések végrehajtásának állapotát a két ország külügyminiszterei 
rendszeres monitoring ülések során tekintik át.

Június 22.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE A GÁZAI FEJLEMÉNYEKRŐL

A Köztársaság Külügyminisztériuma fontos bizalomerősítő fejleménynek 
tekinti az izraeli kormány biztonsági kabinetje által vasárnap hozott dönté-
seket, amelyek megkönnyítik a segélyszállítmányok, polgári felhasználású 
kereskedelmi áruk, valamint bizonyos, az újjáépítést is lehetővé tevő anya-
gok könnyített bejutását a Gázai-övezetbe. Reméljük, hogy Izrael jogos biz-
tonsági érdekeinek figyelembevétele mellett megkezdődhet a szárazföldi 
határátkelőhelyek megnyitásának előkészítése, ami lehetővé teheti, hogy a 
humanitárius helyzet a Gázai-övezetben számottevően javuljon. A Külügy-
minisztérium támogatja a közelítő megbeszélések folytatását a felek közöt-
ti közvetlen tárgyalások feltételek nélküli újrakezdése érdekében, melynek 
célja a tárgyalásos rendezés elérése, a két állami megoldás megvalósítása.

Június 24.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE SÓLYOM LÁSZLÓ SZLOVÁKIÁBA VALÓ BELÉPÉSE 
MEGTAGADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának álláspontja szerint a sze-
mélyek szabad mozgásáról szóló 2004/38/EK irányelv alapján 2009. au-
gusztus 21-én Szlovákia nem tagadhatta volna meg Sólyom László köztár-
sasági elnök belépését területére, így hazánk folytatni fogja a Szlovákia el-
len indított eljárást az Európai Bíróság előtt.

Magyarország még 2010. március 30-án indított eljárást Szlovákia ellen az 
incidens miatt, kérelmét beadta az Európai Bizottsághoz. Az eljárás első sza-
kaszában, a felek írásban és szóban kifejtett álláspontjának ismeretében az 
Európai Bizottság 2010. június 23-án indokolással ellátott véleményt bocsá-
tott ki, amelynek kiadásáról a 2010. június 24-ei kollégiumi ülésen döntött.

Az Európai Bizottság szerint az esetre nem az uniós, hanem a nemzetkö-
zi jog szabályait kellett volna alkalmazni, így uniós jog nem sérült. A magyar 
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külügyminisztérium szerint ugyanakkor az adott ügyben nem lehet elte-
kinteni attól, hogy Szlovákia kizárólag az uniós irányelvre hivatkozott akkor, 
amikor Sólyom László államfő belépését megtagadta. Mivel arról, hogy uni-
ós jogot kellett volna-e alkalmazni, csak az Európai Bíróság dönthet, így ha-
zánk folytatja az eljárást.

Magyarország nemcsak arra szeretne választ kapni, hogy a szlovák ha-
tóságok döntése sérti-e az uniós szerződéseket, hanem arra is, hogy a sze-
mélyek szabad mozgásáról szóló 2004/38/EK irányelvet minden uniós pol-
gárra ugyanúgy kell-e alkalmazni, vagy van-e olyan személyi kör (példá-
ul közjogi méltóságok, hivatalos delegációk), akikre az irányelv szabályai 
mégsem alkalmazandók.

Június 28.

1134/2010. (VI. 28.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, 
AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-
KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL 
SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV MÓDOSÍTÁSA SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT 

FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió műkö-

déséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget lét-
rehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegy-
zőkönyv módosítása (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szöve-
gével;

2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Jegy-
zőkönyv bemutatott vagy az azzal jogi tartalmában megegyező, a Jegy-
zőkönyv létrehozásának folyamatában kialakult szövegének – a meg-
erősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. felhívja a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövege végleges 
megállapítását követően a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló előterjesz-
tést haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
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Június 28.

1135/2010. (VI. 28.) KORM. HATÁROZAT A 2007. ÁPRILIS 25-ÉN ÉS 30-ÁN ALÁÍRT, AZ 
EGYRÉSZRŐL AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 
ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTTI LÉGIKÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
JEGYZŐKÖNYV SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai 

Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közöt-
ti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv (a to-
vábbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt a Jegyzőkönyv bemutatott szövegének – a megerősítés fenntar-
tásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és el-
rendeli a Jegyzőkönyv végleges szövegének megállapítását követően 
annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat elő-
adójának a Kormány a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.
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JÚLIUS

Július 1.

A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖZÖS SAJTÓNYILATKOZATA ABBÓL 
AZ ALKALOMBÓL, HOGY A V4 MAGYAR ELNÖKSÉGE 2010. JÚNIUS 30-VAL VÉGET ÉR ÉS 
SZLOVÁKIA A 2010. JÚLIUS 1. ÉS 2011. JÚNIUS 30. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ÁTVESZI A V4 

ELNÖKSÉGET.

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság külügyminisztériuma bejelen-
tik, hogy a Visegrádi Csoport (V4) magyar elnöksége 2010. június 30-val véget 
ér és Szlovákia a 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti időszakra átveszi a 
V4 elnökséget. A magyar elnökség során a négy közép-európai ország szoro-
san együttműködött és sikeresen megvalósította a 2009—2010-es elnökségi 
programot a kül-, EU- és ágazati politikák területén. Az új szlovák V4 elnöksé-
gi program elfogadására a V4 országok miniszterelnökeinek közelgő magyar-
országi hivatalos csúcstalálkozóján kerül sor. A program mottója: „Hatékony Vi-
segrád – folytonosság, kohézió, szolidaritás és tudatosítás”. A szlovák elnökségi 
program fő prioritásai a V4 regionális együttműködés további erősítésére irá-
nyulnak, különös tekintettel olyan kulcsterületeken, mint az energiabiztonság, 
infrastruktúra-fejlesztés, gazdasági együttműködés, a roma lakosság társadal-
mi integrációja, valamint az 1991. február 15-én alapított Visegrádi Csoport 
huszadik évfordulója alkalmából közös V4-es események támogatása. A V4 
folytatja a fő külpolitikai prioritások és közös célok megvalósítását az Európai 
Unióban, különös tekintettel a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség térségére.

Július 1.

1138/2010. (VII. 1.) KORM. HATÁROZAT AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK 
AZ OLASZORSZÁGI ÁLLAMI ISKOLÁKKAL KAPCSOLATOS KERESZTÁLLÍTÁSI TILALOMRA 

VONATKOZÓ ÍTÉLETÉVEL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRÓL

A Magyar Köztársaság Kormánya
az Európai Tanács Alapokmányának, valamint az 1950-es Emberi Jo-

gok Európai Egyezménynek a szabadságjogok, a vallási hagyományok 
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többszólamúságának, és Európa népei érzelmeinek tiszteletben tartásá-
ra vonatkozó elveire figyelemmel, aggodalommal értesült az Emberi Jo-
gok Európai Bíróságának azon döntéséről, amely megkérdőjelezte Olasz-
ország jogát arra, hogy az állami iskolákban keresztet helyezzen el.

Erre tekintettel a következőket állapítja meg:
1. Az olasz állami iskolákban elhelyezett kereszt a vallási jelentőségén túl-

mutatóan az olasz állam kultúrájának és identitásának is szerves részét 
képezi, ezt az ország polgárainak túlnyomó része tiszteletben tartja, a 
szülők iskolaválasztásánál is ezek a szempontok érvényesülnek. Állás-
pontja szerint ezeket a szempontokat az Emberi Jogok Európai Bírósá-
gának elsőfokú ítélete nem vette kellőképpen figyelembe.

2. Egyetért az Apostoli Szentszék, illetve több európai állam (így Ausztria, 
Horvátország, Grúzia, Írország, Macedónia, Montenegró, Lengyelország, 
Szerbia, Szlovákia és Ukrajna) azon álláspontjával, mely szerint kulturális 
és vallási szimbólumok kihelyezése nem korlátozódik egy államra vagy 
kontinensre. Ez a jelenség nem az állam hitvalló szándékából szárma-
zik, és Európában felöleli a valamennyi hit vallásszabadsága és a polgá-
rok véleménykülönbözőségre tekintet nélküli egyenlősége elvének tisz-
teletét, garantálja a legszélesebb oktatási pluralizmust a közoktatási in-
tézményekben. A kereszt szimbóluma feleleveníti azon vallási és kultu-
rális tradíciókat, amelyeket az Európai Konvenciók és Egyezmények is 
megerősítenek, többek között az Európai Tanács Alapokmányában, és 
az 1950-es Emberi Jogok Európai Egyezményében, hogy biztosítsa egy 
olyan Európa fejlődését, amely tiszteletben tartja a szabadságjogokat, a 
vallási hagyományok többszólamúságát, és népeinek érzelmeit.

3. A Kormány kinyilvánítja az Apostoli Szentszékkel és Olaszországgal, va-
lamint minden olyan állammal való szolidaritást, amely sérelmezi az eu-
rópai emberi jogi bíróság vonatkozó határozatát.

Július 2.

1139/2010. (VII. 2.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, 
VALAMINT A NORVÉG KIRÁLYSÁG KÖZÖTTI, A MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓRÓL SZÓLÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT 
FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
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1. egyetért az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság kö-
zötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás (a 
továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntar-
tásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a Megállapodás szöve-
gének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot 
adja ki;

4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet ter-
vezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítá-
sát követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

Július 6.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGHOZ FORDUL – SZÓVIVŐI KÖZLEMÉNY

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma a mai napon megindította az 
eljárást az Európai Bíróság előtt Szlovákia ellen, amiért a Szlovák Köztársa-
ság a személyek szabad mozgásáról szóló irányelvre hivatkozással 2009. 
augusztus 21-én megtagadta Sólyom László köztársasági elnök belépését 
a területére.

Magyarország álláspontja továbbra is az, hogy Sólyom László köztársa-
sági elnök Szlovákiába való beutazásának megtagadása összeegyeztethe-
tetlen az Európai Unió normáival. Szlovákia uniós jogot sértett, amikor az 
irányelvre hivatkozással nem engedte belépni Sólyom László köztársasági 
elnököt Szlovákiába.

Mivel két tagország közötti jogvitáról van szó, Magyarország úgy véli, 
hogy a kétoldalú kapcsolatokat az segíti, ha a felek ezt a vitát bírói úton, az 
Európai Bíróság előtt rendezik.

Magyarország meggyőződése, hogy az Európai Bíróság ítélete irány-
mutatást ad majd a személyek szabad mozgásáról szóló 2004/38/EK irány-
elv – különösen a kiemelt személyekre vonatkozó szabályok – jövőbe-
li alkalmazásához, hozzájárulva ezáltal az európai uniós jog fejlődéséhez, 
mely minden tagállam, egyben az Európai Unió érdeke is.
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Július 9.

59/2010. (VII. 9.) ME HATÁROZAT A MAGYAR—OROSZ GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
VEGYES BIZOTTSÁG MAGYAR TAGOZATA ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL, VALAMINT ÚJ 

ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL

1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kije-
löléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 3. a) pontja szerinti 
jogkörömben eljárva

dr. Oszkó Pétert
 a Magyar—Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar 

tagozata elnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg
dr. Fellegi Tamást

 a Magyar—Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar 
tagozata elnökévé kinevezem.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Magyar—Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bi-

zottság magyar tagozata elnökének felmentéséről, valamint új elnöké-
nek kinevezéséről szóló 96/2009. (XII. 1.) ME határozat.

4. A határozat 3. pontja a határozat hatálybalépését követő napon hatá-
lyát veszti. E pont a határozat hatálybalépését követő második napon 
hatályát veszti.

Július 9.

A KORMÁNY 1151/2010. (VII. 9.) KORM. HATÁROZATA A MAGYAR—OROSZ GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS KINEVEZÉSÉRŐL ÉS FELADATAIRÓL

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyar Köztár-
saságnak az Oroszországi Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatai 
elősegítésére – 2010. július 12. napjával kezdődően kétéves időtartam-
ra – dr. Fellegi Tamást kormánybiztossá nevezi ki. 

2. A kormánybiztos feladatkörében
a) ellátja a Magyar—Orosz Kormányközi Gazdasági Együttműködési 

Bizottság magyar tagozatának elnöki feladatait,
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b) a magyar—orosz gazdasági együttműködés bővítésére és intenzitá-
sának növelésére irányuló intézkedéseket kezdeményez,

c) összehangolja a magyar gazdasági döntéshozók, kormányzati intéz-
mények, szakmai és üzleti szövetségek, kamarák, regionális és helyi 
szervek közötti, a magyar—orosz gazdasági kapcsolatokra vonatko-
zó információcserét,

d) az érintett szervektől, szervezetektől soron kívül adatokat, informá-
ciókat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vo-
natkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, 
azokról másolatot kérhet, a feladatkörébe tartozó tevékenységgel 
kapcsolatosan jelentést, beszámolót kérhet, egyedi utasítást adhat 
egyedi feladat elvégzésére,

e) előterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elő-
készítő testületek részére,

f) észrevételeket tehet a kormány-előterjesztésekre, a központi állam-
igazgatási szervek vizsgálati jelentéseire, valamint a miniszteri ren-
deletek tervezeteire,

g) közreműködik
ga) a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban a kis- és középvállalko-

zások szerepének növelésére,
gb) a pénzügyi intézmények közötti együttműködés erősítésére,
gc) a kétoldalú beruházási tevékenység erősítésére irányuló javas-

latok előkészítésében, koncepciók kidolgozásában,
h) szükség esetén a feladatkörrel rendelkező miniszter, illetve a Kor-

mány intézkedését kezdeményezheti.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellá-

tásáért a miniszterelnöknek felelős.
4. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
5. A kormánybiztos munkáját titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium megállapodást köt.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Július 9.

1149/2010. (VII. 9.) KORM. HATÁROZAT AZ EU DUNA RÉGIÓ STRATÉGIÁÉRT FELELŐS 
KORMÁNYBIZTOS KINEVEZÉSÉRŐL ÉS FELADATAIRÓL

1. A Kormány az EU Duna Régió Stratégiával (a továbbiakban: Stratégia) 
összefüggő kormányzati tevékenység irányítására – 2011. június 30-ig 
terjedő időszakra – Barsiné Pataky Etelkát kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos
a) előkészíti a Kormány programjának keretei között a Stratégiára vo-

natkozó magyar álláspontot és gondoskodik annak végrehajtásáról,
b) előkészíti és a Kormány részére elfogadásra benyújtja az Európai Unió 

Bizottságával és a Stratégia végrehajtásában részt vevő államokkal a 
Stratégia végrehajtása során folytatandó tárgyalásokra szóló felhatal-
mazást,

c) közreműködik az Európai Unió Tanács 2011-es magyar elnöksége 
programjának kidolgozásában és végrehajtásában,

d) összehangolja a Stratégia végrehajtásában részt vevő civil szervezetek 
tevékenységét, figyelemmel kíséri és szükség szerint koordinálja a ma-
gyar szervezetek részvételét a Stratégia végrehajtására irányuló pro-
jektekben.

3. A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében
a) előterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elő-

készítő testületek részére, szükség esetén a Kormány intézkedését 
kezdeményezheti,

b) képviseli a Kormányt külföldön és az Európai Unió intézményei előtt,
c) véleményezi a Kormány féléves munkatervének tervezetét,
d) észrevételeket tehet a kormány-előterjesztésekre, a jelentésekre, va-

lamint a miniszteri rendeletek tervezeteire, valamint
e) a feladatkörét érintő kormány-előterjesztés tárgyalása esetén részt 

vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten.
4. A Kormány felhívja a stratégia végrehajtásában érintett irányítása alatt 

álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellá-
tásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a 
kormánybiztos rendelkezésére.

5. A kormánybiztost a tevékenységének ellátásában a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumban működő titkárság segíti. A titkárság 



261

II . DOKUMENTUMOK / JÚLIUS

három főből áll. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium minden-
kori engedélyezett belföldi létszáma ezzel a három fővel meghaladha-
tó. A titkárságon belül működik az EU Duna Régió Stratégia nemzeti ko-
ordinátora. A titkársághoz az erre a célra a Nemzetgazdasági Minisztéri-
umból, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumból és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból kirendelt kormány-
tisztviselők tartoznak.

6. A Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos kérdéskör nem 
képezi a kormánybiztos feladatát.

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Július 9.

1150/2010. (VII. 9.) KORM. HATÁROZAT AZ EU DUNA RÉGIÓ STRATÉGIÁJÁVAL 
KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

A Kormány az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatok elvégzé-
se érdekében az alábbiakról határoz:
1. Elő kell készíteni a Kormány álláspontját, különösen a 11 benyújtott ma-

gyar programterület felülvizsgálata alapján dönteni kell a magyar veze-
tő koordinátori törekvésekről, prioritási területekről és egyéb kérdések-
ről, figyelemmel az Európai Bizottsággal és más tagállamokkal folyta-
tott konzultációkra.
Felelős:  EU Duna Régió Stratégia kormánybiztos
  külügyminiszter
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
  belügyminiszter
  nemzetgazdasági miniszter
  nemzeti fejlesztési miniszter
  vidékfejlesztési miniszter
  nemzeti erőforrás miniszter
 Határidő:  az európai bizottsági és tagállami konzultációkhoz igazítot-

tan folyamatosan.
2. Ki kell dolgozni és a Kormány elé kell terjeszteni a Stratégia részletes 

magyar programját. Ennek során a kormánybiztos koordinálásában 
át kell tekinteni az eddig kidolgozott projekteket, és részletesen meg 
kell vizsgálni, hogy azok illeszkednek-e a Kormányprogramhoz és a 
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Stratégiához, különös tekintettel a nyitva maradt kérdésekre. A Straté-
gia előkészítésébe az érintett közigazgatási szerveket és civil szerveze-
teket be kell vonni.
Felelős:  EU Duna Régió Stratégia kormánybiztos
  külügyminiszter
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
  belügyminiszter
  nemzetgazdasági miniszter
  nemzeti fejlesztési miniszter
  vidékfejlesztési miniszter
  nemzeti erőforrás miniszter 
Határidő:  2010. szeptember 29.

3. Ez a kormányhatározat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Július 14.

1154/2010. (VII. 21.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ 
FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGE OPERATÍV FELADATAINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉÉRT ÉS 

LEBONYOLÍTÁSÁÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS KINEVEZÉSÉRŐL ÉS FELADATAIRÓL

1. A Kormány az Európai Unió Tanácsa 2011. első félévi magyar elnöksé-
ge (a továbbiakban: EU-elnökség) operatív feladatai előkészítésének és 
lebonyolításának összehangolására – 2011. szeptember 30-ig terjedő 
időszakra – Robák Ferencet kormánybiztossá (a továbbiakban: operatív 
EU-elnökségi kormánybiztos) nevezi ki.

2. Az operatív EU-elnökségi kormánybiztos
a) gondoskodik az EU-elnökség szervezési, logisztikai, operatív felada-

tainak ellátásáról,
b) gondoskodik az EU-elnökséggel összefüggő szakmai kommunikáci-

ós feladatok kormányzati koordinációjáról és ellenőrzi annak végre-
hajtását,

c) elősegíti az EU-elnökségi tevékenység civil szférára történő kiterjesz-
tését,

d) felügyeli az EU-elnökség költségvetési, gazdálkodási feladatainak 
végrehajtását,

e) gondoskodik az a)-d) pontokban meghatározott feladatokkal kap-
csolatos tárcaközi koordinációról.
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3. A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében
a) előterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elő-

készítő testületek részére, szükség esetén a Kormány intézkedését 
kezdeményezheti,

b) észrevételeket tehet a kormány-előterjesztésekre, a jelentésekre, va-
lamint a miniszteri rendeletek tervezeteire,

c) a feladatkörét érintő kormány-előterjesztés tárgyalása esetén részt 
vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten,

d) a központi államigazgatási szervektől, valamint az irányításuk vagy 
felügyeletük alá tartozó szervektől, intézményektől adatokat, infor-
mációkat, elemzéseket kérhet.

4. A kormánybiztost a tevékenységének ellátásában a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumban működő titkárság segíti. A titkárság ál-
lománya a Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium erre kijelölt köz-
tisztviselőiből áll.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Július 15.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NYILATKOZATA A KUBAI FOGLYOK SZABADON ENGEDÉSÉRŐL

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma a kubai emberi jogi helyzet 
érdemi javulásához szükséges első lépésnek tekinti és üdvözli, hogy a ku-
bai római katolikus egyház és Miguel Angel Moratinos spanyol külügymi-
niszter közbenjárására, a kubai hatóságok 52 politikai foglyot szabadon 
bocsátanak.

Magyarország szükségesnek tartja, hogy az erről szóló megállapodás 
gyors és maradéktalan végrehajtását követően folytatódjon az a folyamat, 
amely elvezet valamennyi politikai fogoly mielőbbi, feltételek nélküli kien-
gedéséhez. Nem jelenthet megoldást az egykori politikai bebörtönzöttek 
emigrációba kényszerítése, csak a társadalmi párbeszéd nyithat új fejeze-
tet ezen a téren is.

Magyarország abban érdekelt, hogy Kubában az emberi jogi helyzet ér-
demi megváltozására és társadalmi, gazdasági reformok beindulására ke-
rüljön sor, ami egyben lehetőséget teremt az Európai Unió és tagállamai, 
valamint Kuba közötti együttműködés új alapokra helyezésére.
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Július 21.

60/2010. (VII. 21.) ME HATÁROZAT AZ EGYRÉSZRŐL AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-
ÓCEÁNI ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTT 

LÉTREJÖTT PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS (COTONOU-I MEGÁLLAPODÁS) MÁSODIK 
MÓDOSÍTOTT SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külpolitikáért fe-
lelős miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külpolitikáért felelős minisztert, vagy az általa kijelölt 

személyt az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, más-
részről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. jú-
nius 23-án aláírt Partnerségi Megállapodás módosított szövegének – a 
jóváhagyás fenntartásával – történő végleges megállapítására;

2. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a Cotonou-i Megálla-
podás módosított szövege végleges megállapításához szükséges meg-
hatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a szerződés kihirdeté-
séről szóló kormányrendelet tervezetét a szerződés végleges szövegé-
nek megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor miniszterelnök s.k.

Július 23.

63/2010. (VII. 23.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
HORVÁT KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A KÖZÖS ÁLLAMHATÁRT KERESZTEZŐ 

SZÉNHIDROGÉN SZÁLLÍTÓ VEZETÉKEK ÉPÍTÉSÉVEL, ÜZEMELTETÉSÉVEL, 
FENNTARTÁSÁVAL, REKONSTRUKCIÓJÁVAL ÉS ÜZEMZAVAR-ELHÁRÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS VÉGLEGES SZÖVEGÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejleszté-
si miniszter, valamint a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, vagy az általa kijelölt 

személyt a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság 
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Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállí-
tó vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukci-
ójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szó-
ló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegé-
nek – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a közigazgatási és igazságügyi 
minisztert, valamint a külügyminisztert, hogy a Megállapodás kihirde-
téséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás végleges szövegének 
megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor miniszterelnök s.k.

Július 30.

65/2010. (VII. 30.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A HORVÁT 
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ ENERGIAELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ SZÉNHIDROGÉNIPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL, A KÖZÖS ÁLLAMHATÁR 
MENTÉN LÉVŐ SZÉNHIDROGÉN-ELŐFORDULÁSOK KÖZÖS KUTATÁSÁRÓL, VALAMINT A 

KÖZÖS ÁLLAMHATÁR MENTÉN LÉVŐ SZÉNHIDROGÉN-ELŐFORDULÁSOK KITERMELÉSÉRŐL 
SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSOK LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesz-
tési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kor-

mánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében tör-
ténő szénhidrogénipari együttműködésről, a közös államhatár mentén 
lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról, valamint a közös ál-
lamhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások kitermeléséről szóló 
megállapodások (a továbbiakban: megállapodások) létrehozásával;

2. felhatalmazom az energiapolitikáért felelős minisztert, hogy – az érin-
tett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő szemé-
lyeket kijelölje;

3. felhatalmazom az energiapolitikáért felelős minisztert vagy az általa ki-
jelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegterve-
zeteket kézjegyével lássa el;
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4. felhatalmazom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a megállapodá-
sok létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom az energiapolitikáért felelős minisztert és a külpolitikáért fele-
lős minisztert, hogy a megállapodások létrehozását követően a megál-
lapodások szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor miniszterelnök s.k.
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AUGUSZTUS

Augusztus 6.

SCHMITT PÁL KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HIVATALBA LÉPÉSÉNEK ALKALMÁBÓL ELMONDOTT 
BESZÉDE

„Minden nemzet időnként újra kell szülessen ahhoz, hogy megmaradjon, 
mint nemzet. Ez az újjászületés, a mélypontból való kiemelkedés elméle-
tileg nagyon egyszerű. Mindegyikünknek külön-külön emelkednünk kell 
ahhoz, hogy abból nemzeti emelkedés legyen. Meg kell értsük, hogy kü-
lön-külön semmik vagyunk, aprócska porszemek, akiket elfúj a történelem 
szele. Csak együtt lehetünk valamik. Csak együtt lehetünk újra nemzet, és 
nem csupán egy szerteszéledt, hitevesztett, jövendőtelen nép.”

A nemzeti újjászületés gyakorlata című írásában így mereng Wass Albert.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kérem, engedjék meg, hogy beszédem elején tisztelettel köszöntsem 

a korábbi köztársasági elnök urat és kedves feleségét, tisztelettel köszönt-
sem Magyarország miniszterelnökét és kedves feleségét, köszöntsem a 
házelnök urat, köszöntsem a kormány tagjait, az Alkotmánybíróság elnö-
két, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, a megjelent állami 
közméltóságokat. Tisztelettel köszöntöm a történelmi egyházak vezetőit, 
a diplomáciai testület tagjait, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét. 
Köszöntöm tisztelettel a határainkon túl élő, nemzetünket alkotó magya-
rok képviselőit. Köszöntöm a parlamenti és az EU-parlamenti képviselőket, 
pártok és frakciók tagjait, vezetőit.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Különös dolog itt állni a Budai várban, az ősi falak között, régi-régi törté-

nelmi köveken és Magyarország köztársasági elnökeként először megszó-
lalni. Hiszen minden, ami itt van, beszél. Beszél elmúlt évszázadok keserve-
iről, örömeiről, győzelmekről és vereségekről, elmúlásról és újjászületések-
ről. Különös dolog itt állni a magaslaton, a város felett, ahonnan az ember 
szinte csak a házak tetejét látja. A tetők alatt megannyi élet, család, sors, 
egy-egy regény, így együtt a XXI. századi magyar történelem.
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Új látószög, új helyzet ez. S nekem mától, tudom, minden háztető egy-
aránt fontos, legyen az árvízsújtott ház újjáépülő teteje, a Duna-parti palo-
tasor, a panelházak egyenes rajzolatú teteje, kertvárosok pirosló tetői, pa-
rasztházak nádfedele, kunyhók tető-bádogai, mert mind-mind megannyi 
magyar sorsot és életet rejtenek. Mától rám is vár a feladat, hogy ebből a 
sok-sok különbözőségből egyetértés szülessen, legalább is létkérdéseink-
ben, hogy újra mindenki győzni képes, büszke magyar legyen, éljen bár-
hol is a világban.

Kedves Barátaim!
Hosszú, immár csaknem emberöltőnyi az idő, amit a rendszerváltozta-

tás óta magunk mögött hagytunk. Hosszú évek, s ma már többes szám-
ban mondjuk, évtizedek vannak mögöttünk. A gyerekekből anyák, apák, 
a szülőkből nagyszülők lettek. Jómagam a köztársaság negyedik elnöke 
lettem, elődeim járták ki ezekben a történelmi időkben az ösvényt, amire 
most én is lépek.

Az elnöki feladathoz az Alkotmány szövege ad körvonalakat, azzal, 
hogy meghatározta a legfontosabbakat ekképpen: nemzet egységének 
kifejezése, demokratikus rend feletti őrködés.

Az Alkotmány szűkszavú sorain túl, hogy mire számíthat a nemzet, mit 
várhatnak el az emberek az elnöktől, azt az elmúlt két évtized, maga az élet 
alakította. Ezek az évek rajzoltak különleges részleteket ebbe a körvonalba.

Ma, húsz esztendő után, van már tapasztalatunk, milyen is lehet egy elnök.
Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László elnök urak, nagyra be-

csült elődeim munkája, egyéniségük, céljaik és stílusuk mind külön-külön 
és együtt csiszolta az elnökséget olyan intézménnyé, melyre a magyarok 
még ma, a bizalmatlanság, a csalódások korában is mély tisztelettel tekin-
tenek. Ezért mindannyiukat megilleti a hála és a köszönet. Hiszen Ők az el-
nöki szerepből méltóságot formáltak.

E feladatra ugyanis a törvény nem, csak az ember képes.
Jómagam bízom abban, hogy a következő öt esztendő újabb fontos 

színnel, újabb értékkel gazdagítja az elnökséget. Megnyugtató alapot ad 
számomra, hogy felkérésem e feladatra olyan széleskörű felhatalmazásból 
született, amely húsz esztendős demokráciánkban egyedülálló. Különös 
kegyelme ez a sorsnak, olyan, amiről érdemes beszélni.

Saját hivatalomat ebből a nagyszerű közös akaratból származtatom, és 
megtisztelőnek érzem a közösség felém irányuló bizalmát.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Történelmi tény, hogy a forradalmakat kevesek vívják meg sokak nevé-

ben, sokak érzéseit, vágyait képviselve.
Most azonban különleges időket élünk. Tavasz óta tudjuk, hogy Ma-

gyarországon nagyon-nagyon sokan gondolják és akarják ugyanazt – 
mindenki nevében. Most újra azért forr bennünk és általunk a magyar va-
lóság, hogy letisztuljon a sorsunk, és mint a jó mustból a nemes bor: kiforr-
ja a legjobb énünket. Meg kell találnunk újra önmagunkat, a saját utunkat.

Megbízatásom előtt a közakarat alaptörvény is alkotni képes többséget 
delegált az országgyűlésbe. Köztársasági elnökként a jelenlegi és a majd 
megszülető Alkotmány alapján kell az egyensúly szerepét betöltenem a par-
lamenti pártok, a magyar társadalom, a nemzet különböző csoportjai között.

Egyensúly, mint mondottam és nem ellensúly az a szerep, amit be kí-
vánok tölteni. Elnökként sokat tehetek azért, hogy az emberek és az állam 
közt egyre élőbbé váljon a kapcsolat. Biztosíthatom Önöket, hogy minden 
erőmmel azon leszek, hogy a lehető legszélesebb körű nemzeti egyetérté-
sen nyugvó, a nép akaratát tükröző törvényeink és alaptörvényünk legyen.

Van hova visszanyúlnunk, van honnan lelki energiákat merítenünk, 
szellemi javakat hasznosítanunk. A magyarság büszke lehetett arra, hogy 
hosszú évszázadokon keresztül máig érvényes Szent István-i intelmektől 
eredő történeti alkotmánnyal, erénytükörrel rendelkezett.

Közhivatalomnál fogva, kellő mértéktartással, magam is aktív részese 
kívánok lenni, ezekben a történelmi pillanatokban, az alkotmányozás fo-
lyamatának.

A világ számos, történelmére büszke ország alaptörvényére jellemző az 
állam gyökereinek, dicső múltjának deklarálása, és a nemzet alapvető ér-
tékeinek felmutatása.

Ezért javasolni fogom, hogy alaptörvény előszava tartalmazza a keresz-
ténységet és a Szent Koronát, mely a magyarság európaiságának és euró-
pai értéktartalmának közjele.

Olyan alaptörvényt kell alkotni, mely nem az 1949-es évszámot viseli, 
amely helyreállítja a jogfolytonosságot és beemeli az Alkotmánybíróság 
elmúlt 20 évi legfontosabb döntéseit, merít a világ alkotmányainak legböl-
csebb rendelkezéseiből.

Az Alkotmány nem csupán jogi alaptörvény, de a társadalom érték-
rendszerének foglalata, egy nemzet fő erkölcsi normája is. Egy széleskörű 
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egyetértésen nyugvó Alkotmány, a törvények törvénye lehetőséget nyújt 
a társadalmi megbékélésre, erkölcsi alapértékeink újragondolására.

Ahogy mondani szokták, rendeleteket hónapokra, törvényeket évek-
re, alkotmányt emberöltőkre szokás alkotni. Horatiusi fordulattal élve, kí-
vánom, hogy az alkotmányozók ércnél maradandóbbat alkossanak.

Kedves Magyar Barátaim!
Egy igazi közösség – legyen az akár egy család, egy ország vagy a nem-

zet – mindig azon a meggyőződésen alapul, hogy jobb hozzá tartozni, 
mint nélküle élni. A közösségek, így az államok is erre szerveződnek, mert 
együtt valami könnyebb, jobb, élhetőbb, rendezettebb.

Beszédem elején mondott idézetben van egy gondolat, mely így szól: 
„Mindegyikünknek külön-külön emelkednünk kell ahhoz, hogy abból 
nemzeti emelkedés legyen.”

Megszívlelendő szavak. Mit tehet ehhez hozzá a köztársasági elnök, 
vagy bármelyikünk? Megkapjuk a választ is: Mindenki Önmagát!

Felmerülhet a kérdés, hogy lehet-e, kell-e az elnöknek önálló progra-
mot hirdetni hivatalba lépésekor?

Nos, nem programot hirdetek, hanem segítő kezet kívánok nyújtani 
minden magyarnak, mindennapi életünk általam fontosnak gondolt né-
hány területén.

Elődeimhez hasonlóan alkotmányos kötelezettségeimen túl, saját vál-
lalásként én is szeretnék részt vállalni azokban a dolgokban, melyek segítik 
a nemzet felemelkedését. Olyanokban, melyek életem során engem is se-
gítettek, hogy előrébb juthassak.

A legelső az anyanyelvünk, ami bennünket összeköt. Önazonosságunk 
első és legfontosabb záloga, melyet a világ egyre koptat, szegényít. Min-
den igyekezetemmel azon leszek, hogy megóvjuk és gazdagítsuk magyar 
anyanyelvünket, hiszen aki ezt nem ismeri és szereti, más nyelveket, kul-
túrákat és népeket sem tud majd megérteni, nehezebben tudja a világ-
ban a helyét megtalálni. Azt szeretném megélni, hogy a magyar fiatalok is-
mét szépen, választékosan beszéljenek, érezzék magukat büszkének, mi-
kor megszólalnak anyanyelvükön.

A másik, számunkra fontos kihívás, hogy egészséges, gyarapodó, test-
ben és lélekben erős, kitartó nemzet legyünk. Ez sajnos már nem csak a fel-
nőttek és idősebbek gondja, hanem a fiataloké is. A nemzet egészségét 
kockáztatjuk azzal, hogy csak minden tízedik magyar ember sportol rend-
szeresen. Nem mondhatunk le a sport nevelésben betöltött szerepéről, és 
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arról, hogy a mozgásgazdag életmód egyben az életörömünk egyik forrá-
sa is lehet. A sport és az egészséges életmód eddig is közel állt szívemhez, 
ezért remélem majd jó néven veszik tőlem, ha mint olimpiai bajnok megví-
vok azért, hogy a sport is az alkotmány szövegének része legyen.

Harmadik vállalásom az életen át tartó tanulás ügyét, a tudásalapú, ver-
senyképes magyar nemzetet szolgáljam, segítsem a tudományos életet, 
kiálljak a pedagógus életpálya erkölcsi és anyagi megbecsültsége mellett.

Gyakran látogatok majd egyetemeket, vidéki iskolákat, kapcsolatot kí-
vánok teremteni Hivatalom, a Magyar Tudományos Akadémia és a kü-
lönböző szellemi műhelyek között. A világ által csodált és irigyelt magyar 
elme lámpása világítson újra régi fényével: kutatás, fejlesztés, találékony-
ság és alkotókészség, ezek legyenek a nemes célok a magyarok előtt!

Végezetül, mindezeket szem előtt tartva a legfontosabb a 15 milliós 
magyar nemzet egységének szolgálata. Elnöki küldetésem bárhová szólít 
is a világban, mindenhol szeretnék az ott élő magyarokkal találkozni. Biz-
tatni fogom őket, hogy a lelki kötödésen túl éljenek a kettős állampolgár-
ság várva-várt lehetőségével, fejezzék ki ily módon is együvé tartozásun-
kat. Hiszen mindannyian egy nyelv, egy kultúra, egy emlékezet, egy törté-
nelem örökösei vagyunk, közös a felelősségünk abban, hogy milyen lesz a 
XXI. század magyarsága, életképes, gyarapodó, növekedő és önbizalom-
mal teli, talán győztes nemzet?

Kedves barátaim, az elmúlt esztendők azonban éppen ezt vették el a 
magyaroktól. A biztonságérzetet, a könnyebbségérzetet, a közösségből 
fakadó előnyöket, a közösségbe vetett bizalmat, és a győzteseknek járó 
öröm ízét. Fájó valóság, hogy még mindig sokan vannak, akik szerint a 
nemzeti érzelmek nem vállalhatók, különösen, ha nem úgy mennek a dol-
gok, mint azt szeretnénk.

Nos Széchenyivel üzenem nekik:
Az emberiség létezésének módja a nemzet. Az örök erkölcsi törvények, 

s a jobbító emberi eszmények nem tértől és időtől függetlenül, hanem 
adott helyen és időben, nemzeti keretek között érvényesülnek.

Tisztelt Hölgyeim s Uraim!
Az elkövetkező években minden eszközzel azon fogok dolgozni, hogy 

a magyarok büszkék lehessenek a hazájukra, hogy visszaállíthassuk végre 
a magyarság jó hírnevét – nemcsak a nagyvilágban, de a saját magunk lel-
kében is. El fogjuk érni, közösen, hogy mindannyiunk számára felemelő ér-
zés lesz magyarnak lenni!
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Azt az érzést szeretném újra és újra megtapasztalni, amit – ha megen-
gednek egy sport-hasonlatot – nagy versenyeken a lelátókon annyiszor 
éreztem. Ahol a nemzethez tartozás egy győzelem után olyan egyértelmű, 
az egymás nyakába borulás, olyan kirobbanóan őszinte, mint a közösen ki-
áltott ria-ria-Hungária!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Életem teljességét, kiegyensúlyozottságát elsősorban a hozzám tartozó 

másik életnek, az engem kiegészítő másik résznek, a feleségemnek és csa-
ládomnak köszönhetem. Feleségem, mint annyi más megbízatásom alkal-
mával, ezúttal is vállalja, hogy ebben a küldetésben is társam lesz. Mindazt 
a kedvességet, türelmet, szeretetet – és szigort —, amit családunk kapott 
tőle, mostantól megosztjuk Önökkel!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A híres 15. századi németalföldi festő, Jan van Eyck minden egyes munká-

jára, ráírt három szócskát: als ik kan. Vagyis: amit tudok, amire képes vagyok. 
E rövid vallomás nem holmi szabadkozásként került a csodás művekre. Sok-
kal inkább annak tanúságául, hogy a munka számára szent dolog, legjobb 
tehetsége szerint alkotott, ahogy mondani szokták, beleadott mindent. Sze-
retném most én is a legőszintébb odaadással és a feladat iránti legnagyobb 
alázattal fogadni, hogy tudásom legjavát adom a következő esztendőkben, 
s igyekszem a törvények megtartásán és megtartatásán túl is szolgálni a ma-
gyar nemzetet. Minden erőmmel, tehetségemmel, jó szándékommal.

Augusztus 11.

68/2010. (VIII. 11.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ APOSTOLI 
SZENTSZÉK ÁLTAL 1997. JÚNIUS 20-ÁN ALÁÍRT MEGÁLLAPODÁS EGYES KÉRDÉSEI 

VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSÉRE LÉTREJÖVŐ BIZOTTSÁGBAN KORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
MEGBÍZÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL, ILLETVE ÚJ KÉPVISELŐK DELEGÁLÁSÁRÓL

Az 1119/2003. (XII. 10.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt jogkörömben 
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Apostoli Szentszék által 1997. júni-
us 20-án aláírt Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának áttekintésé-
re létrejövő bizottságban

dr. Hiller Istvánnak,
dr. Bujdosó Sándornak,
dr. Csepregi Andrásnak,



273

II . DOKUMENTUMOK / AUGUSZTUS

dr. Kovárik Erzsébetnek,
dr. Medgyaszai Melindának,
dr. Várfalvi Istvánnak,
Horváthné dr. Fekszi Mártának

a kormányzati képviselet ellátására vonatkozó megbízását visszavonom;
dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettest a kormányzati képviselők de-

legációjának vezetésével,
dr. Rétvári Bencét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parla-

menti államtitkárát,
Szászfalvi Lászlót, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárát,
Németh Zsoltot, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát,
dr. Jávor Andrást, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közigazgatási államtitkárát,
dr. Hoffmann Rózsát, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért fele-

lős államtitkárát,
Soltész Miklóst, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és if-

júságügyért felelős államtitkárát,
Naszvadi Györgyöt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért 

felelős államtitkárát,
dr. Schanda Balázst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam-

tudományi Karának dékánját
a kormányzat képviseletének ellátásával megbízom.

Orbán Viktor miniszterelnök s.k.

Augusztus 18.

1169/2010. (VIII. 18.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓ DÖNTÉSHOZATALI 
TEVÉKENYSÉGÉBEN VALÓ KORMÁNYZATI RÉSZVÉTEL ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL ÉS AZ 

EURÓPAI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁGRÓL

I. A kormányzati részvétel általános szabályai
1. Az Európai Unió intézményeinek döntéshozatali eljárásaiban a magyar 

kormányzati részvétel összehangolásának szabályaira – figyelemmel 
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtit-
kár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) 
Korm. határozat 90. pontjára – az e határozatban foglaltak az irányadók.
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2. A közös kül- és biztonságpolitikában, valamint a közös biztonság- és 
védelempolitikai kérdésekre vonatkozóan e határozat rendelkezése-
it az e határozat szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

3. A tárgyalási álláspont kialakításának és az európai uniós tagságból 
fakadó feladatok előkészítésének, végrehajtása koordinálásának 
és ellenőrzésének, illetve az ezekkel kapcsolatos döntéseknek a fó-
rumai:
a) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértői csoportjai 

(a továbbiakban: szakértői csoport),
b) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB),
c) a közigazgatási államtitkári értekezlet,
d) a külügyminiszter,
e) a Kormány.

4. A Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képvi-
selete (a továbbiakban: Állandó Képviselet), mint a Külügyminiszté-
rium szervezeti egysége, a tárgyalási álláspont kialakításában és kép-
viseletében a rá vonatkozó szabályok szerint az e határozatban fog-
laltakra figyelemmel vesz részt.

II. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság
5. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság általános feladata a Kor-

mányzati integrációs politika, valamint az európai uniós tagságból 
fakadó feladatok szakmai előkészítésének, végrehajtásának koordi-
nálása és ellenőrzése, továbbá a képviselendő tárgyalási álláspontok 
előkészítése és összehangolása.

6. Az EKTB feladatai különösen:
a) az Európai Unió intézményeinek beterjesztett új uniós tervezetek-

re vonatkozó induló tárgyalási álláspont-javaslat (a továbbiakban: 
alapmandátum) meghatározása,

b) a tanácsi munkacsoport napirendjén szereplő módosult tartalmú 
vagy vitás uniós tervezetekkel kapcsolatos tárgyalási álláspont-ja-
vaslatok meghatározása,

c) az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok (úgy mint az alap-
szerződések által létrehozott, illetve közvetlenül a miniszteri taná-
csokat előkészítő bizottságok, valamint a kormányzat részéről ál-
landó delegált taggal működő bizottságok), valamint a Tanács mű-
ködéséhez nem kapcsolódó bizottságok (úgy mint az uniós jogi 
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aktusok végrehajtási szabályainak elfogadására létrehozott, a tag-
államok részvételével működő bizottságok, valamint egyéb kor-
mányzati részvétellel működő bizottságok) üléseinek napirendjén 
szereplő uniós tervezetekkel kapcsolatos tárgyalási álláspont-javas-
latok meghatározása,

d) a Tanács üléseit előkészítő Állandó Képviselők Bizottsága (a to-
vábbiakban: COREPER) napirendjén vitás kérdésként szereplő 
uniós tervezetekkel kapcsolatos tárgyalási álláspont-javaslatok 
meghatározása,

e) az Európai Unió intézményeinek napirendjén szereplő uniós terve-
zetekkel kapcsolatos tárgyalási álláspont-javaslatok meghatározása,

f) az Országgyűlés által folytatott egyeztetési eljárásban benyújtan-
dó tárgyalási álláspont-javaslatok meghatározása,

g) a tagállami kötelezettségekkel összefüggő feladatok végrehajtásá-
nak ellenőrzése, a tagállami kötelezettségek végrehajtásával össze-
függő uniós eljárásokban képviselendő álláspont-javaslatok meg-
határozása,

h) döntési javaslat az Európai Unió Bírósága és az EFTA Bíróság előtti 
eljárásokkal kapcsolatban az eljárás megindításáról, a beavatkozás-
ról, valamint a Magyar Köztársaság részéről az írásbeli észrevételek 
megtételéről és az eljárások során benyújtandó beadványok jóvá-
hagyásáról,

i) az uniós intézmények által társadalmi vitára, konzultációra bocsá-
tott tervezetekkel kapcsolatos kormányzati álláspont összehan-
golása és előkészítése,

j) a kormány elé terjesztést megelőzően az európai uniós politikával 
kapcsolatos, az uniós tagságból fakadó feladatokkal összefüggő 
kormány-előterjesztések tervezeteinek előzetes megtárgyalása,

k) az európai uniós döntéshozatali eljárásokban felmerülő magyar 
érdekek beazonosítása, folyamatos figyelemmel kísérése és javas-
lattétel azok hatékony képviseletére,

l) az első helyi felelősség kérdésének megállapítása abban az eset-
ben, ha az adott ügy több minisztérium hatáskörébe is tartozik, il-
letve ha a szakértői csoportban megjelenő feladat nem a szakér-
tői csoport vezetéséért felelős minisztérium vagy központi állam-
igazgatási szerv felelősségi körébe tartozik, és e tekintetben nem 
sikerült előzetesen megállapodni,
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m) az Európai Unió intézményeinek döntéshozatali eljárásaiban 
azoknak az ügyeknek felelőssel történő megjelölése, amelyekre 
vonatkozóan kommunikációs tervet kell készíteni,

n) a szakértői csoport javaslata alapján döntés szakértői alcsoport 
létrehozásáról.

7. A politikai, gazdasági, költségvetési vagy társadalmi jelentőségénél 
fogva az uniós döntéshozatali eljárásokban magyar érdekek szem-
pontjából kiemelkedő jelentőségű vagy a kormány általános integ-
rációs politikája szempontjából meghatározó fontosságú kérdések-
ben, valamint az EKTB vitás kérdéseiben – a külügyminiszter és az 
érintett miniszter együttes előterjesztésére – a Kormány dönt.

8. Az EKTB elnöke a Külügyminisztérium illetékes államtitkára, helyet-
tese – egyben az EKTB titkára – a Külügyminisztérium feladatkör sze-
rint illetékes helyettes államtitkára.

9. Az EKTB tagjai a Miniszterelnökség és a minisztériumok – a szerveze-
ti és működési szabályzat szerint az európai uniós tagsággal össze-
függő kérdésekben feladat- és hatáskörrel rendelkező – helyettes ál-
lamtitkárai. Az EKTB-n tanácskozási joggal állandó meghívott a szak-
értői munkacsoport működtetéséért felelős egyéb központi állam-
igazgatási szerv vezető beosztású kormánytisztviselője (az EKTB tag-
jai és állandó meghívottja a továbbiakban együtt: EKTB képviselő). Az 
EKTB képviselőt eseti jelleggel más állami vezető vagy felhatalmazás-
sal rendelkező vezető beosztású kormánytisztviselő helyettesítheti.

10. Elsődleges feladat- és hatáskörébe tartozó területeket érintő napi-
rendi pontok esetében az EKTB ülésének meghívottja az adott tárgy-
körért felelős szakértői csoportban tagsággal rendelkező központi 
államigazgatási szerv vezetője, valamint a Magyar Nemzeti Bank al-
elnöke. Az EKTB ülésére az EKTB elnöke más személyt is meghívhat.

11. Az EKTB képviselő képviseli a minisztériumot, illetve központi állam-
igazgatási szervet az EKTB-ben, gondoskodik az EKTB munkájában 
a minisztérium, illetve a központi államigazgatási szerv európai in-
tegrációs feladatainak egységes képviseletéről, összehangolja és fel-
ügyeli a miniszter, illetve központi államigazgatási szerv vezetője 
első helyi felelősségével működő szakértői csoportok munkáját.

12. Az Európai Unió Tanácsának (továbbiakban: Tanács) különböző for-
mációi előkészítésének felelősségi rendjét a határozat 1. számú mel-
léklete határozza meg.
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13. Az EKTB ülését az elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén az 
EKTB titkára vezeti. Az elnök és a titkár egyidejű távolléte vagy aka-
dályoztatása esetén az EKTB ülését a Külügyminisztérium vezető be-
osztású kormánytisztviselője vezetheti.

14. Az EKTB heti rendszerességgel ülésezik, indokolt esetben rendkívü-
li ülést tart. Az EKTB ülését elnöke hívja össze. Rendkívüli ülés össze-
hívását indokolt esetben az EKTB bármely tagja kezdeményezheti az 
EKTB elnökénél.

15. Az EKTB döntési javaslatait a külügyminiszter a Kormány ügyrendje 
szerint – az előterjesztés véleményezésére vonatkozó szabályok mel-
lőzésével – benyújtja a Kormány részére. Kiemelt kormányzati érdek-
ből a külügyminiszter az EKTB döntési javaslatait a következő kor-
mányülésre közvetlenül benyújthatja. Rendkívüli sürgősség eseté-
ben az EKTB napirendjén szereplő vitás európai integrációs kérdé-
sekben a Kormány egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett a külügy-
miniszter – a feladat- és hatáskör szerint felelősséggel rendelkező mi-
niszter véleményének figyelembevételével – önállóan dönthet.

16. Amennyiben az uniós döntéshozatali eljárás rendje és a tárgyalási ál-
láspont kialakítása azt más módon nem teszi lehetővé, az EKTB a tár-
gyalási álláspont-javaslatot írásos (elektronikus) eljárásban fogadja 
el. Az írásos eljárásban egyeztetett tárgyalási álláspont-tervezeteket 
az EKTB következő ülésén bemutatja.

17. Az EKTB ülésének napirendjét – az EKTB tagjai javaslatainak figye-
lembevételével – az EKTB elnöke határozza meg, igazodva az uni-
ós döntéshozatali eljárás rendjéhez, valamint az Európai Tanács, a Ta-
nács, a COREPER, az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, il-
letve az egyéb bizottságok és munkacsoportok munkatervéhez, az 
európai uniós tagsággal kapcsolatos aktuális kérdésekhez.

18. Az EKTB működésével kapcsolatos adminisztratív és előkészítő fel-
adatokat a Külügyminisztériumban működő titkárság látja el.

19. Az EKTB üléseiről emlékeztető készül. A Kormány ügyrendje szerint 
előterjesztés formájában elkészített emlékeztetőt a külügyminiszter 
az EKTB ülését követően a Kormány részére benyújtja. Az emlékezte-
tőt a külügyminiszter előterjesztés formájában határozati javaslattal 
nyújtja be abban az esetben, ha az EKTB-n tárgyalt ügy külön hatá-
rozatba foglalást vagy intézkedést igényel, vagy a Kormány számára 
fenntartott egyéb döntést igénylő kérdést vet fel, illetve – az érintett 
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miniszterrel egyeztetve és a kormányzati tevékenység összehango-
lásáért felelős miniszter egyetértésével – ha az egyébként indokolt.

20. Az EKTB működésének részletes szabályait a külügyminiszter uta-
sításban jóváhagyott ügyrendben állapítja meg. Az ügyrendet az 
EKTB előzetesen megtárgyalja és jóváhagyja.

III. A szakértői csoport
21. A Kormány európai uniós politikája, valamint az európai uniós tag-

ságból fakadó feladatok előkészítésére és az uniós döntéshozata-
li eljárások során képviselendő tárgyalási álláspontok kialakítására, 
az uniós politikák alakulásának nyomon követésére és a szükséges 
kormányzati intézkedések koordinálására szakértői csoportok mű-
ködnek.

22. A szakértői csoport vezetője a tárgykör szerint feladat- és hatáskör 
szerint első helyen felelős miniszter vagy központi államigazgatási 
szerv vezetője által kijelölt állami vezető vagy vezető beosztású kor-
mánytisztviselő. A miniszter kivételesen indokolt esetben, ameny-
nyiben az adott szakterülettel a minisztériumban állami vezető vagy 
vezető beosztású tisztviselő közvetlenül nem foglalkozik – az EKTB 
egyidejű tájékoztatásával – a szakértői munkacsoport vezetésére ve-
zetői beosztással nem rendelkező kormánytisztviselőt is kijelölhet. 
Amennyiben a szakértői csoport több miniszter feladat- és hatáskör-
ét érinti és vezetését illetően vita alakul ki, a szakértői csoportot ve-
zető minisztériumot a külügyminiszter javaslata alapján a kormány-
zati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jelöli ki.

23. A szakértői csoport tagjai a szakértői csoport feladatkörében fel-
adat- és hatáskör szerint más érintett minisztérium, illetve közpon-
ti államigazgatási szerv képviselője, valamint – minden esetben – a 
Külügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és 
a Nemzetgazdasági Minisztérium kijelölt kormánytisztviselője, to-
vábbá az Állandó Képviselet kijelölt diplomatája. A szakértői csoport 
vezetője engedélyezheti más érintett minisztérium, illetve központi 
államigazgatási, vagy rendvédelmi szerv képviselőinek részvételét a 
szakértői csoport munkájában.

24. A szakértői csoport vezetőjének feladata:
a) a szakértői csoport munkájának irányítása és összehangolása,
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b) a tárgyalási álláspontra vonatkozó javaslat előkészítése, egyezte-
tése és képviselete,

c) a tanácsi munkacsoportokban részt vevő szakértői csoporttag ki-
jelölése,

d) a 6/c ponttal összhangban – amennyiben szakértői csoport szin-
ten biztosítható – az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok 
ülésein részt vevő szakértői csoporttag kijelölése.

25. A szakértői csoport köteles a feladatkörét érintő hazai és uniós jogal-
kotási menetrendet – különös tekintettel a Kormány törvényalkotási 
programjára, munkatervére, valamint az Európai Bizottság és a soros 
uniós elnökség munkaprogramjára – nyomon követni és azok össze-
hangolása érdekében a minisztériumnál, illetve központi államigaz-
gatási szervnél a szükséges intézkedéseket megtenni, illetve kezde-
ményezni.

26. Amennyiben az Európai Bizottság a magyar érdekek szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű javaslatot tervez elfogadni, a szakértői cso-
port az EKTB tag útján az EKTB számára javaslatot tesz a magyar ér-
dekek képviseletének módjára.

27. A szakértői csoport az uniós döntéshozatali eljárás napirendjén sze-
replő kérdések megvitatása céljából ülést tart vagy írásbeli egyezte-
tést folytat. A szakértői csoport ülését a szakértői csoport vezetője 
hívja össze vagy kezdeményezi az írásos egyeztetést. Ezt a szakértői 
csoport bármely tagja kezdeményezheti.

28. A szakértői csoport tagjai között szakmai kérdésekben a feladatmeg-
osztás a kormányzati feladat- és hatáskörmegosztás általános rend-
jéhez igazodik.

29. Szakértői alcsoport létrehozásáról bármely minisztérium kezdemé-
nyezésére az EKTB dönt.

30. A szakértői csoportok felsorolását, azok vezetésének felelősségi 
rendjét e határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

31. A szakértői csoport működésére vonatkozó részletes szabályokat az 
EKTB ügyrendje tartalmazza.

IV. A tárgyalási álláspont kialakítása
32. A szakértői csoport minden, a feladatkörébe tartozó, az uniós döntés-

hozatali eljárásban napirenden szereplő kérdéssel kapcsolatban írás-
beli tárgyalási álláspontot készít. A tárgyalási álláspontokat minden 
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esetben egyeztetni kell a szakértői csoport tagjaival és – amennyi-
ben ez indokolt – más érintett szakértői csoporttal.

33. A 32. pont végrehajtása keretében tárgyalási álláspontot kell készíte-
ni minden napirendi ponthoz
a) a tanácsi munkacsoporti ülésekre,
b) az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, valamint a Ta-

nács működéséhez nem kapcsolódó bizottságok üléseire,
c) a COREPER ülésekre,
d) a Tanács üléseire, valamint
e) az Országgyűlés részére, amennyiben az Országgyűlés és a Kor-

mány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 
2004. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti egyezte-
tés szükséges.

34. A szakértői csoport feladata, hogy – a tárgykör szerint felelős EKTB 
képviselő jóváhagyásával – az Európai Unió intézményeinek beter-
jesztett új uniós tervezetre vonatkozóan a tervezet tanácsi munka-
csoportban való érdemi tárgyalásának megkezdéséig alapmandá-
tumot terjesszen az EKTB elé. Az alapmandátum készítési kötele-
zettség vonatkozik a Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizott-
ságoknak beterjesztett tervezetekre is. Az alapmandátum-javas-
lat EKTB általi elfogadásáig a magyar képviselő csak vizsgálati fenn-
tartás bejelentésére és értelmező kérdések felvetésére jogosult. Az 
alapmandátumra a tárgyalási álláspontra vonatkozó rendelkezése-
ket megfelelően alkalmazni kell.

35. Az illetékes szakértői munkacsoport az alapmandátum összeállítá-
sa előtt szükség szerint lefolytatja a társadalmi-gazdasági érdekkép-
viseletekkel való előzetes konzultációt, amelynek eredményeit az 
alapmandátum rögzíti.

36. Az uniós döntéshozatalban képviselendő tárgyalási álláspontot a 
szakértői csoport vezetője egyeztetés céljából, határidő megjelölé-
sével a szakértői csoport tagjainak megküldi. A határidőt úgy kell 
megállapítani, hogy az észrevételezésre megfelelő idő álljon rendel-
kezésre.

37. A tárgyalási álláspontnak tartalmaznia kell
a) az uniós tervezet rövid leírását és a tárgyalások menetének össze-

foglalását, beleértve annak soros uniós elnökségi tervezését,
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b) az uniós tervezettel kapcsolatos magyar érdekek beazonosítását, 
vagy annak hiányát, illetve – utóbbi esetben – esetleges kereszt-
támogatások lehetőségét,

c) az ismert és a magyar érdekek érvényesítése szempontjából 
irányadónak tekinthető tagállami álláspontokat,

d) az uniós tervezet kapcsolódását a magyar szakpolitikákhoz, vala-
mint a tervezetből következő hazai jogalkotási, intézményfejlesz-
tési feladatok rövid bemutatását,

e) az uniós tervezet elfogadása esetén várható gazdasági, költség-
vetési és társadalmi hatást és – ha az a tervezet tartalmát tekintve 
lényeges – a környezeti, egészségügyi és egyéb hatást bemutató 
hatástanulmányt,

f) kiemelt hatástanulmány szükségességét, valamint javaslatot az 
elkészítésével kapcsolatos kérdésekre,

g) az adott ülés célját és fentiek alapján a tárgyalások során érvénye-
síteni kívánt célokat és érdekeket,

h) a tervezetre, illetve – szükség szerint – annak egyes rendelkezései-
re vonatkozó álláspontot és fentiekre figyelemmel annak rövid in-
dokolását.

38. Legkésőbb a COREPER ülésre készített tárgyalási álláspontban – 
amennyiben a COREPER az uniós tervezetet elfogadás céljával tár-
gyalja – ki kell térni az uniós tervezet magyar nyelvű szövegének el-
fogadhatóságára, és szükség szerint csatolni kell a magyar szövegre 
vonatkozó addig el nem fogadott módosítási javaslatokat.

39. A szakértői csoport vezetője gondoskodik arról, hogy az uniós terve-
zet szövegét a tanácsi munkacsoportbeli egyeztetések alatt a szak-
értői csoport véleményezze. Amennyiben szükséges, a szakértői cso-
port véleményét a szakértői csoport vezetője a Külügyminisztérium 
egyidejű tájékoztatása mellett küldi meg az uniós intézménynek.

40. Az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok ülésén képviselendő 
tárgyalási álláspont kialakítása érdekében a szakértői csoport egyez-
tetést folytat. Az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok napi-
rendjéről a szakértői csoport vezetője a Külügyminisztériumot elő-
zetesen tájékoztatja. Az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok 
ülésén képviselendő tárgyalási álláspont-javaslatot a szakértői csopor-
ti egyeztetési rendnek megfelelően az adott bizottság munkájában a 
miniszter által kijelölt vezető tisztviselők bevonásával, e határozatban 
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foglaltak szerint kell előkészíteni. A tárgyalási álláspont-javaslatot a 
Külügyminisztériumnak egyeztetésre minden esetben meg kell kül-
deni. Az illetékes minisztérium EKTB tagja a tárgyalási álláspont-javas-
latról, illetve annak képviseletéről az EKTB soros ülésén beszámol.

41. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a közös biztonság- és vé-
delempolitikai kérdésekben a tárgyalási álláspontot – a Kormány 
fenntartott hatáskörének sérelme nélkül – a külügyminiszter az érin-
tett miniszterekkel egyeztetve javasolja és képviseli. A külügyminisz-
ter képviselője az EKTB-t előzetesen tájékoztatja a tárgyalási állás-
pont-javaslatról.

42. Az EKTB ülésére minden esetben be kell nyújtani a tárgyalási állás-
pont-javaslatot, ha
a) alapmandátumra vonatkozik,
b) a tanácsi munkacsoportban, az egyéb döntés-előkészítő bizottság-

ban és egyéb munkacsoportban képviselendő tárgyalási álláspont 
tekintetében az érdemben módosult, vagy vitás tervezet, illetve a 
szakértői csoportban véleményeltérés fennmaradása esetén,

c) a kérdés a COREPER vagy a Tanács soron következő ülésének na-
pirendjén szerepel, kivéve, ha a tárgya előrehaladási jelentés elfo-
gadása,

d) az álláspont-javaslat meghatározása a szakértői csoport vezetője 
szerint olyan kiemelt jelentőségű kérdést érint, amelyben a Kor-
mány külön határozatba foglalt döntése vagy intézkedése szük-
séges,

e) az álláspont a Törvény szerinti egyeztetés részét képezi.
43. Az EKTB elnöke vagy az Állandó Képviselet vezetője – különösen in-

dokolt esetben – az érintett minisztérium egyidejű tájékoztatása és 
soron kívüli egyeztetés kezdeményezése mellett a tárgyalási állás-
pont végrehajtását (képviseletét) felfüggesztheti.

V. A tárgyalási álláspont képviselete
44. Az Európai Unió intézményeitől érkező dokumentumokat a Külügy-

minisztérium közvetlenül küldi meg az érintett minisztériumnak, il-
letve központi államigazgatási szervnek.

45. Amennyiben az Európai Unió intézményeitől az uniós tagsággal, kü-
lönösen az uniós tagságból fakadó kötelezettségekkel összefüggő 
bármilyen dokumentum, megkeresés érkezik közvetlenül valamelyik 
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minisztériumhoz, vagy központi államigazgatási szervhez, azt a mi-
nisztérium, illetve központi államigazgatási szerv tájékoztatásul, 
vagy illetékességből továbbítja a Külügyminisztériumnak.

46. A Tanács ülésén a Kormányt, az elfogadott tárgyalási álláspontban 
foglaltaknak megfelelően az e határozat 1. számú mellékletben 
meghatározott felelősségi rend szerint felelős miniszter, illetve jogo-
sult államtitkár képviselheti.

47. A Tanács ülésén a Kormányt, a miniszter vagy államtitkár távolléte 
vagy akadályoztatása esetén az Állandó Képviselet vezetője (a továb-
biakban: Állandó Képviselő), illetve az Állandó Képviselet vezetőjének 
helyettese (a továbbiakban: Helyettes Állandó Képviselő) képviselheti.

48. A COREPER ülésén a Kormányt, az elfogadott tárgyalási álláspontban 
foglaltaknak megfelelően az Állandó Képviselő, illetve a Helyettes Ál-
landó Képviselő képviseli. Az Állandó Képviselőt, valamint a Helyet-
tes Állandó Képviselőt akadályoztatása esetén az általuk az Állandó 
Képviselet diplomatái közül kijelölt diplomata helyettesíti.

49. Egyéb döntés-előkészítő bizottságban a feladat- és hatáskör szerint 
illetékes miniszter által kijelölt kormánytisztviselő, a tanácsi munka-
csoportban és az egyéb bizottságban a szakértői csoport vezetője ál-
tal kijelölt szakértői csoporttag képviseli a tárgyalási álláspontot.

50. Egyéb döntés-előkészítő bizottság és a tanácsi munkacsoport mun-
kájában főszabály szerint az első helyen felelős minisztérium, vagy 
központi államigazgatási szerv kijelölt szakértői csoporttagja vesz 
részt. Amennyiben ez nem lehetséges, a szakértői csoport vezető-
je a Külügyminisztérium egyidejű tájékoztatása mellett kijelölhe-
ti más minisztérium, vagy központi államigazgatási szerv szakértői 
csoporttagját, illetve az Állandó Képviselet diplomatáját. Erről a szak-
értői csoport többi tagját tájékoztatja.

51. A Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizottságok ülésein az uni-
ós jogi aktus végrehajtásáért első helyen felelős minisztérium szakér-
tői csoport tagja vesz részt. Ettől csak kivételesen és indokolt esetben, 
a Külügyminisztérium egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.

52. A Kormány képviselője az egyeztetett és jóváhagyott tárgyalási állás-
pont képviseletére a Kormány nevében nyilatkozat megtételére jo-
gosult. A határozat rendelkezései alapján jóváhagyott kormányzati 
állásponttól eltérni
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a) tanácsi munkacsoportban vagy más, e határozat hatálya alá tar-
tozó bizottságban nem lehet; amennyiben ennek szükségessége 
felmerül, úgy vizsgálati fenntartást kell bejelenteni,

b) a COREPER ülésén az érdemi rész tekintetében az érintett EKTB 
taggal és az EKTB elnökével való egyeztetés mellett lehet,

c) a Tanács ülésén az EKTB elnökével, illetve – amennyiben kiemelt kér-
désről van szó – a külügyminiszterrel való egyeztetés mellett lehet.

 Amennyiben a kormányzati álláspontot érdemben befolyáso-
ló körülmény merült fel a munkacsoportban, bizottságban, a 
COREPER vagy a Tanács ülésén, az EKTB képviselő az EKTB követ-
kező ülésén erről tájékoztatást ad.

53. A részt vevő szakértői csoporttag a döntés-előkészítő bizottság, a 
munkacsoport és az egyéb bizottság ülését követő két munkanapon 
belül írásbeli jelentésben köteles tájékoztatni az ülésen elhangzot-
takról a szakértői csoport vezetőjét, tagjait és az érintett EKTB képvi-
selőt.

54. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a közös biztonság- és vé-
delempolitikai kérdésekben a tárgyalási álláspontot a Külügyminisz-
térium, közös kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekben ille-
tékes helyettes államtitkára küldi meg az Állandó Képviselet részére, 
és gondoskodik azok nyilvántartásáról.

55. Az Európai Tanács ülésén történő részvétel előkészítése, beleértve 
a szükséges egyeztetések és tárgyalási álláspontok kialakítása a mi-
niszterelnök által meghatározott felelősségi rend szerint történik.

VI. Az Országgyűlés és a Kormány, valamint az Európai Parlament magyaror-
szági képviselői és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműkö-
déséből adódó kormányzati feladatok
56. A Törvényben meghatározott kormányzati feladatok összehangolá-

sát – összhangban az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnök-
séget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 
1.) Korm. rendelet 116. § (1) bekezdés o) pontjával – a külügyminisz-
ter látja el.

57. A Magyar Köztársaság szempontjából kiemelt jelentőségű uniós ter-
vezeteket megjelölő, az Országgyűlésnek szóló értesítést a külügy-
miniszter az érintett miniszterekkel együttműködve készíti elő.
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58. Amennyiben az Országgyűlés illetékes bizottsága álláspont-javasla-
tot kér a Kormánytól, az illetékes szakértői csoport – e határozat ren-
delkezéseinek megfelelő alkalmazásával – a Törvényben foglaltak-
nak megfelelő tartalommal alakítja ki az országgyűlési álláspont-ja-
vaslatot, amelyet – a felelős EKTB tag útján – az EKTB elé terjeszt. Az 
országgyűlési tárgyalási álláspont előkészítésének rendjére e határo-
zat rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

59. Amennyiben az Országgyűlés az adott álláspont-javaslattal kapcso-
latban egyeztetési eljárást kezdeményez, ennek lefolytatásáról és az 
ezzel kapcsolatos minden egyéb feladatról a tárgykör szerint első he-
lyi felelős miniszter a külügyminiszter egyidejű tájékoztatása mellett 
gondoskodik.

60. Az EKTB képviselők az Országgyűlés részéről érkezett megkeresé-
sekről, illetve az Országgyűlés részére adott tájékoztatásokról folya-
matosan beszámolnak az EKTB részére.

61. Az Európai Parlament magyarországi képviselőivel kapcsolatos fel-
adatok összehangolását a külügyminiszter látja el.

VII. Záró rendelkezés
62. Ez a határozat a közzétételét követő 3. napon lép hatályba, egyide-

jűleg az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való rész-
vételről és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 
1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat a hatályát veszti.

1. számú melléklet az 1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozathoz: Az Európai 
Unió tanácsi formációi előkészítésének kormányzati felelősségi rendje

Tanácsi formáció Fő felelős miniszté-
riumok

Társfelelős minisz-
tériumok indikatív 

listája
Általános Ügyek Tanácsa KüM  
Külügyek Tanácsa KüM  
Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) NGM  
Bel- és Igazságügyi Tanács BM, KIM  
Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egész-
ségügyi, Fogyasztóvédelmi Ügyek Taná-
csa (EPSCO)

NEFMI, NGM KIM

Versenyképességi Tanács NGM, KüM* KIM, KüM, NFM
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Tanácsi formáció Fő felelős miniszté-
riumok

Társfelelős minisz-
tériumok indikatív 

listája
Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács NFM NGM
Mezőgazdasági és Halászati Tanács VM  
Környezetvédelmi Tanács VM NGM
Oktatás, Ifjúság és Kultúra Tanácsa NEFMI NGM, NFM

* Az első helyi felelős a tanácsi formációért az NGM, társfelelősként részt vesz a KüM.

2. számú melléklet az 1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozathoz: Az Európai Koor-
dinációs Tárcaközi Bizottság szakértői csoportjainak felsorolása, vezetése és tagjai

 Szakértői csoport

 A szakértői csopor-
tot vezető minisz-

térium/központi ál-
lamigazgatási szerv

 A szakértői csoport tagjai-
nak indikatív listája

1. Belügyi Együttműködés  BM  KIM, KüM, NGM, NEFMI, NFM, 
VM, OITH, KEKKH

2. Igazságügyi Együttműködés  KIM  KüM, NGM, BM, OITH, KEKKH
3. Személyek szabad mozgása  NEFMI  KIM, KüM, NGM, BM
4. Népegészségügy  NEFMI  KIM, KüM, NGM, VM
5. Regionális politika, struktu-

rális eszközök koordinációja  NFM  minden minisztérium, NKTH, 
NFÜ

6. Foglalkoztatáspolitika  NGM  minden minisztérium, NFÜ, 
OMMF

7. Mezőgazdaság  VM  KIM, KüM, NGM, NFM, MSZH, 
NFÜ, MKEH

8. Halászat  VM  KIM, KüM, NGM
9. Áruk szabad áramlása, piac-

felügyelet  NGM  minden minisztérium, MSZH, 
MSZT, MKEH, OMMF

10. Közlekedéspolitika  NFM  KIM, KüM, NGM, BM, VM, NFÜ, 
GVH, NKH

11. Energia  NFM  KIM, KüM, NGM, VM, GVH, 
OAH, NKTH, NFÜ

12. Iparpolitika, kis- és közép-
vállalkozások  NGM  KIM, KüM, NGM, BM, VM, 

NEFMI, NFM
13. Fogyasztóvédelem, a fo-

gyasztók egészségének vé-
delme

 NGM  KIM, KüM, NGM, NEFMI, NFM, 
VM, GVH
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 Szakértői csoport

 A szakértői csopor-
tot vezető minisz-

térium/központi ál-
lamigazgatási szerv

 A szakértői csoport tagjai-
nak indikatív listája

14. Turisztika  NGM  KIM, KüM, VM, NFM, NFÜ
15. Ifjúságpolitika és 

sportügyek  NEFMI  KIM, KüM, NGM, NFM, BM

16. Távközlés és információs 
technológiák  NFM  KüM, NGM, NKTH, KIM, BM, 

GVH, NHH, NFÜ
17. Vállalati versenyjog  KIM  KüM, NGM, NFM, GVH
18. Vállalati jog (számvitel 

nélkül)  KIM  KüM, NGM, NFM, MSZH, 
PSZÁF

19. Közbeszerzés  NFM
 KüM, KIM, NGM, VM, NEFMI, 

GVH, NFÜ, Közbeszerzések Ta-
nácsa

20. Adatvédelem  KIM  KüM, NGM, BM, NEFMI

21. Statisztika  KSH  KüM, KIM, NGM, VM, MNB, 
NEFMI, NFM, NFÜ

22. Szolgáltatások szabad 
áramlása (pénzügyi szolgál-
tatások nélkül)

 KüM  minden minisztérium

23. Közös kereskedelempolitika  KüM  KIM, KüM, NGM, VM, GVH
24. Közös kül-, biztonság- és 

védelempolitika  KüM  KIM, NGM, BM, HM, MKEH

25. Intézmények  KüM  minden minisztérium
26. Egyebek  KüM  minden minisztérium
27. Nemzetközi fejlesztési 

együttműködés  KüM  minden minisztérium, NFÜ

28. Környezetvédelem  VM  minden minisztérium, NFÜ
29. Audiovizuális politika  NFM  KüM, NGM, KIM, NEFMI, ORTT
30. Kultúra  NEFMI  KIM, KüM, NGM

31. Tudomány és kutatás  NGM  minden minisztérium, NFÜ, 
MSZH, OAH, MTA, NKTH

32. Nukleáris kérdések  OAH  minden minisztérium

33. Oktatás és képzés  NEFMI  KIM, KüM, NGM, NFM, VM, 
NFÜ

34. Tőke szabad áramlása  NGM  KIM, KÜM, VM, BM, MNB, 
PSZÁF

35. Adózás  NGM  KIM, KüM
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 Szakértői csoport

 A szakértői csopor-
tot vezető minisz-

térium/központi ál-
lamigazgatási szerv

 A szakértői csoport tagjai-
nak indikatív listája

36. Pénzügyi szolgáltatások  NGM  KIM, KüM, MNB, PSZÁF

37. Állami támogatások  NFM  KIM, KüM, NGM, VM, BM, NFÜ, 
NKTH

38. Gazdasági és Monetáris 
Unió  NGM  KIM, KüM, MNB, PSZÁF

39. Vámunió, vámjog, vám-
együttműködés  NGM  KIM, KÜM, VM, BM

40. Pénzügyi ellenőrzés  NGM  KIM, KüM, KEHI, NFM, NFÜ

41. Költségvetés  NGM  minden minisztérium, NFÜ, 
NKTH

42. Számvitel  NGM  KIM, KüM
43. OLAF szakértői csoport  NGM  KIM, KüM, BM, VM, VPOP
44. Munkavállalók szabad 

áramlása  NGM  minden minisztérium

45. Kábítószer ügy  NEFMI  KIM, KüM, NGM, BM, VM, 
ORFK

46. Kommunikáció  KIM, KüM  minden minisztérium
47. Az Európai Unió Bírósága 

előtti, valamint az ezeket 
megelőző eljárások

 KIM, KüM  minden minisztérium

48. Bővítés  KüM  minden minisztérium
49. Versenyképességi és növe-

kedési  NGM, KüM*  KIM, NFM, NEFMI, NKTH, NFÜ, 
MSZH

50. Pénzügyi Perspektíva  KüM, NGM**  minden minisztérium, NFÜ

51. Szociális politika  NEFMI  KIM, KüM, NGM, VM, NFM, 
NFÜ, OMMF

52. Európa 2020  NGM  minden minisztérium, NFÜ

* A szakértői csoport vezetéséért első helyi felelős az NGM, a KüM társfelelősként vesz részt.
** A szakértői csoport vezetéséért első helyi felelős a KüM, az NGM társfelelősként vesz részt
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Augusztus 18.

1171/2010. (VIII. 18.) KORM. HATÁROZAT EGYES AFGANISZTÁNI KATONAI 
SZEREPVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ KORMÁNYHATÁROZATOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) mű-
veleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat I.) 1. 
pontjában a „2010. október 1-ig” szövegrész helyébe a „2011. október 
1-jéig” szöveg, 2. pontjában a „2010. augusztus 31-ig” szövegrész helyé-
be a „2011. február 28-ig” szöveg lép.

2. A Határozat I. a következő új 4. ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a 
korábbi 4—8. pont számozása 5—9. pontra változik:

 [A Kormány a Magyar Köztársaság szövetségesi kötelezettségeinek telje-
sítése és a NATO katonai képességének fokozása, valamint az afganisztá-
ni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveletei végrehajtá-
sának érdekében, az Észak-atlanti Tanácsnak az ISAF misszió átvételére 
vonatkozó 2003. augusztus 11-ei döntése alapján, az Alkotmány 40/C. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörénél fogva] „4. hozzájárul ahhoz, hogy az 
ISAF műveleti területén, annak feladatrendszerében egy legfeljebb 13 
fős (váltási időszakban 26 fős), Mi-17 szállító helikopter légi kiképzés-
támogató csoport legfeljebb egyéves időszakra részt vegyen, melybe 
a kitelepülés és visszatelepítés időtartama nem számít bele,”

3. Egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesí-
téséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: Határozat II.) 1. pontjában a „2010. október 
1-jéig” szövegrész helyébe a „2011. április 1-jéig” szöveg lép.

4. A Határozat II. a következő 2. ponttal egészül ki:
(A Kormány)

 „2. a tervezés, a felkészülés, valamint a Csoport működtetésének és az 
ahhoz kapcsolódó kormányzati tevékenység irányítására kormánybi-
zottságot (a továbbiakban: KB) hoz létre; a KB társelnökei a külügymi-
niszter és a honvédelmi miniszter, tagjai a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter, a belügyminiszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter; a 
társelnököt/tagot a KB ülésén az általuk vezetett minisztérium állam-
titkára, közigazgatási államtitkára, vagy helyettes államtitkára helyet-
tesíti; a KB ülésén a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, vagy az őt 
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helyettesítő, általa kijelölt állami vezető, illetve vezetői megbízással ren-
delkező személy állandó meghívottként vesz részt; a KB ülésén részt ve-
hetnek továbbá eseti jelleggel az adott feladatok tervezésében, előké-
szítésében és végrehajtásában érintett más szervezetek képviselői; a KB 
ügyrendjét és működési rendjét maga határozza meg; a KB titkárát a 
Külügyminisztérium hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkára jelö-
li ki a Külügyminisztérium állományából; a KB tevékenysége a Magyar 
Honvédség irányításával és vezetésével kapcsolatos jogköröket, illet-
ve a külügyminiszternek a nemzetközi fejlesztési együttműködés koor-
dinálásával és irányításával kapcsolatos jogkörét nem érinti, ideértve a 
Csoport nemzetközi együttműködési tevékenységének koordinálását;”

5. A Határozat II. 4. pont a) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)

 „a) elrendeli, hogy a Csoport tevékenységében szükség szerint más mi-
nisztériumok munkatársai, illetve az egyes minisztériumok által felkért 
szakemberek is vegyenek részt;
Felelős: belügyminiszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti erőforrás miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 vidékfejlesztési miniszter”

6. A Határozat II. 4. pont c) alpontjában, valamint 6. és 8. pontjában a „Mi-
niszterelnöki Hivatalt vezető” szövegrészek helyébe a „közigazgatási és 
igazságügyi” szöveg lép.

7. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és a hatálybalépését 
követő napon hatályát veszti.

Augusztus 20.

HILLARY RODHAM CLINTON KÜLÜGYMINISZTER ÜZENETE MAGYARORSZÁG NEMZETI 
ÜNNEPÉN

Obama elnök és az amerikai nép nevében jókívánságaimat fejezem ki Magyar-
ország népének augusztus 20-án, amikor Önök Szent István napját, valamint 
a magyar állam több mint ezer évvel ezelőtt történt megalapítását ünneplik.



291

II . DOKUMENTUMOK / AUGUSZTUS

Magyarország kulturális hozzájárulásával – Bartók zenéjétől Petőfi köl-
tészetéig – már évszázadok óta gazdagítja a világot. A több mint másfél 
millió amerikai magyar tevékeny közössége pedig továbbra is erősíti az 
Egyesült Államokat.

Most, amikor Önökkel együtt emlékezünk meg államiságuk hosszú tör-
ténelméről, egyúttal a szabad választások húsz évét is ünnepeljük. Öröm-
mel tekintünk közös munkánk folytatása elé a demokrácia és az embe-
ri jogok elősegítése terén olyan magyar kezdeményezések révén, mint a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet és a tervezett Tom Lantos Intézet Bu-
dapesten. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország közeli barátunk és 
kulcsfontosságú szövetségesünk a NATO-ban, és nagyra értékeljük, hogy 
Magyarország partnerünk Afganisztánban, ahol közös érdekeinket és érté-
keinket védelmezzük és mozdítjuk elő.

Ebből az alkalomból boldog nemzeti ünnepet kívánok valamennyi magyar-
nak, és örömmel tekintek az országaink közötti erős szövetség folytatása elé.

Augusztus 24.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE AZ IZRAELI-PALESZTIN BÉKETÁRGYALÁSOKRÓL

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma üdvözli, hogy a korábbi, ame-
rikai közvetítésű közelítő egyeztetésekről a közvetlen izraeli—palesztin 
béketárgyalásokra történő áttérés előkészítése céljából szeptember 2-án 
Washingtonban kétnapos csúcstalálkozó lesz, amelyen az Amerikai Egye-
sült Államok, Izrael és a Palesztin Hatóság vezetőin kívül részt vesz Hoszni 
Mubarak egyiptomi elnök, Abdullah jordániai uralkodó és Tony Blair, a 
Kvartett különmegbízottja.

Bízunk abban, hogy a nemzetközi támogatást élvező közvetlen béke-
tárgyalások elvezetnek a két-állami elvre épülő izraeli-palesztin béke-meg-
állapodáshoz, amely Izrael biztonsága és arab világ általi elismerése mel-
lett megteremti a független és demokratikus palesztin államot, és az igaz-
ságos közel-keleti béke révén a regionális stabilitást.
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Augusztus 24.

1177/2010. (VIII. 24.) KORM. HATÁROZAT A NEMZETPOLITIKAI TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 
LÉTREHOZÁSÁRÓL

1. A Kormány a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzet-
politikai tevékenység összehangolása érdekében, a központi állam-
igazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján 
létrehozza a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: 
NPTB).

2. Az NPTB feladata:
a) egy, a Kormány nemzetpolitikai tevékenységét segítő kölcsönös tá-

jékoztatáson alapuló egységes információs rendszer létrehozása,
b) a nemzetpolitikai vonatkozású feladatok végrehajtásának koordi-

nálása és értékelése,
c) az egyes minisztériumok külhoni magyarokat érintő tervezési te-

vékenységének összehangolása,
d) a központi államigazgatási szervek külhoni magyarokat érintő te-

vékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, és
e) javaslattétel a Kormány számára a nemzetpolitikai vonatkozású 

feladatok végrehajtása során a forrásigény összehangolt tervezé-
sére és a pénzfelhasználás ellenőrzésére.

3. Az NPTB a feladatkörébe tartozó ügyekben:
a) az NPTB elnöke útján javaslatot tesz kormányzati intézkedés meg-

tételére, és
b) évente jelentést készít a Kormány részére a feladatkörébe tartozó 

ügyek aktuális helyzetéről, és a megtett intézkedésekről.
4. Az NPTB elnöke a miniszterelnök általános helyettese, alelnöke a Kül-

ügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az NPTB titkára a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyet-
tes államtitkára.

5. Az NPTB további tagjai (a továbbiakban: bizottsági tag):
a) a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára,
b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtit-

kára, a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, a kormányza-
ti kommunikációért felelős államtitkára, a területi közigazgatásért 



293

II . DOKUMENTUMOK / AUGUSZTUS

és választásokért felelős államtitkára, valamint az egyházi, nemze-
tiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára,

c) a Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára,
d) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára, a 

szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, az egészség-
ügyért felelős államtitkára, a sportpolitikáért felelős államtitkára, 
valamint a kultúráért felelős államtitkára,

e) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a fej-
lesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkára, valamint az 
infokommunikációért felelős államtitkára,

f) a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára, vala-
mint a külgazdaságért felelős államtitkára,

g) a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a környe-
zetügyért felelős államtitkára, valamint a vidékfejlesztésért felelős 
államtitkára, és

h) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.
6. Az NPTB tagja továbbá a 4. és 5. pontban meghatározott állami veze-

tők által kijelölt 1-1 fő, aki a képviselt minisztérium szervezeti és mű-
ködési szabályzata szerint a külhoni magyarokkal összefüggő kérdé-
sekben feladat- és hatáskörrel rendelkező állami vezető vagy vezető 
beosztású kormánytisztviselő lehet.

7. A bizottsági tagot akadályoztatása esetén a képviselt tárca szerveze-
ti és működési szabályzatában kijelölt helyettese helyettesíti.

8. Az NPTB ülésére az NPTB elnöke a bizottsági tagokon kívül szakértő-
ként más személyt is meghívhat.

9. A Kormány felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, a Nem-
zeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, valamint a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal vezetőjét, hogy személyesen vagy delegáltja út-
ján állandó meghívottként vegyen részt az NPTB munkájában.

10. Az NPTB teljes ülésére, az NPTB elnökének vezetésével, a 4., 5. és 6. 
pontban felsorolt valamennyi tag részvételével szükség szerint, de 
legalább negyedévente kerül sor. Az NPTB teljes ülését az NPTB el-
nöke – az NPTB Titkársága útján – hívja össze.

11. Az NPTB munkacsoporti ülésére, az NPTB Titkárának vezetésével, a 6. 
pontban meghatározott tagok részvételével havonta egy alkalom-
mal kerül sor. A munkacsoporti ülést az NPTB Titkára hívja össze.
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12. Az NPTB rendkívüli ülésének összehívását bármely bizottsági tag, az 
indok egyidejű megjelölésével kezdeményezheti az NPTB elnökénél.

13. Az NPTB ülésének napirendjét – a bizottsági tagok javaslatainak fi-
gyelembevételével – az NPTB elnöke, munkacsoport ülés esetén tit-
kára hagyja jóvá.

14. Az NPTB titkársági feladatainak ellátásáról a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitká-
ra gondoskodik.

15. Az NPTB Titkársága gondoskodik az NPTB ülésének napirendjéhez 
kapcsolódó dokumentumok bizottsági tagok részére történő meg-
küldéséről.

16. Az NPTB üléseiről emlékeztető készül. Vitás kérdés esetén az emlé-
keztető tartalmazza a kisebbségi véleményt. Az emlékeztető elkészí-
téséről és a bizottsági tagok részére történő megküldéséről – az ülést 
követő két munkanapon belül – az NPTB Titkársága gondoskodik.

17. Az NPTB működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.
18. Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

Augusztus 24.

1178/2010. (VIII. 24.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
CSOPORTOSULÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

A Kormány a magyar részvétellel működő európai területi együttműködé-
si csoportosulások hatékonyabb működésének elősegítése és az Európai 
Unióban a kiemelt jelentőségű regionalizációs folyamatok hazai fejleszté-
se érdekében a következőket rendeli el:
1. A jogalkotási és jogalkalmazási tapasztalatokra, továbbá a határon átnyú-

ló együttműködések hagyományaira figyelemmel ki kell dolgozni az eu-
rópai területi együttműködési csoportosulásokkal összefüggő stratégiai 
tervezési, fejlesztési feladatok koncepcióját (a továbbiakban: koncepció).

 Felelős:  közigazgatási és igazságügyi miniszter 
 Határidő: 2010. augusztus 31.
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2. A koncepció előkészítésébe és megvalósításába be kell vonni az érin-
tett kormányzati szervek, továbbá a hazai és külföldi társadalmi szerve-
zetek képviselőit.

 Felelős:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
 Határidő: folyamatos
3. Előterjesztést kell készíteni a Kormány részére az európai területi együtt-

működési csoportosulások alapítási, fejlesztési, működési, költségveté-
si és hatékony pályázási feltételeinek vizsgálatáról.

 Felelős:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
  nemzeti fejlesztési miniszter
 Határidő: 2010. szeptember 30.
4. A koncepció alapján előterjesztést kell készíteni a Kormány részére az 

európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. 
törvény módosításáról. A módosítások előkészítése során vizsgálni kell 
végrehajtási rendelet alkotásának szükségességét és szükség esetén 
meg kell kezdeni annak előkészítését.

 Felelős:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
   nemzeti fejlesztési miniszter
  nemzetgazdasági miniszter
  külügyminiszter
  belügyminiszter
 Határidő: 2010. szeptember 30.
5. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket Pálfi István, a tragikusan fia-

talon elhunyt európai parlamenti képviselő munkásságáról való méltó 
megemlékezés, valamint a határon átnyúló kapcsolatok előmozdításá-
ért áldozatos tevékenységet végzők méltó elismerése érdekében.

 Felelős:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
 Határidő: 2010. augusztus 31.
6. Meg kell vizsgálni az „európai területi együttműködési csoportosulás” 

elnevezés módosításának lehetőségeit és közérthető magyar megha-
tározásaként az „európai területi társulás” megfogalmazás használatá-
nak feltételeit.

 Felelős:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
 Határidő: 2010. augusztus 31.
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Augusztus 31.

1179/2010. (VIII. 31.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ABUJAI 
NAGYKÖVETSÉGÉNEK BEZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOKRÓL

1. A Kormány – az egységes külképviseleti hálózat költségkímélő átalakí-
tása és a diplomáciai kapcsolattartás ésszerűbb módon való biztosítása 
érdekében –
a) egyetért a Magyar Köztársaság abujai nagykövetségének 2010. au-

gusztus 31-ével történő bezárásával;
b) felhívja a külügyminisztert, hogy az a) pont végrehajtása érdekében

ba) a szükséges diplomáciai intézkedéseket megtegye,
bb) a magyar természetes és jogi személyek, valamint európai uniós 

állampolgárok konzuli érdekvédelme biztosítása céljából vízum-
képviseleti megállapodásokat hozzon létre;

c) felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az a) pont végrehajtása ér-
dekében megtegye a kihelyezettek tartós külszolgálatát érintő in-
tézkedéseket.

2. Ez a határozat a közzétételével egyidejűleg lép hatályba.
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SZEPTEMBER

Szeptember 2.

75/2010. (IX. 2.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, VALAMINT BARBADOS, 
BERMUDA, A BRIT VIRGIN-SZIGETEK, GIBRALTÁR, GUERNSEY, JERSEY ÉS A MAN-

SZIGET KÖZÖTT ADÓÜGYI INFORMÁCIÓCSERE EGYEZMÉNYEK LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT 
FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzetgazdasá-
gi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság, valamint Barbados, Bermuda, a Brit 

Virgin-szigetek, Gibraltár, Guernsey, Jersey és a Man-sziget között adó-
ügyi információcsere egyezmények (a továbbiakban: Egyezmények) 
létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszte-
rekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet 
kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmények létrehozásához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az 
Egyezmények létrehozását követően az Egyezmények végleges szöve-
gének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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Szeptember 2.

76/2010. (IX. 2.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A BELGA 
KIRÁLYSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ 

ADÓZTATÁS KIJÁTSZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A JÖVEDELEM- ÉS A VAGYONADÓK 
TERÜLETÉN TÁRGYÚ EGYEZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzetgazdasá-
gi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kor-

mánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszá-
sának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tár-
gyú egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) módosításával, illetve új 
Egyezmény létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszte-
rekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet 
kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szük-
séges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az 
Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét hala-
déktalanul terjesszék a Kormány elé.

Szeptember 2.

77/2010. (IX. 2.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A LIECHTENSTEINI 
NAGYHERCEGSÉG KÖZÖTT ADÓÜGYI INFORMÁCIÓCSERE EGYEZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRA 

ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzetgazdasá-
gi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
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1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Liechtensteini Nagyhercegség 
között adóügyi információcsere egyezmény (a továbbiakban: Egyez-
mény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszte-
rekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kéz-
jegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szük-
séges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az 
Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét hala-
déktalanul terjesszék a Kormány elé.

Szeptember 2.

78/2010. (IX. 2.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ OSZTRÁK 
KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRE A JÖVEDELEM- ÉS 

A VAGYONADÓK TERÜLETÉN TÁRGYÚ EGYEZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT 
FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzetgazdasá-
gi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a 

kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén 
tárgyú egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) módosításával, illetve 
új Egyezmény létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszte-
rekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet 
kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szük-
séges meghatalmazási okiratot adja ki;
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5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az 
Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét hala-
déktalanul terjesszék a Kormány elé.

Szeptember 2.

79/2010. (IX. 2.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A SZINGAPÚRI 
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ 

ADÓZTATÁS KIJÁTSZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN 
TÁRGYÚ EGYEZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzetgazdasá-
gi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztár-

saság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózta-
tás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tár-
gyú egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) módosításával, illetve új 
Egyezmény létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszte-
rekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet 
kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szük-
séges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az 
Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét hala-
déktalanul terjesszék a Kormány elé.
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Szeptember 6.

82/2010. (IX. 6.) ME HATÁROZAT AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, 
MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS 

SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külügyminiszter 
előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az 

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársa-
ság közötti szabadkereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: Meg-
állapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával tör-
ténő – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom a külügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisz-
tert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a 
Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően haladék-
talanul terjesszék a Kormány elé.

Szeptember 14.

BAKUI NYILATKOZAT

Azerbajdzsán, Grúzia, Románia elnökei és a Magyar Köztársaság Miniszter-
elnöke,

Elismerve az országaik között, állampolgáraik érdekében létrejött, az át-
fogó együttműködésen, bizalmon és egymás érdekeinek kölcsönös tiszte-
letén alapuló stratégiai kapcsolatokat,

Célul tűzve az energia utánpótlási források és útvonalak diverzifikálását 
és tekintettel Azerbajdzsán kiemelt szerepére, mint a Kaszpi-tengeri tér-
ség szénhidrogén termelője, Grúzia fontos szerepére, mint energia-tran-
zitország, és Románia stratégiai elhelyezkedésére, mint közvetlen kapcso-
lat az azerbajdzsáni földgáz számára az európai piacok felé, illetve Magyar-
ország stratégiai helyzetére a közép-európai gázpiacokra jutásban, és a két 
EU tagállam tárolási kapacitásaira,
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Tekintettel a 2008. november 14-i Bakui Energetikai Csúcs Nyilatkozatá-
ban megfogalmazott rendelkezésekre,

Támogatva a Déli Folyosó keretében kidolgozott projektek előmozdítá-
sára tett lépéseket,

Tudatában az energetika területén jelentkező konvergens érdekeknek, 
és abban a reményben, hogy az ebből az együttműködési rendszerből 
származó kölcsönös előnyök országaik javát szolgálják,

Megerősítve az energiabiztonsággal kapcsolatos stratégiai együttmű-
ködés növekvő fontosságát Azerbajdzsán, Grúzia, Románia és Magyaror-
szág között, valamint kifejezve megelégedésüket az eddig megvalósult 
együttműködéssel kapcsolatban,

Figyelembe véve az Azerbajdzsán Ipari és Energetikai Minisztériuma, 
Grúzia Energetikai Minisztériuma és Románia Gazdasági, Kereskedelmi és 
Vállalkozási Minisztériuma által, a folyékony földgázzal és szállításával kap-
csolatban 2010. április 13-án Bukarestben aláírt Egyetértési Nyilatkozatot, 
illetve az AGRI projektfejlesztési vállalat létrehozásáról 2010. május 12-én 
Tbilisziben aláírt jegyzőkönyvet,

Az alábbiakról állapodnak meg:
1. Támogatják az LNG Interconnector projektet, melynek célja, hogy az 

Azerbajdzsán, Grúzia, Románia és Magyarország közötti összeköttetés 
által diverzifikálja a szénhidrogén erőforrások szállítását.

2. Fenntartják az érintett kormányok által az AGRI projekt fejlesztése érde-
kében megtett szükséges intézkedéseket.

3. Ösztönöznek minden olyan szükséges lépést, amely biztosítja az Euró-
pai Unió támogatását az AGRI-val, mint a Déli Folyosóhoz és az európai 
energiabiztonsághoz történő hozzájárulással kapcsolatban.

4. Elősegítik az AGRI projekt műszaki-gazdasági megvalósíthatóságával 
kapcsolatos előkészítő munkálatok felgyorsítását.

5. Üdvözlik az AGRI projekt végrehajtása és fejlesztése iránt érdeklődő ál-
lamok, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalatok, illetve egyéb 
érdekelt felek csatlakozását.
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Szeptember 15.

1194/2010. (IX. 15.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG RÉSZVÉTELÉRŐL AZ 
ENSZ KÖZGYŰLÉS 65. ÜLÉSSZAKÁN

A Kormány
1. jóváhagyja – az 1. melléklet szerint – az ENSZ Közgyűlés 65. ülésszakán 

részt vevő magyar küldöttség tevékenységének irányelveit;
2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyűlés 65. üléssza-

kán részt vevő magyar küldöttség vezetőjének és tagjainak megbízásá-
ról előterjesztést tegyen a Magyar Köztársaság elnökének.

1. melléklet az 1194/2010. (IX. 15.) Korm. határozathoz: Irányelvek az ENSZ 
Közgyűlés 65. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez

Az ENSZ Közgyűlés 65. ülésszakán a magyar küldöttség a kormányprog-
ram kül- és biztonságpolitikai céljaival és feladataival, az Európai Unió köz-
gyűlési prioritásaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket és a közös 
euro-atlanti értékeket egyidejűleg érvényesítve tevékenykedjen.
A küldöttség az Egyesült Nemzetek Szervezete reformjával kapcsolatban
1. használja fel az ENSZ Közgyűlésének fórumait a Kormány álláspont-

jának ismertetésére a nemzetközi közösség előtt álló globális kihí-
vások megoldásával kapcsolatos magyar elképzelésekről; fejtse ki, 
hogy a Magyar Köztársaság a hatékony multilateralizmuson alapu-
ló nemzetközi rend megerősítésében érdekelt, és ehhez az Európai 
Unió tagállamaként aktívan hozzá kíván járulni;

2. hangsúlyozza, hogy a Magyar Köztársaság az Egyesült Nemzetek 
Szervezetét tekinti a nemzetközi kapcsolatok azon alapvető és meg-
határozó keretének, amely megfelelő eszközt jelent a nemzetközi 
közösség kezében a globalizáció összetett és ellentmondásos jelen-
ségeinek kezelésére, továbbá a hagyományos, valamint a XXI. szá-
zad újszerű biztonságpolitikai, humanitárius, emberi jogi, gazdasági 
és környezetvédelmi kihívásainak megoldására;

3. tevékenységével – az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitiká-
jának keretei között – hatékonyan járuljon hozzá a 2005. évi szep-
temberi Csúcstalálkozó, az ENSZ megújítását és reformját cél-
zó döntéseinek végrehajtásához; aktívan működjön közre az ENSZ 
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reformfolyamatának keretében a Csúcstalálkozót követően létreho-
zott új ENSZ-szervek, a Békeépítő Bizottság és – immár annak teljes 
jogú tagjaként – az Emberi Jogi Tanács tevékenységének megerősí-
tésében, illetve eddigi tevékenységük Közgyűlés által előre tervezett 
felülvizsgálatának megfelelő végigvitelében;

4. kísérje figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának kibővítésére és 
munkamódszereinek átalakítására vonatkozó javaslatok alakulását, 
a 2009 februárjában megkezdődött kormányközi tárgyalások folya-
matát, annak eredményeit; fejtse ki partnereink számára, hogy a Ma-
gyar Köztársaság szerint a megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell 
felelnie a XXI. század új geopolitikai és gazdasági realitásainak, és a 
tervezett reform során tekintettel kell lenni a hatékonyság követel-
ményére is; Magyarország egyetért azzal, hogy a Biztonsági Tanács 
taglétszámának és összetételének tükröznie kell a nemzetközi poli-
tikai és gazdasági erőviszonyokban bekövetkezett változásokat, az 
ENSZ költségvetéséhez, valamint a katonai békefenntartó missziók-
hoz történő hozzájárulásokat;

5. erősítse meg továbbá, hogy a világszervezet menedzsmentjének 
reformja, a Közgyűlés revitalizációja, és az ENSZ környezetvédelmi 
rendszerének reformja egyaránt olyan fontos kérdések, melyek te-
kintetében Magyarország továbbra is hozzá kíván járulni a reformfo-
lyamat előre viteléhez; mindezek a reformok egyben hozzájárulhat-
nak az ENSZ költségvetésének stabilabbá és kiszámíthatóbbá tételé-
hez, az ENSZ rendes költségvetésének racionális keretek között tar-
tásához, mely Magyarország számára is fontos érdek;

6. erősítse meg, hogy Magyarország támogatja az ENSZ fejlesztési 
rendszere reformjának továbbvitelét; az ENSZ-rendszer belső kohe-
renciájának javítása a fejlesztés, a humanitárius segítségnyújtás és a 
környezetvédelem terén a világszervezet megújításának elengedhe-
tetlen feltételei; ezekkel a reformokkal lehetségessé válik majd, hogy 
az ENSZ hatékonyan lássa el fejlesztési feladatait;

7. kísérje figyelemmel a 2005. évi Csúcstalálkozón, illetve az ennek 
nyomán megindult reformfolyamat keretében felvetett, és jelenleg 
is formálódó olyan új elgondolások alakulását és támogatottságát, 
mint a védelmi felelősség elve és az emberi biztonság kategóriája; 
a védelmi felelősség elvével kapcsolatban fejtse ki, hogy Magyar-
ország támogatja az ENSZ főtitkár törekvését a védelmi felelősség 
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elvének gyakorlati megvalósítására, és – bár az elv mindhárom pil-
lérének egyforma jelentőséget tulajdonít – a megelőzést kiemelten 
fontosnak tartja, és úgy látja, hogy a megelőzés a népirtás elleni fel-
lépés intézményesítése útján mozdítható elő.

A küldöttség a béke és biztonság témakörében
8. a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU Stratégiával össz-

hangban aktívan vegyen részt az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
a leszerelési és non-proliferációs rendszerek erősítését célzó tevé-
kenységében, különös tekintettel a Leszerelési Értekezlet (CD) mun-
kájának támogatása céljából összehívott magas szintű találkozóra és 
az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) hatálybalépését szorgalma-
zó országok magas szintű ülésére;

9. a terrorizmus elleni harc keretében járuljon hozzá a terrorizmus el-
leni normatív szabályozás megerősítéséhez, így különösen az ENSZ 
terrorizmus ellenes globális stratégiája alkalmazásának előmozdítá-
sához, valamint a nemzetközi terrorizmus tárgyában létrehozandó 
átfogó egyezmény tárgyalásának mielőbbi lezárásához;

10. helyezze érvelése középpontjába a nemzetközi válságok megelő-
zését szolgáló preventív diplomácia és a mediáció alkalmazásának 
szükségességét, illetve a válságrendezés terén a gyors, időben törté-
nő nemzetközi reagálást és jelenlétet szorgalmazó magyar diplomá-
ciai törekvéseket, és ezzel összefüggésben támogassa a főtitkárnak 
az ENSZ Titkárság illetékes részlegei megerősítésére irányuló elkép-
zeléseit;

11. uniós partnereinkkel együttműködve szorgalmazza a konfliktus utá-
ni válságkezelés és fejlesztés összefüggéseinek további vizsgálatát, a 
Békeépítési Bizottság ez irányú tevékenységének megerősítését és 
eddigi tevékenysége Közgyűlés által előre tervezett felülvizsgálatá-
nak megfelelő végigvitelét, a biztonsági szektor reformját, valamint 
az Európai Unió és az ENSZ konfliktus utáni tevékenységének össze-
hangolását;

12. vegyen részt az Európai Unión belül az ENSZ békefenntartó tevé-
kenysége felülvizsgálatával, annak hatékonyabbá tételével kapcso-
latban megindult közös gondolkodásban, ideértve az ENSZ Titkár-
ság békefenntartással foglalkozó részlegei megerősítését, a béke-
fenntartó missziók összetett mandátumának korszerűbb kialakítá-
sát, a civil lakosság védelmét, illetve a békefenntartók robosztusabb 
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fellépését célzó kezdeményezések támogatását, valamint a missziók 
pénzügyi, logisztikai és személyi feltételeinek tervezésével kapcsola-
tos kérdéseket is;

13. működjön szorosan együtt EU partnereinkkel és a NATO többi tag-
államával; nemzeti érdekeink középpontban tartásával támogassa a 
két szervezet közös törekvéseinek megvalósítását;

14. az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikai egyeztető mecha-
nizmusában való részvétele során – nemzeti érdekeinkkel összhang-
ban – járuljon hozzá a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán 
megváltozó közös európai külpolitika kohéziójának további erősö-
déséhez, az EU ENSZ-szervekben való megfelelő képviseletének ki-
alakításához, valamint a közös kül- és biztonságpolitikai törekvések 
hatékony képviseletéhez és érvényesítéséhez, illetve a NATO és az 
Európai Unió közötti stratégiai partnerség fejlesztéséhez;

15. folytassa aktív szerepvállalását a globális kihívások – nemzetközi ter-
rorizmus, határokon átnyúló szervezett bűnözés, illegális kábítószer-
kereskedelem, a korrupció, a pénzmosás, az emberkereskedelem el-
leni fellépés ügyében jelenleg kidolgozás alatt álló nemzetközi nor-
mák elfogadásában, és a már elfogadott nemzetközi egyezmények 
végrehajtásának elősegítésében.

A jogállamiság területén
16. támogassa az ICTY és az ICTR tevékenységének sikeres befejezését;
17. uniós partnereivel együtt támogassa a jogállamiság nemzeti és nem-

zetközi szinten történő megvalósítására irányuló törekvéseket, és en-
nek keretében a Titkárság Jogállamiság Önálló Osztálya működését.

A küldöttség az emberi jogok területén
18. európai és transzatlanti partnereinkkel szorosan együttműködve se-

gítse elő az egyetemes értékeket jelentő emberi jogok és alapvető 
szabadságjogok – ideértve a nemzeti kisebbségek jogait – nemzet-
közi védelmének erősítését; ennek keretében támogassa az ENSZ 
emberi jogi mechanizmusai megerősítését, és az emberi jogok in-
tegrálását az ENSZ-rendszer valamennyi elemének tevékenységébe;

19. támogassa az Emberi Jogi Tanács működésének hiteles képet adó 
áttekintését, valamint ennek tanulságait is figyelembe véve a Tanács 
megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, így a különleges mecha-
nizmusok, ideértve az ország-specifikus és tematikus mandátumok 
megerősítését is;
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20. EU-s partnereinkkel együtt kezdeményezze a nemzetközi közösség 
hatékony és időben történő fellépését az emberi jogok megsértői-
vel szemben; ezzel összefüggésben mutasson rá a korai előrejelzés, a 
megelőző védelem és a helyszíni nemzetközi ellenőrzés különleges 
fontosságára;

21. hangsúlyozza a humanitárius jog maradéktalan tiszteletben tartását 
a humanitárius segítségnyújtás terén, beleértve a segítségnyújtást 
végző nemzetközi és nem kormányzati szervezetek és munkatársak 
helyszínre jutását, tevékenységük zavartalan biztosítását és a huma-
nitárius tér biztonságának garantálását.

A fenntartható fejlődés kérdéskörében
22. az Európai Unió tagországaival együtt, figyelembe véve a 2009-es 

koppenhágai klímacsúcs kimenetelét is, támogassa egy, a 2012 utá-
ni időszakra szóló kötelező erejű globális klímavédelmi megállapo-
dás létrejöttét; hangsúlyozza a klímaváltozás és a fejlesztés, valamint 
a béke és biztonság kérdéseinek szoros összefüggését, és azt, hogy a 
klímaváltozást nem lehet kizárólag környezeti kérdésként kezelni;

23. kapcsolódjon be azon párbeszédbe, mely olyan új, széles körű nem-
zetközi figyelemre számot tartó kérdések tekintetében bontakozott 
ki, mint például a biodiverzitás megóvása, az élelmezésbiztonság, az 
élelmiszerárak emelkedése, az energiabiztonság és az üzemanyag-
árak emelkedése, valamint ezek összefüggései a fejlesztéssel és a 
szegénységcsökkentéssel.

A fejlesztés, szegénységcsökkentés és humanitárius segítségnyújtás té-
makörében
24. támogassa a Millenniumi Fejlesztési Célok határidőig történő meg-

valósításának előmozdítását, különös tekintettel a teljesítésben leg-
inkább elmaradott országokra;

25. aktívan vegyen részt a Közgyűlés margóján a Millenniumi Fejleszté-
si Célok megvalósításának jelenlegi állását áttekintő csúcsszintű kon-
ferencián, amelyen a Külügyek Tanácsának 2010. júniusi tanácsi kö-
vetkeztetéseiben elfogadott európai közös álláspontot is figyelem-
be véve segítse elő a támogatás és a forrásfelhasználás hatékonysá-
gának és kiszámíthatóságának növelését; mozdítsa elő a nemzetkö-
zi támogatásokkal kapcsolatos elszámoltathatóság javítását, a fejlő-
dő országok erősebb elkötelezettségét (ownership) a célok megva-



308

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

lósítására, valamint a magánszektor, civil társadalom és a feltörekvő 
gazdaságok fokozott bevonását a folyamatba;

26. használja fel az ENSZ Közgyűlés fórumait és a kapcsolódó rendezvé-
nyeket Magyarország nemzetközi fejlesztési politikájának bemutatá-
sára, különös tekintettel annak fő irányaira, komparatív előnyeire, il-
letve az eddig elért eredményekre;

27. aktívan vegyen részt az ENSZ fórumain a gazdasági és pénzügyi vál-
ság szegénységcsökkentésre és fejlesztésre gyakorolt hatásainak fel-
tárásában, az esetleges negatív hatások kezelésére és kiküszöbölésé-
re irányuló megoldási javaslatok kidolgozásában;

28. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi fejlesztési együttműködés megle-
vő intézményeit és mechanizmusait megfelelőnek tartjuk az új kihí-
vások kezeléséhez, azonban érdekeltek vagyunk hatékonyságuk és 
koordinált működésük további javításában, illetve esetleges reform-
jukban; Magyarország a válság egyik kiváltó okát a globális pénzpiac 
és a szabályozó rendszerek gyengeségeiben látja, meggyőződése, 
hogy javításuk nagymértékben hozzájárulhat hasonló válságok el-
kerüléséhez; ebben nagy jelentőséget tulajdonítunk az ENSZ és sza-
kosított szervei koordináló tevékenységének;

29. az EU és tagországainak az európai humanitárius konszenzus vég-
rehajtásával összhangban hangsúlyozza a humanitárius válaszadá-
si képességek és kapacitások, továbbá a globális és helyi koordiná-
ció hatékonyságának növelését, különösen a megnövekedett számú 
és hatású katasztrófahelyzetek esetében; emelje ki, hogy a megelő-
zés, a korai előrejelzés és a katasztrófakockázat-csökkentés egyaránt 
kiemelt jelentőségű a humanitárius és fejlesztési területeken, lévén 
ezek a kapacitások a jó humanitárius donor eszköztárának felhasz-
nálásával közvetlenül hozzájárulnak a helyi válságok kezeléséhez és 
a szegénységcsökkentéshez.

A Magyar Köztársaság jelöléseivel kapcsolatban
30. használja fel az ENSZ Közgyűlés fórumait, valamint a Közgyűlés mar-

góján létrejövő két- és többoldalú magas szintű találkozókat Ma-
gyarország ENSZ-szervekbe benyújtott jelölései, így különösen az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó helyére a 2012—2013-as 
időszakra, illetve az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsába (ECOSOC) 
a 2011—2013-as időszakra szóló jelöléseink támogatottságá-
nak felmérésére és növelésére, valamint egyes ENSZ-szervezetek, 
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intézmények vezetői posztjaira benyújtott magyar jelölések sikeré-
nek előmozdítására;

31. használja fel a közgyűlési fórumokat kétoldalú kapcsolataink erősíté-
sére az ENSZ tagállamaival.

Szeptember 15.

86/2010. (IX. 15.) ME HATÁROZAT AZ EGYES KÉTOLDALÚ GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
KORMÁNYKÖZI BIZOTTSÁGOK, VALAMINT A TARTOMÁNYI SZINTŰ VEGYESBIZOTTSÁGOK 

MAGYAR TAGOZATI ELNÖKEINEK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL

A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelölé-
séről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerin-
ti jogkörömben eljárva a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter 
együttes előterjesztése alapján
1.
Varga Istvánt
- a Magyar—Koreai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
dr. Oszkó Pétert
- a Magyar—Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Oláh Lajost
- a Magyar—Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Kubai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Türingiai Vegyes Bizottság,
Mester Zoltánt
- a Magyar—Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Azeri Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Egyiptomi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Mexikói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Török Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Észak-Rajna-Vesztfáliai Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Hesseni Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság,
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- a Magyar—Szlovák Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Montenegrói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Gőgös Zoltánt
- a Magyar—Tunéziai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Veres Jánost
- a Magyar—Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bi-
zottság,
- a Magyar—Kazah Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Gráf Józsefet
- a Magyar—Ukrán Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Burány Sándort
- a Magyar—Baden-Württembergi Gazdasági Vegyes Bizottság,
dr. Szaló Pétert
- a Magyar—Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Szabó Vilmost
- a Magyar—Bajor Kormányközi Vegyes Bizottság,
dr. Faller Jenőt
- a Magyar—Szerb Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Virág Rudolfot
- a Magyar—Brandenburgi Vegyes Bizottság,
Bátorfi Editet
- a Magyar—Flamand Vegyes Bizottság,
Ladó Máriát
- a Magyar—Vallon Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg
dr. Matolcsy Györgyöt
- a Magyar—Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
dr. Cséfalvay Zoltánt
- a Magyar—Koreai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Baden-Württembergi Gazdasági Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Brandenburgi Vegyes Bizottság,
dr. Nagy Rózát
- a Magyar—Azeri Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
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- a Magyar—Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Kubai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Becsey Zsoltot
- a Magyar—Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Egyiptomi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Török Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Szlovák Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Szerb Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Dél-Afrikai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Marokkói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Botos Balázst
- a Magyar—Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Hesseni Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Mexikói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Flamand Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Albán Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
- a Magyar—Montenegrói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Fellegi Tamást
- a Magyar—Ukrán Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Hóvári Jánost
- a Magyar—Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Varga Mihályt
- a Magyar—Kazah Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Németh Zsoltot
- a Magyar—Bajor  Kormányközi Vegyes Bizottság,
Prőhle Gergelyt
- a Magyar—Észak-Rajna-Vesztfáliai Vegyes Bizottság,
dr. Czomba Sándort
- a Magyar—Vallon Vegyes Bizottság,
dr. Bognár Lajost
- a Magyar—Tunéziai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Feldman Zsoltot
- a Magyar—Türingiai Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnökévé kinevezem.
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2. A gazdasági kérdésekkel foglalkozó vegyesbizottságok működtetésé-
vel kapcsolatos titkársági feladatokat a külgazdaságért felelős Nem-
zetgazdasági Minisztérium látja el a társelnök tisztét betöltő minisz-
ter vagy államtitkár elnöki titkárságának irányításával, azzal egyet-
értésben és együttműködve. A Nemzetgazdasági Minisztérium e 
vegyesbizottságok tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat a 
társelnök tisztét betöltő miniszter vagy államtitkár elnöki titkársága ré-
szére folyamatosan rendelkezésre bocsátja.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Szeptember 24.

89/2010. (IX. 24.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A SZLOVÁK 
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT KOMÁROM ÉS KOMÁRNO (RÉVKOMÁROM) 

KÖZÖTT A DUNA FOLYAMON ÚJ KÖZÚTI HATÁRHÍD ÉPÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 
LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesz-
tési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság 

Kormánya között Komárom és Komárno (Révkomárom) között a Duna 
folyamon új közúti határhíd építéséről szóló egyezmény (a továbbiak-
ban: egyezmény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett mi-
niszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket 
kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt 
személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet 
kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szük-
séges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy az 
egyezmény létrehozását követően az egyezmény végleges szövegének 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét hala-
déktalanul terjesszék a Kormány elé.
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Szeptember 24.

90/2010. (IX. 24.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT 2007. JÚNIUS 18-ÁN ALÁÍRT, A 
KÖZÖS ÁLLAMHATÁRON LÉVŐ KÖZÚTI HATÁRHIDAK ÉS HATÁRÚTSZAKASZOK 

ÜZEMELTETÉSÉRŐL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS REKONSTRUKCIÓJÁRÓL SZÓLÓ 
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesz-
tési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság 

Kormánya között 2007. június 18-án aláírt, a közös államhatáron lévő 
közúti határhidak és határútszakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról 
és rekonstrukciójáról szóló Megállapodást módosító megállapodás (a 
továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett mi-
niszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket 
kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt 
személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet 
kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a 
megállapodás létrehozását követően a megállapodás végleges szöve-
gének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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OKTÓBER

Október 5.

1205/2010. (X. 5.) KORM. HATÁROZAT AZ EGYES NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI 
INTÉZMÉNYEKNÉL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGOT KÉPVISELŐ KORMÁNYZÓTANÁCSI TAGOK 

FELMENTÉSÉRŐL, VALAMINT ÚJ KORMÁNYZÓTANÁCSI TAGOK KINEVEZÉSÉRŐL

1. A Kormány
a) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában dr. 

Oszkó Pétert a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzói tisztség-
ből felmenti és egyidejűleg dr. Matolcsy Györgyöt a Magyar Köztársasá-
got képviselő kormányzóvá 2010. szeptember 27-i hatállyal kinevezi;

b) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában Mes-
ter Zoltánt a Magyar Köztársaságot képviselő helyettes kormányzói 
tisztségből felmenti és egyidejűleg dr. Nyikos Györgyit a Magyar Köz-
társaságot képviselő helyettes kormányzóvá 2010. szeptember 27-i 
hatállyal kinevezi;

c) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában dr. 
Oszkó Pétert a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzói tisztség-
ből felmenti és egyidejűleg dr. Matolcsy Györgyöt a Magyar Köztársasá-
got képviselő kormányzóvá 2010. szeptember 27-i hatállyal kinevezi;

d) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában 
dr. Katona Tamást a Magyar Köztársaságot képviselő helyettes kor-
mányzói tisztségből felmenti és egyidejűleg Kármán Andrást a Ma-
gyar Köztársaságot képviselő helyettes kormányzóvá 2010. szep-
tember 27-i hatállyal kinevezi;

e) a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsában Simor Andrást a 
Magyar Köztársaságot képviselő kormányzói tisztségből felmenti és 
egyidejűleg dr. Matolcsy Györgyöt a Magyar Köztársaságot képviselő 
kormányzóvá 2010. szeptember 27-i hatállyal kinevezi;

f) a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsában Kovács Álmost a 
Magyar Köztársaságot képviselő helyettes kormányzói tisztségből 
felmenti és egyidejűleg Simor Andrást a Magyar Köztársaságot képvi-
selő helyettes kormányzóvá 2010. szeptember 27-i hatállyal kinevezi.
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2. A Kormány felhívja a külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltakról 
az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeket tájékoztassa.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba és ezzel egyi-
dejűleg a hatályát veszti az egyes nemzetközi pénzügyi szervezeteknél 
a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és helyettes kormány-
zók felmentéséről és kinevezéséről szóló 2076/2001. (IV. 13.) Korm. ha-
tározat, a Nemzetközi Valutaalapnál a Magyar Köztársaságot képvi-
selő kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó kinevezéséről 
szóló 2060/2007. (IV. 3.) Korm. határozat, az Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Banknál a Magyar Köztársaságot képviselő helyettes kormány-
zó felmentéséről, valamint új helyettes kormányzó kinevezéséről szóló 
1015/2009. (II. 10.) Korm. határozat és az egyes nemzetközi pénzügyi in-
tézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és helyet-
tes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kor-
mányzó kinevezéséről szóló 1081/2009. (VI. 3.) Korm. határozat.

Október 5.

91/2010. (X. 5.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A BAHREINI KIRÁLYSÁG 
KÖZÖTT A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓZTATÁS KIJÁTSZÁSÁNAK 

MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A JÖVEDELEM- ÉS A VAGYONADÓK TERÜLETÉN TÁRGYÚ 
EGYEZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzetgazdasá-
gi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Bahreini Királyság között a kettős 

adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozá-
sáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény (a to-
vábbiakban: Egyezmény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszte-
rekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet 
kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szük-
séges meghatalmazási okiratot adja ki;
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5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az 
Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét hala-
déktalanul terjesszék a Kormány elé.

Október 6.

246/2010. (X. 6.) KORM. RENDELET AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT A 
NORVÉG KIRÁLYSÁG KÖZÖTTI, A MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓRÓL SZÓLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az Európai Unió és tagál-
lamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló 
együttműködési megállapodás (a továbbiakban: a Megállapodás) kötele-
ző hatályának elismerésére.
2. §A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/156., 23310—
23315. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a a Megállapodás 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének nap-
tári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását 
követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi ha-
tározatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedé-
sért felelős miniszter gondoskodik.
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Október 6.

92/2010. (X. 6.) ME HATÁROZAT A SZOMSZÉDOS ÁLLAMOKKAL KÖTÖTT NEMZETKÖZI 
SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN MŰKÖDŐ KISEBBSÉGI VEGYESBIZOTTSÁGOK MAGYAR 

TÁRSELNÖKEINEK FELMENTÉSÉRŐL, VALAMINT ÚJ TÁRSELNÖK KINEVEZÉSÉRŐL

1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kije-
löléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 3. b) pontja szerin-
ti jogkörömben eljárva
Szabó Vilmost a Magyar—Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar 

társelnöki tisztségéből, valamint
Gémesi Ferencet a Magyar—Román Kisebbségügyi Együttműködé-

si Szakbizottság, a Magyar—Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes 
Bizottság, a Magyar—Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, a 
Magyar—Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, valamint a Nemzeti 
Kisebbségek Jogainak Biztosításával foglalkozó Magyar—Ukrán Ve-
gyes Bizottság magyar társelnöki tisztségéből

felmentem, egyidejűleg
Répás Zsuzsannát a Magyar—Román Kisebbségügyi Együttműködé-

si Szakbizottság, a Magyar—Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes 
Bizottság, a Magyar—Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Ma-
gyar—Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, a Magyar—Hor-
vát Kisebbségi Vegyes Bizottság, valamint a Nemzeti Kisebbségek 
Jogainak Biztosításával foglalkozó Magyar—Ukrán Vegyes Bizottság 
magyar társelnökévé

 kinevezem.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg 

hatályát veszti a Magyar—Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar 
társelnökének felmentéséről, valamint új magyar társelnök kinevezésé-
ről szóló 105/2009. (XII. 11.) ME határozat.
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Október 8.

93/2010. (X. 8.) OGY HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓNAK A SZOMÁLIAI BIZTONSÁGI ERŐK 
KIKÉPZÉSÉRE IRÁNYULÓ MISSZIÓJÁHOZ („EUTM SOMALIA”) TÖRTÉNŐ MAGYAR KATONAI 

HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZÓLÓ 1100/2010. (IV. 28.) KORM. HATÁROZATBAN FOGLALT 
DÖNTÉSRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL

Az Országgyűlés az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzé-
sére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő magyar katonai hoz-
zájárulásról szóló 1100/2010. (IV. 28.) Korm. határozatban foglalt döntésről 
szóló beszámolót elfogadja.

Október 8.
1210/2010. (X. 8.) Korm. határozat a magyar—szlovák határkeresztező 
földgázvezetékkel összefüggésben szükséges kormányzati feladatokról

A Kormány a magyar földgázpiac regionális földgázpiacba történő ha-
tékony integrálása érdekében az alábbiak szerint határozott:
A Kormány
1. egyetért a nemzeti fejlesztési miniszter saját hatáskörében megkezdett 

egyeztetésekkel és elrendeli a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlo-
vák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szén-
hidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, 
rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttmű-
ködésről szóló megállapodás megkötésére vonatkozó tárgyalások foly-
tatását;

 Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Határidő: azonnal
2. elrendeli a földgáz határkeresztező kapacitások fejlesztésével kapcsola-

tos szabályozási környezetnek az ellátásbiztonság, a nemzetgazdasági 
versenyképesség fenntartása és a társadalmi költségek figyelembevé-
telével történő felülvizsgálatának megkezdését.

 Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Határidő: azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Október 8.

1211/2010. (X. 8.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A 
SZUVERÉN JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZENT JÁNOS KATONAI ÉS ISPOTÁLYOS 

REND KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsále-

mi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közöt-
ti Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) be-
mutatott szövegével;

2. felhatalmazza a külpolitikáért felelős minisztert vagy az általa kije-
lölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés 
fenntartásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a Megállapodás szövegének 
végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és el-
rendeli a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően 
annak az Országgyűléshez történő benyújtását.

Október 19.

1215/2010. (X. 19.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, AZ 
OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI, 
DOLGA VASON RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ, 

BRÜSSZELBEN, 2007. NOVEMBER 8-ÁN ALÁÍRT MEGÁLLAPODÁSHOZ TÖRTÉNŐ HORVÁT 
CSATLAKOZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Horvát Köztársaság Kormánya csatlakozzon a 

Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a 
Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti Együtt-
működési Központ működtetéséről szóló, Brüsszelben, 2007. novem-
ber 8-án aláírt Megállapodáshoz (a továbbiakban: Megállapodás);
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2. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak-
ról a Szlovén Köztársaság Kormányát mint a Megállapodás letétemé-
nyesét diplomáciai úton tájékoztassa;

3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy – a Megállapodás 12. 
cikk (2) bekezdése alapján – a Megállapodásnak a csatlakozó állam vo-
natkozásában történő hatálybalépésének naptári napját annak ismert-
té válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
egyedi határozatával állapítsa meg.

Október 19.

A KORMÁNY 1219/2010. (X. 19.) KORM. HATÁROZATA AZ EU DUNA RÉGIÓ 
STRATÉGIÁJÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL SZÓLÓ 1150/2010. (VII. 9.) KORM. 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. Az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatokról szóló 
1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:

 „2. Ki kell dolgozni és a Kormány elé kell terjeszteni a Stratégia részletes 
magyar programját. Ennek során a kormánybiztos koordinálásában át 
kell tekinteni az eddig kidolgozott projekteket, és részletesen meg kell 
vizsgálni, hogy azok illeszkednek-e a Kormányprogramhoz és a Straté-
giához, különös tekintettel a nyitva maradt kérdésekre. A Stratégia elő-
készítésébe az érintett közigazgatási szerveket és civil szervezeteket be 
kell vonni.
Felelős: EU Duna Régió Stratégia kormánybiztos
  külügyminiszter
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
  belügyminiszter
  nemzetgazdasági miniszter
  nemzeti fejlesztési miniszter
  vidékfejlesztési miniszter
  nemzeti erőforrás miniszter
Határidő: 2010. október 27.”

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatályba-
lépését követő napon hatályát veszti.
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Október 21.

101/2010. (X. 21.) OGY HATÁROZAT AZ ISKOLAI NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 
BEVEZETÉSÉRŐL, A MAGYARORSZÁGI ÉS A KÜLHONI MAGYAR FIATALOK KÖZTI 

KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSÁRÓL ÉS ERŐSÍTÉSÉRŐL A KÖZOKTATÁSBAN, VALAMINT A 
MAGYARORSZÁG HATÁRAIN KÍVÜL ÉLŐ MAGYARSÁG BEMUTATÁSÁRÓL

1. A Magyarországon és a határon túl élő magyarság kapcsolatainak erő-
sítése, egymás jobb megismerése érdekében az Országgyűlés felkéri a 
Kormányt, hogy
a) készítse elő iskolai emléknap bevezetését a 2010/2011-es tanévtől a 

Nemzeti Összetartozás Napján, amely emléknap a trianoni döntés-
ről szóló iskolai megemlékezések mellett a Kárpát-medencei magyar 
testvériskolai és diákközösségi kapcsolatok elmélyítését segíti elő;

b) tekintse át a szomszédos országokba irányuló iskolai tanulmányi ki-
rándulások, a Kárpát-medencei magyar testvériskolák együttműkö-
désének, különösen a cseretáborozásoknak a tapasztalatait, és ezek 
alapján készítsen országos programot abból a célból, hogy vala-
mennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer a ma-
gyar állam támogatásával eljusson a szomszédos országok magyar-
lakta területeire, és cserekapcsolatok keretében minél több külhoni 
magyar diák juthasson el Magyarországra, továbbá tegyen javasla-
tot a program 2013-ig pályázati úton, azt követően normatív módon 
történő finanszírozására;

c) vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium bevonásával 2012. december 31-ig létrejöjjön a Magyarság 
Háza, amely a Magyarország határain kívül élő magyar közössége-
ket, a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáit bemutató anya-
nyelvi, oktatási és közművelődési intézmény, a Nemzeti Összetarto-
zás Napja iskolai megemlékezéseit és a tanulmányi kirándulásokat 
támogató módszertani központ.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2010. december 31-ig tegyen 
javaslatot azon jogszabályok módosítására, indokolt esetben új jogsza-
bályok alkotására, amelyek a fentiek szakmai és finanszírozási hátterét 
biztosítják.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Október 21.

102/2010. (X. 21.) OGY HATÁROZAT AZ AFGANISZTÁNI NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI 
KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK (ISAF) MŰVELETEIBEN TÖRTÉNŐ MAGYAR KATONAI RÉSZVÉTEL 
ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 2113/2008. (VIII. 27.) KORM. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL

Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő 
Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezé-
séről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló be-
számolót elfogadja.

Október 21.

103/2010. (X. 21.) OGY HATÁROZAT AZ AFGANISZTÁNI NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI 
KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK (ISAF) MŰVELETEIBEN TÖRTÉNŐ TOVÁBBI MAGYAR KATONAI 

SZEREPVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ 2186/2008. (XII. 29.) KORM. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az Országgyűlés az afganisztáni  Nemzetközi Biztonsági Közreműködő 
Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalás-
ról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszá-
molót elfogadja.

Október 21.

104/2010. (X. 21.) OGY HATÁROZAT EGYES AFGANISZTÁNI KATONAI SZEREPVÁLLALÁSRÓL 
SZÓLÓ KORMÁNYHATÁROZATOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1171/2010. (VIII. 18.) KORM. 

HATÁROZATBAN FOGLALT DÖNTÉSRŐL

Az Országgyűlés az egyes afganisztáni  katonai szerepvállalásról szóló kor-
mányhatározatok módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határo-
zatban foglalt döntésről szóló beszámolót elfogadja.
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NOVEMBER

November 5.

A MAGYAR ÁLLANDÓ ÉRTEKEZLET IX. ÜLÉSÉNEK ZÁRÓNYILATKOZATA

2010. áprilisi választások politikai és társadalmi következményei lehetősé-
get teremtenek a magyar nemzet határok feletti újraegyesítésére. Az új po-
litikai rend összekapcsolja a sokszínű magyar nemzetet, amelynek egyen-
rangú tagjai a magyarországi, a Kárpát-medencei, valamint a diaszpórában 
élő magyarok. A nemzetpolitikában megvalósuló fordulat egy megújult 
szemléletet tükröz, amelynek értelmében az elhanyagolt magyar—ma-
gyar kapcsolatokat az egymás iránti felelősségvállalás váltja fel. A múlt le-
zárásának jegyében a 2004 óta mellőzött Magyar Állandó Értekezlet 2010. 
november 5-i ülésével folytatja működését. A magyar—magyar kapcsola-
tok a nemzeti csúcstalálkozó keretében újra méltó módon teljesedhetnek 
ki az összetartozás-tudat erősítése, az önazonosság megőrzése, a nemzeti 
integráció megvalósítása érdekében. A MÁÉRT a nemzeti érdekeink képvi-
seletére alakult legitim magyar szervezetek párbeszédének intézményesí-
tett fórumaként a közös gondolkodást és a magyar nemzetet érintő dön-
tések közös meghozatalát szolgálja.

Az ülésen elhangzottakat összegezve a MÁÉRT tagjai az alábbi elvek-
ben és célokban állapodnak meg:

Üdvözlik a budapesti kormány eddigi nemzetpolitikai tevékenységét. 
Egyetértenek abban, hogy a meghozott döntések, úgymint a Nemzeti 
Összetartozásról szóló törvény, valamint a magyar állampolgárság könnyí-
tett megszerzésének lehetővé tétele a külhoni magyarság számára, való-
ban a nemzeti összetartozás erősítését szolgálják. Szintén örömmel fogad-
ták a MÁÉRT összehívását, és megállapodnak a korábban is működő szak-
bizottsági rendszer újraindításában. A továbbiakban a következő szakbi-
zottságok kezdik meg munkájukat:

•	külügyi	és	jogi	szakbizottság,
•	oktatási	és	kulturális	szakbizottság,
•	gazdaságfejlesztési	és	önkormányzati	szakbizottság,
•	szórvány	szakbizottság.
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Állást foglalnak az autonómia különböző formái mint stratégiai célkitű-
zés mellett, mivel ezáltal látják leginkább biztosítottnak azt, hogy magyar-
ként teljes életet lehessen élni a Kárpát-medencében, és ezt tekintik a hatá-
ron túlra szakadt magyarság nemzeti megmaradása legfőbb biztosítékának.

Kifejezik meggyőződésüket, hogy a magyar állampolgárság könnyített 
megszerzésének lehetősége új esélyt jelent a magyarság számára. A kul-
turális értelemben összetartozó nemzetet ez a jogszabály közjogi egység-
gé formálja.

Megállapodnak abban, hogy könnyített honosítás bevezetésével össz-
hangban a Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényt is mó-
dosítani szükséges, valamint hogy az oktatási-nevelési támogatást újra az 
óvodásokra is kiterjesztik.

Hangot adnak abbéli meggyőződésüknek, hogy a 2011-es soros ma-
gyar EU-elnökség történelmi lehetőség az egész magyar nemzet érdeke-
inek képviseletére, értékeink felmutatására, tekintélyünk helyreállítására. 
Ezért kívánatos a hagyományos kulturális sokszínűség elvének előtérbe 
helyezése, illetve az összekapcsolódást segítő regionalizmus támogatása. 
Hangsúlyozzák továbbá, hogy kiemelten támogatják Horvátország, Szer-
bia és Ukrajna európai integrációját.

Megnyugvással állapították meg, hogy az új szlovák kormány mentes a 
nacionalizmustól, ám sajnálatukat fejezik ki, hogy az új kormánykoalíció ed-
dig nem tette meg a bizalom helyreállításához szükséges lépéseket. A ta-
gok elítélik a szlovák államnyelvtörvényt diszkriminatív, félelemkeltő szel-
lemisége miatt. Megállapítják, hogy a törvény, a tervezett módosítások el-
lenére, továbbra is tartalmazza a kisebbségi magyar nyelvhasználatot kor-
látozó rendelkezéseket, szankciókat. Reményüket fejezik ki, hogy a szlovák 
kormány figyelembe fogja venni a Joggal a Demokráciáért Európai Bizott-
ság (Velencei Bizottság) ajánlásait a jogszabály módosításakor. A résztvevők 
kijelentik, hogy a jövőben is elutasítanak minden olyan intézkedést, amely 
hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a magyarság tagjaival szemben.

Reményüket fejezik ki, hogy Romániában hamarosan elfogadásra ke-
rül az új oktatási törvény, amely számos ponton javítja a magyar oktatás 
helyzetét. Meggyőződésük, hogy a teljes körű anyanyelvű oktatás bizto-
sítása, a többségi nyelv sajátos program szerinti tanítása, illetve az iskola-
rendszer decentralizációja és az iskolákkal kapcsolatos döntések átadása a 
helyi közösségeknek kiemelten segíti a magyarság boldogulását a többsé-
gi társadalmakban. Továbbra is szorgalmazzák az állami magyar egyetem 
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visszaállítását. Ugyanakkor a tagok sürgetik a kisebbségek jogállásáról szó-
ló törvény véglegesítését olyan formában, hogy az megteremtse a nemze-
ti közösségek kulturális autonómiájának közjogi keretét. Fontosnak tartják 
továbbá a romániai régiók átalakítására vonatkozó kezdeményezést, és el-
várják, hogy ez elősegítse a magyarok által jelentős számban lakott régiók 
– kiemelten a Székelyföld – sajátos közigazgatási jogállásának kialakítását.

Üdvözlik a közvetlen demokratikus választás útján megalakult új vaj-
dasági Magyar Nemzeti Tanácsot. A kulturális autonómia ezen szervének 
létrejötte előremutató és bíztató jel az egész Kárpát-medencei magyarság 
számára. A konferencia résztvevői remélik, hogy az MNT a gyakorlatban is 
érvényesítheti a törvényben előírt jogosítványait, és megkapja az ehhez 
szükséges költségvetési támogatásokat. Reményüket fejezik ki továbbá, 
hogy a vajdasági magyarokra nézve hátrányos – észak-bácskai és észak-
bánáti – közigazgatási körzethatárok mielőbb módosításra kerülnek.

Fontosnak tartják, hogy a legutóbbi ukrajnai helyhatósági választások 
eredményeként létrejövő képviselőtestületekben – városi, járási és megyei 
szinten – jelen van a magyar érdekképviselet. Egyben aggodalmukat feje-
zik ki a kárpátaljai magyar oktatás helyzete miatt. A magyar tannyelvű isko-
lák érettségizői számára továbbra sincs biztosítva az anyanyelvű szaktan-
tárgyi emeltszintű érettségi vizsga lehetősége, aggasztó a magyar tannyel-
vű egyházi líceumok helyzete is.

Támogatják a muravidéki magyar közösség érdekeit szolgáló általános 
szlovéniai nemzetiségi törvény elfogadását.

Üdvözlik a magyar kormány elkötelezettségét a szórványkérdést, illet-
ve a diaszpórában élők megszólítását illetően. Felhívják a figyelmet arra, 
hogy szükséges egy, a nyugati magyar országos szövetségekkel közös cse-
lekvési terv kidolgozása a nyugati magyarság megmaradása érdekében. A 
Nemzeti Regiszter létrehozása, valamint egy, a megfelelő anyagi források-
kal rendelkező szórványstratégia a nemzet minden tagjának érdeke.

Felhívják a figyelmet az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó, 
nemzeti identitásunkat erősítő 55. évfordulójának megünneplésére, a vi-
lág magyarságának bevonásával.

Felhívják a figyelmet a 2011—2012-ben esedékes népszámlálások fontos-
ságára, és hangsúlyozták a magyar önazonosság megvallásának jelentőségét.

Budapest, 2010. november 5.
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November 8.

1224/2010. (XI. 8.) KORM. HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A BOLGÁR 
KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS LEKÜZDÉSÉBEN 

TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnö-

zés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló 
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a rendészetért felelős minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntar-
tásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a Megállapodás szövege 
végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és el-
rendeli a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően 
annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat elő-
adójának a Kormány a rendészetért felelős minisztert jelöli ki.

November 16.

1234/2010. (XI. 16.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS (ECOFIN) 
RÉSZÉRE BENYÚJTANDÓ, A TÚLZOTT HIÁNY MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ TANÁCSI 

AJÁNLÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2010. II. FÉLÉVI JELENTÉSRŐL

A Kormány
1. megtárgyalta a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa által 2009. jú-

lius 7-én a túlzott hiány eljárás keretében kiadott ajánlás megvalósítá-
sa érdekében hozott intézkedésekről szóló 2010. II. félévi jelentést (a to-
vábbiakban: Jelentés);

2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Jelentést nyújtsa 
be az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak (Ecofin).

 Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 Határidő:  azonnal
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November 17.

261/2010. (XI. 17.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A SZÍRIAI 
ARAB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ 

MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együtt-
működésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötele-
ző hatályának elismerésére.
2-3. §
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/175., 25127—25131. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-
detését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2—3. §-a a Megállapodás 6. cikk (1) bekezdésében meg-
határozott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2—3. §-a hatálybalépésének nap-
tári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását 
követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi ha-
tározatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazda-
ságért felelős miniszter gondoskodik.

November 17.

105/2010. (XI. 17.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ OSZTRÁK 
KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A HATÁROKAT ÁTLÉPŐ BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE ÉS LEKÜZDÉSE 

ÉRDEKÉBEN FOLYTATANDÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ, HEILIGENBRUNNBAN, 
2004. JÚNIUS 6-ÁN ALÁÍRT SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV 

LÉTREHOZÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a belügyminiszter 
és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között 

a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében 
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folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 
6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiak-
ban: Jegyzőkönyv) létrehozásával;

2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a 
tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv létrehozásához szük-
séges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a belügyminisztert és a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv 
létrehozását követően a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapí-
tására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

November 19.

1252/2010. (XI. 19.) KORM. HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT 
GRÚZIA KÖZÖTTI KÖZÖS LÉGTÉR LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK 

VÉGLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös 

légtér létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapo-
dás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntar-
tásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és el-
rendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően 
annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat elő-
adójának a Kormány a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.
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November 19.

1253/2010. (XI. 19.) KORM. HATÁROZAT AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ 
ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A JORDÁN HASIMITA KIRÁLYSÁG KÖZÖTTI 

EUROMEDITERRÁN LÉGIKÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jor-

dán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megál-
lapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt sze-
mélyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntar-
tásával történő – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és el-
rendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően 
annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat elő-
adójának a Kormány a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

November 23.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREÁT ELVÁLASZTÓ TENGERI 
DEMARKÁCIÓS VONAL MENTÉN LEZAJLOTT FEGYVERES INCIDENSRŐL

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma aggodalommal értesült a no-
vember 23-án, az Észak- és Dél-Koreát elválasztó tengeri demarkációs vo-
nal mentén lezajlott fegyveres incidensről, melynek dél-koreai részről két 
halálos áldozata és tíznél több sebesültje van.

A Külügyminisztérium határozottan elítéli Észak-Korea felelőtlen akci-
óját, mely az Észak és Dél között érvényben lévő fegyverszüneti megálla-
podás durva megsértését jelenti, továbbá felszólítja az észak-koreai felet, 
hogy tartózkodjon a további provokációktól, s tegyen meg mindent a tér-
ség békéjének és biztonságának helyreállítása és megőrzése érdekében. A 
Külügyminisztérium egyidejűleg részvétét és együttérzését fejezi ki az ál-
dozatok hozzátartozóinak, illetve az incidens sérültjeinek.
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A Külügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, 
szem előtt tartva a Koreai Köztársaságban tartózkodó vagy oda látogatni 
kívánó magyar állampolgárok biztonságát.

November 25.

106/2010. (XI. 25.) ME HATÁROZAT A MAGYAR—KÍNAI GAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 
MAGYAR TAGOZATA ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL ÉS ÚJ ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL

1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kije-
löléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 3. a) pontja szerin-
ti jogkörömben eljárva a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminisz-
ter együttes előterjesztése alapján dr. Matolcsy Györgyöt a Magyar—Kí-
nai Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozata elnöki tisztéből fel-
mentem, egyidejűleg dr. Fellegi Tamást a Magyar—Kínai Gazdasági Ve-
gyes Bizottság magyar tagozata elnökévé kinevezem.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

November 30.

107/2010. (XI. 30.) ME HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS 
AUSZTRÁLIA, DÉL-AFRIKA, INDIA, KANADA, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, VALAMINT ÚJ-ZÉLAND KORMÁNYAI KÖZÖTT A BRIT 
NEMZETKÖZÖSSÉG FEGYVERES ERŐI TAGJAINAK A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN 
TALÁLHATÓ HADISÍRJAINAK GONDOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁRA 

ADOTT FELHATALMAZÁSRÓL

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. tör-
vény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a honvédelmi mi-
niszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália, Dél-Afrika, In-

dia, Kanada, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, vala-
mint Új-Zéland Kormányai között a Brit Nemzetközösség fegyveres erői 
tagjainak a Magyar Köztársaság területén található hadisírjainak gondo-
zásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;

2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterek-
kel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
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3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, 
hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyé-
vel lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szüksé-
ges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerző-
dés létrehozását követően a szerződés végleges szövegének megálla-
pítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.
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DECEMBER

December 7.

2010. ÉVI CXL. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A SZUVERÉN 
JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZENT JÁNOS KATONAI ÉS ISPOTÁLYOS REND KÖZÖTTI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság 
Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Kato-
nai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás (továbbiak-
ban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁ-
NYA ÉS A SZUVERÉN JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZENT JÁNOS KA-
TONAI ÉS ISPOTÁLYOS REND KÖZÖTT
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Mál-
tai Szent János Katonai és Ispotályos Rend (a továbbiakban Szerződő Felek),

TEKINTETTEL ARRA, hogy a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szent János Katonai és Ispotályos Rend (a továbbiakban Szuverén Máltai 
Lovagrend) több mint 900 éves fennállása óta a szegények szolgálatának 
elkötelezett megvalósítója a világban,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Szuverén Máltai Lovagrend – Alkotmányá-
nak I. fejezete értelmében – az Apostoli Szentszék által elismert szerzetes-
rend, amely a nemzetközi jog alanyaként gyakorolja szuverén funkcióit,

ÉRTÉKELVE a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Máltai Lo-
vagrend közötti hagyományosan kiváló kapcsolatokat,

FELIDÉZVE a Magyarországon 1989-ben bekövetkezett alapvető politikai 
változásokat, valamint a Magyar Köztársaság és a Szuverén Máltai Lovagrend 
közötti diplomáciai kapcsolatok újra felvételének huszadik évfordulóját,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Szuverén Máltai Lovagrend humanitárius 
küldetéseinek gyakorlati megvalósítását kijelölt szervezetekre bízza,
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EMLÉKEZTETVE a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület megalaku-
lásának huszadik évfordulójára,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk

Fogalmak
A jelen Megállapodás alkalmazásában:
(a) „Kiegészítő jegyzőkönyv” a Szerződő Felek között létrehozott, a jelen 

Megállapodást kiegészítő bármilyen jövőbeni írásbeli megállapodás;
(b) „Kijelölt szervezetek” a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Máltai Lovagok Alapít-
vány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány, valamint a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány. A Szerződő Felek kiegészítő 
jegyzőkönyvben megállapodhatnak arról, hogy további entitásokat is 
a jelen Megállapodás értelmében kijelölt szervezetnek tekintenek;

(c) „Külön megegyezés” a Szuverén Máltai Lovagrend kijelölt szerveze-
te és az illetékes magyar hatóságok között megkötött írásbeli szerző-
dést jelent.

2. Cikk
A Megállapodás tárgya
1. A jelen Megállapodás tárgya a Szerződő Felek közötti jövőbeni együtt-

működés szociális, egészségügyi, humanitárius és nemzetközi fejlesz-
tési téren, az együttműködés általános kereteinek és irányvonalának 
meghatározása, amelyeknek részleteit akár a Szerződő Felek kiegészí-
tő jegyzőkönyvekben, akár egy kijelölt szervezet és az illetékes magyar 
hatóság közötti külön megegyezésben határozhatnak meg.

2. Minden, a jelen Megállapodás körében meghatározott tevékenység, 
amely akár alkalmi, akár hosszú távú projekt, intézkedési terv vagy 
külön megegyezés alapján valósul meg, a jelen Megállapodás hatá-
lya alá tartozik.

3. Cikk
A Megállapodás célja
1. A Szerződő Felek eszközeikhez és lehetőségeikhez mérten támogatják 

és végrehajtják a szociális, egészségügyi, humanitárius és nemzetközi 
fejlesztési együttműködésük előmozdítására, bővítésére, valamint to-
vábbi hasonló területekre történő kiterjesztésére irányuló lépéseket.



337

II . DOKUMENTUMOK / DECEMBER

2. A Szerződő Felek tanulmányozzák az együttműködés keretében 
megjelölt elfogadott projekteket és a lehető leghatékonyabban elő-
segítik a projekteknek a megvalósítását.

4. Cikk
A kijelölt szervezetek hatásköre
1. A kijelölt szervezetek saját tevékenységi területükön jogosultak a je-

len Megállapodás értelmében az illetékes magyar hatóságokkal való 
tárgyalásokra, amennyiben a Magyar Köztársaság Kormánya nem 
emel ez ellen kifogást.

2. A kijelölt szervezetek elláthatnak minden olyan nevelési-oktatási, 
kulturális, szociális, egészségügyi, katasztrófavédelmi, sport, illetőleg 
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, amelyet törvény nem 
tart fenn kizárólagosan az állam, vagy állami szerv, illetve intézmény 
számára. E tevékenységi körben szolgálatot és intézményt létesíthet-
nek, illetve tarthatnak fenn és projektet hajthatnak végre.

3. A kijelölt szervezetek az illetékes magyar hatóságokkal kötött kü-
lön megegyezés alapján – az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően – részt vehetnek a 2. bekezdésben megjelölt közfelada-
tok ellátásában.

4. A Szuverén Máltai Lovagrend és kijelölt szervezetei a jelen Megálla-
podás végrehajtásából eredő feladatok hatékony ellátása érdekében 
együttműködnek az említett feladatok ellátásában résztvevő állami 
és önkormányzati szervekkel, illetve szervezetekkel.

5. Cikk
Pénzügyi támogató intézkedések
1. A Szuverén Máltai Lovagrend közszolgálati tevékenységet kifejtő 

magyarországi kijelölt szervezeteit – normatív állami hozzájárulás, 
valamint kiegészítő támogatás biztosítása céljából – az egyházak-
ra, illetőleg az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeire vonatkozó jogszabályok értelmében egyházi intézmény-
fenntartóknak kell tekinteni. Az említett kijelölt szervezetek részére a 
normatív állami hozzájárulás, valamint kiegészítő támogatás biztosí-
tása az egyházi intézményfenntartókra vonatkozó szabályok szerint 
és módon történik.

2. A Magyar Köztársaság törvényei szerint magánszemélyek személyi 
jövedelemadójuk egy százalékáról a kijelölt szervezetek és az ezek 
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által létrehozott önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú 
vagy kiemelkedően közhasznú szervezetek javára rendelkezhetnek.

6. Cikk
Egyéb támogató intézkedések
1. A kijelölt szervezetek részére az átvállalt közszolgálati feladatok haté-

konyabb ellátása érdekében a Magyar Állam és az önkormányzatok 
egyéb támogatást is nyújthatnak. E körbe tartozik különösen:
 (a) ingatlanok térítésmentes tulajdonba adása;
 (b) ingatlanok hosszútávra szóló ingyenes használatra történő át-

engedése.
 E kérdésekben az illetékes magyar állami, illetve önkormányzati szer-

vek és a Szuverén Máltai Lovagrend kijelölt szervezete esetenként 
külön megegyezésben állapodnak meg.

2. A Szerződő Felek a nemzetközi jog által biztosított kereteken belül 
kölcsönösen védelmet nyújtanak az egymás nevével, lobogójával, 
címerével és más felségjeleivel való visszaélések ellen.

7. Cikk
Vám- és adómentesség
1. A Szuverén Máltai Lovagrendet és kijelölt szervezeteit termékimport 

tekintetében az Európai Unió vonatkozó szabályai szerint illeti meg 
adó- és vámmentesség.

2. A Szuverén Máltai Lovagrend kijelölt szervezetei illetékmentességet 
élveznek.

8. Cikk
Szabad mozgás és tartózkodás
 A Magyar Köztársaság elősegíti a területére szóló belépő vízumok, 

tartózkodási és munkavállalási engedélyek kiadását a szociális, 
egészségügyi, humanitárius és nemzetközi fejlesztési feladatok ellá-
tásánál közreműködő, a Szuverén Máltai Lovagrend és a kijelölt szer-
vezetei külföldi munkatársai részére.

9. Cikk
Mérlegelő és Ellenőrző Bizottság
1. Az együttműködés megfelelő nyomonkövetésének biztosítása céljá-

ból a Szerződő Felek Mérlegelő és Ellenőrző Bizottságot hoznak lét-
re, amelynek feladata, hogy megvizsgálja és kiválassza a jelen Meg-
állapodásban megjelölt célok eléréséhez szükséges közös feladato-
kat és terveket. Ebből a célból a Bizottság meghatározza a jövőben 
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megvalósítandó projekteket, ezek céljait és éves beszámolót terjeszt 
elő a Szerződő Feleknek. Az éves beszámoló többek között szól az 
elvégzett munkáról, a tervezett és megvalósított közös projektekről, 
valamint ezek értékeléséről.

2. A Bizottság tagjai:
 (a) A Magyar Köztársaság képviselője;
 (b) A Szuverén Máltai Lovagrend nagykövete vagy annak képviselője;
 (c) A Szuverén Máltai Lovagrend kijelölt szervezeteinek képviselői.
3. A Bizottság évente legalább egyszer ül össze.

10. Cikk
Viták rendezése
 A jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerült 

nézeteltéréseket a Szerződő Felek tárgyalások útján oldják meg.
11. Cikk

Záró rendelkezések
1. A jelen Megállapodás határozatlan időre szól.
2. A jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatály-

ba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást ar-
ról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befeje-
ződtek.

3. A jelen Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor felmondhat-
ja a másik Szerződő Félnek diplomáciai úton megküldött írásbeli ér-
tesítés útján. Ilyen esetben a Megállapodás az értesítésnek a másik 
Szerződő Fél általi kézhezvételét követően kilencven (90) nappal 
veszti hatályát.

4. A jelen Megállapodás felmondása nem érinti a Megállapodás értel-
mében megkezdett, és felmondásának időpontjában még be nem 
fejezett tevékenységek teljesítését, amennyiben a Szerződő Felek 
másként nem állapodnak meg.

Készült Budapesten, 2010. november 3. napján, két példányban, magyar 
és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL
A SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND RÉSZÉRŐL

4. §
(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihir-

detését követő napon lép hatályba.
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(2) A 2. és 3. § a Megállapodás 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, illetve a (2) be-
kezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért fe-
lelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlöny-
ben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egyházakkal 
való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik.

December 15.

274/2010. (XII. 15.) KORM. RENDELET A MAGYAR—HORVÁT ÁLLAMHATÁRT 
DRÁVASZERDAHELY ÉS DONJI MIHOLJAC (ALSÓMIHOLJAC) KÖZÖTT KERESZTEZŐ 

VÁROSFÖLD—SLOBODNICA NAGYNYOMÁSÚ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ VEZETÉK VÁMÚTTÁ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A Kormány a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. tör-
vény 81/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:
1. § A magyar—horvát államhatárt Drávaszerdahely és Donji Miholjac 
(Alsómiholjac) között keresztező Városföld—Slobodnica nagynyomású 
földgázszállító vezeték, amely a C248 és a C249 határjel közelében metszi 
az államhatárt, 2010. december 2. napjától vámútként megnyílik.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

December 22.

291/2010. (XII. 22.) KORM. RENDELET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS 
A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A 

MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEK 
VISSZAFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2007. OKTÓBER 10-ÉN, BRÜSSZELBEN ALÁÍRT 

MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2010. FEBRUÁR 19-ÉN, BUDAPESTEN 
ALÁÍRT JEGYZŐKÖNYV KIHIRDETÉSÉRŐL

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség 
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és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó szemé-
lyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Meg-
állapodás végrehajtásáról szóló, 2010. február 19-én, Budapesten aláírt 
Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező hatá-
lyának elismerésére.
2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.
3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege 
a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd: Magyar Közlöny 2010/196., 29989—29997. p.)
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését kö-
vető napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 12. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, valamint a 2. és 3. § hatálybalépésének 
naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válá-
sát követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi 
határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenren-
dészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

December 23.

302/2010. (XII. 23.) KORM. RENDELET AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS 
ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTÉSI FELADATOK TELJESÍTÉSÉRŐL

A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekez-
dés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. jogharmonizációs programozás: az Európai Unió jogának való megfe-

lelés érdekében szükséges jogalkotási feladatok meghatározása és üte-
mezése,
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2. megfelelési táblázat: az uniós jogi aktus egyes rendelkezéseinek és az e 
rendelkezések átültetését vagy végrehajtását szolgáló jogszabályi ren-
delkezések egymásnak való megfeleltetését bemutató táblázat,

3. notifikáció: az uniós jogi aktus átültetését szolgáló jogszabályoknak az 
Európai Bizottság részére történő bejelentése,

4. speciális notifikáció: információnak, jelentésnek vagy más tájékoztatás-
nak a notifikációtól különböző, az uniós jogi aktus által előírt megküldé-
se az Európai Unió intézménye részére,

5. szakaszos átültetés, illetve szakaszos végrehajtás: az uniós jogi aktus ál-
tal meghatározott több egymást követő időszakban megvalósuló jog-
alkotási feladat teljesítése.

2. A jogharmonizációs programozás
2. §

(1) A jogharmonizációs programozás alapjául a jogharmonizációs javas-
lat szolgál. Jogharmonizációs javaslatot kell készíteni az uniós jogi 
aktus átültetéséhez, végrehajtásához, vagy az Európai Unió jogának 
való megfeleléshez egyébként szükséges jogalkotási feladatról.

(2) A jogharmonizációs javaslatot akkor is el kell készíteni, ha az uniós 
jogi aktusból jogalkotási kötelezettség ered, de jogalkotásra azért 
nincs szükség, mert a hatályos jogszabályok az uniós jogi aktus ren-
delkezéseinek teljes mértékben megfelelnek.

(3) A jogharmonizációs javaslatban az uniós jogi aktus átültetését vagy 
végrehajtását szolgáló jogalkotási feladat teljesítésének ütemezé-
sét az uniós jogi aktusban meghatározott átültetési vagy végrehajtá-
si határidő figyelembevételével kell meghatározni, oly módon, hogy 
az átültetést vagy végrehajtást szolgáló jogszabály kihirdetése e ha-
táridőt megelőző időpontra essen.

(4) Ha az uniós jogi aktus szakaszos átültetést vagy végrehajtást ír elő, 
ennek tényét, az átültetés szakaszainak számát és az egyes szaka-
szokhoz tartozó jogalkotási feladatokat a jogharmonizációs javaslat-
ban megfelelően fel kell tüntetni.

(5) A jogharmonizációs javaslatot az 1. mellékletben meghatározott for-
mában kell elkészíteni.

3. §
(1) A jogharmonizációs javaslat tervezetét – a (2) bekezdésben foglal-

tak kivételével – a jogharmonizációhoz szükséges jogalkotási feladat 
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előkészítéséért a kormányzati feladat- és hatáskörmegosztás alapján 
felelősséget viselő miniszter készíti el és bocsátja egyeztetésre. Ha a 
jogalkotási feladatok előkészítése több miniszter feladatkörébe tar-
tozik, a jogharmonizációs javaslat tervezetét az Európai Unió dön-
téshozatali tevékenységében való részvételre vonatkozó szabályok 
alapján az uniós jogi aktus elfogadására irányuló eljárás során a kor-
mányzati álláspont kialakításáért elsőhelyi felelősséget viselő minisz-
ter készíti el és bocsátja egyeztetésre.

(2) Ha az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvétel-
re vonatkozó szabályok alapján az uniós jogi aktus elfogadására irá-
nyuló eljárás során a tárgyalási álláspont kialakításáért nem minisz-
ter, hanem más állami szerv vezetője felelős, a jogharmonizációs ja-
vaslatot az állami szerv vezetője készíti el és bocsátja egyeztetésre.

(3) A jogharmonizációs javaslat elkészítéséért és egyeztetéséért az (1) 
és (2) bekezdés alapján felelős miniszter vagy állami szerv vezetője (a 
továbbiakban: a jogharmonizációs javaslat felelőse) a jogharmoni-
zációs javaslat tervezetét az átültetést vagy végrehajtást igénylő uni-
ós jogi aktus kihirdetésétől, illetve a (7)—(8) bekezdésben meghatá-
rozott esetben a kijelölésétől számított 30 napon belül készíti el és 
küldi meg egyeztetés céljából az igazságügyért, a kormányzati tevé-
kenység összehangolásáért, az európai integrációs ügyekért és az ál-
lamháztartásért felelős miniszter részére. Ha a jogharmonizációs ja-
vaslat tervezete szerint az uniós jogi aktus átültetéséhez vagy végre-
hajtásához olyan jogalkotási feladat előkészítése vagy teljesítése is 
szükséges, amely más miniszter feladatkörébe tartozik, a tervezetet 
e miniszternek is meg kell küldeni.

(4) Ha a már elfogadott, de még ki nem hirdetett uniós jogi aktus kivéte-
lesen sürgős intézkedést igényel, a jogharmonizációs javaslat felelő-
se az uniós jogi aktus elfogadását, illetve az értesítést követően olyan 
időpontban készíti el és küldi meg egyeztetésre a jogharmonizációs 
javaslat tervezetét, hogy az uniós jogi aktus által megkívánt határ-
időre a szükséges jogalkotási feladat teljesíthető legyen.

(5) A jogharmonizációs javaslat felelőse az egyeztetésbe bevont minisz-
terekkel 30 napon belül – sürgős intézkedést igénylő esetben hala-
déktalanul – egyezteti a jogharmonizációs javaslat tervezetét. A jog-
harmonizációs javaslat felelőse az egyeztetés eredményét megküldi 
az igazságügyért felelős miniszternek.
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(6) Ha az Európai Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 258. cikke alapján indított kötelezettségszegési eljárással 
vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke alap-
ján elfogadott határozattal összefüggésben konkrét jogalkotási fel-
adat merül fel, és e feladat ütemezése is meghatározásra kerül, a jog-
harmonizációs javaslat egyeztetése és elfogadása a kormányzati ál-
láspont elfogadására irányuló eljárásban történik.

(7) Ha a jog harmonizációs javaslat felelőse tekintetében az uniós jogi 
aktus kihirdetésétől számított 30 napon belül nem jön létre meg-
egyezés, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős mi-
niszter tesz javaslatot a felelős személyére.

(8) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter 
vagy az igazságügyért felelős miniszter a Kormány döntését kérheti, 
ha az érintett miniszterek a (7) bekezdés szerinti javaslattal nem ér-
tenek egyet, illetve ha a jogharmonizációs javaslat elkészítése egyéb 
okból jelentős késedelmet szenved, továbbá ha a jogharmonizációs 
javaslattal vagy a jogharmonizációs feladat teljesítésével kapcsolat-
ban kiemelkedően fontos, koncepcionális kérdést illetően nem jött 
létre megegyezés.

4. §
(1) Ha a jogharmonizációs javaslatban szereplő jogalkotási feladatok 

körének, az egyes feladatok felelőseinek vagy a jogalkotási feladatok 
ütemezésének felülvizsgálata szükséges, a jogharmonizációs javas-
lat felelőse a jogharmonizációs javaslat módosítását kezdeményezi.

(2) A jogharmonizációs javaslat csak kivételesen, az igazságügyért fele-
lős miniszter egyetértésével módosítható úgy, hogy az eredetileg az 
uniós jogi aktus átültetésére vagy végrehajtására nyitva álló határ-
időt megelőző időpontra ütemezett jogalkotási feladat e határidőt 
követően valósuljon meg.

(3) A jogharmonizációs javaslat módosításának szükségességét az igaz-
ságügyért, a kormányzati tevékenység összehangolásáért, az euró-
pai integrációs ügyekért, az államháztartásért és a jogharmonizációs 
javaslatban szereplő vagy szerepeltetni szükséges további jogalko-
tási feladatért felelős miniszter is jelezheti a jogharmonizációs javas-
lat felelősének. Ha a jelzés nem az igazságügyért felelős minisztertől 
származik, a jogharmonizációs javaslat módosításának szükségessé-
géről egyidejűleg tájékoztatni kell.
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(4) A módosított jogharmonizációs javaslat tervezetét a módosításra 
okot adó körülmény felmerülésétől vagy az erre vonatkozó jelzés be-
érkezésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni és egyeztetés-
re bocsátani. A módosított jogharmonizációs javaslat egyeztetésére 
a jogharmonizációs javaslat tervezetének egyeztetésére vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(5) Ha az Európai Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 258. cikke alapján indított kötelezettségszegési eljárással 
összefüggésben a korábban elfogadott jogharmonizációs javaslatot 
érintő konkrét jogalkotási feladat merül fel és e feladat ütemezése 
is meghatározásra kerül, a jogharmonizációs javaslat módosításának 
egyeztetése és elfogadása a kormányzati álláspont elfogadására irá-
nyuló eljárásban történik.

5. §
(1) A Kormány jogalkotási tervének és a miniszterek jogalkotási tájékoz-

tatójának előkészítése során a jogharmonizációs célú jogalkotás te-
kintetében a jogharmonizációs javaslatok figyelembevételével kell 
eljárni.

(2) Ha a Kormány jogalkotási tervében szereplő jogalkotási feladat vagy 
annak ütemezése nem áll összhangban a jogharmonizációs javaslat-
ban foglaltakkal, a jogharmonizációs javaslat felelőse az igazságügy-
ért felelős miniszternek megküldi a Kormány jogalkotási tervének 
megfelelően módosított jogharmonizációs javaslatot.

3. Az uniós jogi aktusoknak való megfelelés bemutatása
6. §

(1) A jogharmonizációs feladatok teljesítésének ellenőrizhetősége érde-
kében az uniós jogi aktusok átültetését vagy végrehajtását szolgáló 
jogszabály-tervezetekhez a jogszabályt előkészítő miniszter megfe-
lelési táblázatot mellékel.

(2) Ha az uniós jogi aktusból notifikációs kötelezettség származik, a 
megfelelési táblázatot akkor is el kell készíteni, ha az uniós jogi aktus-
ból jogalkotási kötelezettség ered, de jogalkotásra azért nincs szük-
ség, mert a hatályos jogszabályok az uniós jogi aktus rendelkezései-
nek teljes mértékben megfelelnek.

(3) A jogszabályt előkészítő miniszter, illetve nem a Kormány által előter-
jesztett törvényjavaslat esetében a szabályozás tárgya szerint felelős 
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miniszter a jogszabály kihirdetését követően a megfelelési tábláza-
tot véglegesíti és megküldi az igazságügyért felelős miniszternek.

(4) Ha az uniós jogi aktus átültetését vagy végrehajtását szolgáló jog-
szabály módosítására, hatályon kívül helyezésére, illetve az átülte-
tést vagy végrehajtást szolgáló új jogszabály elfogadására kerül sor, 
a megfelelési táblázatot a szabályozás tárgya szerint felelős miniszter 
módosítja és a módosított megfelelési táblázatot megküldi az igaz-
ságügyért felelős miniszternek. Ha ilyen jogalkotásra az Európai Bi-
zottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cik-
ke alapján indított kötelezettségszegési eljárással összefüggésben 
kerül sor, a módosított megfelelési táblázatot az európai integrációs 
ügyekért felelős miniszternek is meg kell küldeni.

(5) Ha az uniós jogi aktus átültetését vagy végrehajtását több miniszter 
feladatkörébe tartozó jogszabály valósítja meg, az érintett miniszte-
rek a megfelelési táblázatot együttesen készítik el olyan módon, hogy 
az egyes miniszterek a feladatkörükbe tartozó jogszabályokra vonat-
kozó elemekkel töltik ki a megfelelési táblázatot. A teljes megfelelési 
táblázat elkészítéséért – a jogharmonizációs javaslat felelősének ko-
ordinálása mellett – az érintett miniszterek együttesen felelősek.

(6) A megfelelési táblázatot a 2. mellékletben meghatározott formában 
kell elkészíteni.

4. A jogharmonizációs adatbázis
7. §

(1) Az igazságügyért felelős miniszter jogharmonizációs adatbázisban 
rögzíti és tartja nyilván a jogharmonizációs javaslatokban szereplő 
és a jogharmonizációhoz kapcsolódó egyéb adatokat.

(2) Az igazságügyért felelős miniszter a jogharmonizációs adatbázis 
alapján a minisztérium honlapján tájékoztatást tesz közzé az egyes 
uniós jogi aktusok átültetéséhez vagy végrehajtásához szükséges 
jogalkotási feladatokról és az uniós jogi aktus átültetést vagy végre-
hajtást szolgáló már elfogadott jogszabályokról.
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5. A jogharmonizációhoz kapcsolódó jogszabály-előkészítési feladatok ellenőrzése
8. §

(1) Az igazságügyért felelős miniszter a jogharmonizációs kötelezettsé-
gek teljesítése érdekében ellenőrzi a jogszabály-tervezetek Európai 
Unió jogának való megfelelését.

(2) Az igazságügyért felelős miniszter folyamatosan figyelemmel követi 
a jogharmonizációs programozással és a jogharmonizációs célú jog-
alkotással kapcsolatos egyéb feladatok teljesülését, és az európai in-
tegrációs ügyekért felelős miniszterrel közösen rendszeresen beszá-
mol a Kormánynak az e feladatokban tapasztalható elmaradásokról.

(3) A jogharmonizációs elmaradásokról szóló beszámoló a jogharmo-
nizációs adatbázisban szereplő azon adatokon alapul, amelyek a 
beszámoló alapjául szolgáló referencia-időpontban szerepelnek a 
jogharmonizációs javaslat felelőse által megfelelően elkészített és 
egyeztetett, majd az egyeztetés révén elfogadott jogharmonizációs 
javaslatban.

(4) Ha egyes jogharmonizációhoz kapcsolódó jogszabály-előkészítési 
feladatok teljesítése tekintetében jelentős elmaradás állapítható meg 
vagy azonnali intézkedés szükséges, az igazságügyért felelős minisz-
ter indokolt esetben külön előterjesztést készít a Kormány számára.

6. Notifikáció
9. §

(1) Ha az uniós jogi aktus notifikációs kötelezettséget ír elő, az uniós jogi 
aktus átültetését szolgáló jogszabályt előkészítő miniszter, illetve 
nem a Kormány által előterjesztett törvényjavaslat esetében a szabá-
lyozás tárgya szerint felelős miniszter (a továbbiakban: a notifikáció 
kezdeményezéséért felelős miniszter) a jogszabály kihirdetését kö-
vetően haladéktalanul értesíti az európai integrációs ügyekért fele-
lős minisztert a kihirdetés megtörténtéről, és egyidejűleg megkül-
di számára a notifikáció teljesítéséhez szükséges adatokat tartalma-
zó notifikációs adatlapot, valamint az uniós jogi aktusra vonatkozó 
megfelelési táblázatot.

(2) Az európai integrációs ügyekért felelős miniszter a notifikációs adat-
lapot és a megfelelési táblázatot megküldi az igazságügyért és a 
notifikációval érintett uniós jogi aktus átültetését szolgáló esetle-
ges további jogszabályok előkészítéséért felelős minisztereknek 
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egyeztetés céljából. Az egyeztetésbe bevont miniszterek egyetérté-
se esetén a notifikáció kezdeményezéséért felelős miniszter a végle-
gesített notifikációs adatlapot és megfelelési táblázatot megküldi az 
európai integrációs ügyekért felelős miniszternek, aki gondoskodik 
az uniós jogi aktust átültető jogszabályoknak az Európai Bizottság ré-
szére történő bejelentéséről.

(3) Ha az uniós jogi aktus speciális notifikációs kötelezettséget ír elő, a 
speciális notifikációért felelős miniszter a speciális notifikáció telje-
sítéséhez szükséges információt, jelentést vagy más tájékoztatást 
megküldi az európai integrációs ügyekért felelős miniszternek, aki 
gondoskodik az Európai Unió érintett intézményének történő meg-
küldéséről.

(4) Ha az európai uniós jogának való megfelelés szempontjából a spe-
ciális notifikáció teljesítéséhez szükséges információ, jelentés vagy 
más tájékoztatás tartalmi ellenőrzése szükséges, az európai integ-
rációs ügyekért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter 
egyetértésével gondoskodik a speciális notifikációnak az Európai 
Unió érintett intézménye részére történő megküldéséről.

(5) A notifikációs adatlapot a 3. mellékletben szereplő formában kell el-
készíteni.

7. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
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MAGAS SZINTŰ LÁTOGATÁSOK

(Az eseménynaptár alapján – tisztségviselők szerinti csoportosítás)

A csoportosítás az alábbi tisztségviselőkre terjed ki: államfő, államfő- 
helyettes, parlamenti elnök és alelnök, kormányfő, kormányfő megbízottja, 
miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter, nemzetközi szervezet vezetője.

A./ MAGYAR VEZETŐK LÁTOGATÁSAI KÜLFÖLDÖN

ÁLLAMFŐ

Sólyom László köztársasági elnök
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Horvátország 2010. február 18. munkalátogatás
Németország 2010. február 19—20. látogatás
Ukrajna 2010. február 25. hivatalos látogatás
Lengyelország 2010. február 25. hivatalos látogatás
Szerbia 2010. március 12—14. munkalátogatás
Lengyelország 2010. április 18. részvétel Lech Kaczyński 

lengyel elnök és felesége, 
Maria Kaczyńska temetésén

Olaszország 2010. május 5. részvétel a Velencei Bizottság 
évfordulós rendezvényén

Schmitt Pál köztársasági elnök
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Ausztria 2010. szeptember 7. hivatalos látogatás
Olaszország 2010. szeptember 10—11. állami látogatás
Szlovénia 2010. szeptember 15. munkalátogatás
New York (ENSZ) 2010. szeptember 19—25. munkalátogatás
Horvátország 2010. október 1—2. állami látogatás
Románia 2010. október 18—19. állami látogatás
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Helyszín Időpont Látogatás jellege
Csehország 2010. november 5—6. részvétel a V4 tagállamai 

köztársasági elnökeinek 
Karlovy Vary-ban rendezett 
találkozóján

Líbia 2010. november 28—30. részvétel az EU—Afrikai 
Csúcson

Kazahsztán 2010. november 30— 
december 3.

részvétel az EBESZ állam- és 
kormányfőinek csúcstalál-
kozóján

Ukrajna 2010. december 17—18. munkalátogatás

VOLT ÁLLAMFŐ

Sólyom László volt köztársasági elnök
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Szlovákia 2010. augusztus 22. részvétel a Szent István-napi 

ünnepségen 

Mádl Ferenc volt köztársasági elnök
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Románia 2010. szeptember 18. részvétel a Magyar Örökség 

Díj átadási ünnepségén

ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE

Katona Béla, az Országgyűlés elnöke
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Szerbia 2010. február 17—18. látogatás
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Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Ciprus 2010. június 11. részvétel az ET országai par-

lamenti elnökeinek találko-
zóján

Horvátország 2010. július 13—14. látogatás

Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Románia 2010. augusztus 14—15. látogatás
Németország 2010. szeptember 24—25. részvétel a 2010 Európa Kul-

turális Fővárosa program-
ban érintett német—tö-
rök—magyar parlamenti el-
nökök találkozóján

Lengyelország 2010. november 4—5. hivatalos látogatás
Románia 2010. november 13. részvétel Nyárádszeredában 

Csaba királyfi szobrának fel-
avatásán

ORSZÁGGYŰLÉS ALELNÖKE

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Szlovákia 2010. szeptember 30. részvétel a V4 tagállamai 

parlamenti elnökeinek talál-
kozóján

Románia 2010. október 9. részvétel Csíkszeredán a 
magyar—román dokumen-
tumfilm-fesztivál díjkiosz-
tó gáláján
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Jakab István, az Országgyűlés alelnöke
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Románia 2010. szeptember 19. látogatás

Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Románia 2010. január 16. részvétel az RMDSZ meg-

alakulásának 20. évfordulós 
ünnepségén Kolozsvárott

MINISZTERELNÖK

Bajnai Gordon miniszterelnök
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Horvátország 2010. január 18. látogatás
Ausztria 2010. január 19. részvétel az Euromoney 

nemzetközi pénzügyi ma-
gazin által szervezett konfe-
rencián

Egyiptom 2010. február 8—9. hivatalos látogatás
Brüsszel 2010. február 11. részvétel az EiT kötetlen 

csúcstalálkozóján
Lengyelország 2010. március 2. hivatalos látogatás
London 2010. március 23. látogatás az EBRD-nél
Brüsszel 2010. március 25—26. részvétel az EiT ülésén
Prága 2010. április 8. részvétel munkavacsorán 

Barack Obama amerikai el-
nök meghívására

Brüsszel 2010. május 11. búcsúlátogatás

Orbán Viktor miniszterelnök
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Lengyelország 2010. június 1—2. hivatalos látogatás
Brüsszel 2010. június 2—3. hivatalos látogatás
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Helyszín Időpont Látogatás jellege
Bécs 2010. június 11. részvétel a nemzetközi 

pénzügyi intézet (IIF) köz-
gyűlésén

Brüsszel 2010. június 16—17. részvétel az Európai Nép-
párt csúcstalálkozóján, majd 
az EiT ülésén

Németország 2010. július 21. látogatás
Románia 2010. július 24. részvétel és előadás a Bál vá-

nyosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor rendezvényen

Szerbia 2010. augusztus 14. látogatás a Vajdaságban
Olaszország 2010. augusztus 25—29. részvétel a keresztény tör-

vényhozók nemzetközi há-
lózatának alakuló tanács-
kozásán

Azerbajdzsán 2010. szeptember 14. részvétel az azeri—grúz—
román—magyar energia-
ügyi együttműködésről szó-
ló csúcstalálkozón

Brüsszel 2010. szeptember 15—16. részvétel az Európai Nép-
párt elnökségi ülésén és mi-
niszterelnöki-pártelnöki ta-
lálkozóján, majd az EiT-n

Brüsszel 2010. október 4—5. részvétel a nyolcadik 
Ázsia—Európa csúcsérte-
kezleten (ASEM)

Bulgária 2010. október 8. látogatás
Románia 2010. október 14. az Arad—Szeged földgáz-

vezeték átadása
Szlovénia 2010. október 20. munkalátogatás
Moldova 2010. október 25. látogatás
Brüsszel 2010. október 28—29. részvétel az Európai Unió Ér-

dekegyeztető Csúcstalálko-
zóján, majd az EiT-n

Kína 2010. október 29 
—november 2.

látogatás
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Helyszín Időpont Látogatás jellege
Románia 2010. november 8. részvétel a Duna menti 

együttműködésről rende-
zett csúcstalálkozón

Ukrajna 2010. november 12. látogatás
Brüsszel 2010. november 17. a magyar kormány és az EB 

együttes ülése
Franciaország 2010. november 18—19. látogatás
Portugália 2010. november 19—20. részvétel a NATO csúcsérte-

kezletén
Málta 2010. november 22. látogatás
Szerbia 2010. november 26. látogatás
Oroszország 2010. november 30. látogatás
Lengyelország 2010. december 1. látogatás
Vatikán 2010. december 6. hivatalos látogatás
Svédország 2010. december 7. látogatás
Dánia 2010. december 7. látogatás
Litvánia 2010. december 10. látogatás
Észtország 2010. december 10. látogatás
Görögország 2010. december 13. látogatás
Ciprus 2010. december 13. látogatás
Ausztria 2010. december 14. látogatás
Szlovákia 2010. december 14. látogatás
Nagy-Britannia 2010. december 15. látogatás
Brüsszel 2010. december 16—17. részvétel az EiT-n

KÜLÜGYMINISZTER

Balázs Péter külügyminiszter
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Lettország, Litvánia 2010. január 14—15. látogatás
India 2010. január 18—21. hivatalos látogatás
Brüsszel 2010. január 25. részvétel az Általános Ügyek 

Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén
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Helyszín Időpont Látogatás jellege
London 2010. január 28. részvétel a nemzetközi Af-

ganisztán-konferencián
Kína 2010. február 2—4. hivatalos látogatás
Brüsszel 2010. február 22. részvétel az Általános Ügyek 

Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén

Brazília 2010. március 11—16. hivatalos látogatás
Brüsszel 2010. március 22. részvétel az Általános Ügyek 

Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén

Montenegró 2010. március 25. látogatás
Albánia 2010. március 26. látogatás
Macedónia 2010. március 31. látogatás
Észtország 2010. április 22—23. részvétel a NATO-külügymi-

niszterek találkozóján
Luxemburg 2010. április 26. részvétel az Általános Ügyek 

Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén

Ukrajna 2010. április 27—28. részvétel a IV. Európa-Ukraj-
na Fórumon

Brüsszel 2010. május 10. részvétel az Általános Ügyek 
Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén

Strasbourg 2010. május 11. részvétel az Európa Tanács 
(ET) éves külügyminiszteri 
értekezletén

Madrid 2010. május 16—19. részvétel az Európai Unió, 
valamint Latin-Amerika és a 
Karib-térség (EU-LAC) 6. ál-
lam- és kormányfői csúcsta-
lálkozóján

Lengyelország 2010. május 24. részvétel a Keleti Partner-
ség programjának keretében 
megtartott az EU és a part-
nerországok külügyminiszte-
reinek informális találkozóján
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Martonyi János külügyminiszter
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Szarajevó 2010. június 2. részvétel az EU—Nyu-

gat-Balkán külügyminiszteri 
konferencián

Luxemburg 2010. június 14. részvétel az Általános Ügyek 
Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén

Amerikai Egyesült Államok 2010. június 23—25. munkalátogatás
Románia 2010. június 29. hivatalos látogatás
Franciaország 2010. július 7. látogatás
Belgium 2010. július 7. munkalátogatás
Németország 2010. július 8. bemutatkozó látogatás
Horvátország 2010. július 9—10. részvétel a Croatia Summit 

elnevezésű tanácskozáson
Bosznia-Hercegovina 2010. július 11. részvétel a srebrenicai vé-

rengzés 15. évfordulója alkal-
mából tartott szertartáson

Ausztria 2010. július 13. munkalátogatás
Kuba 2010. július 21—23. részvétel az Európai Uni-

ót képviseletében a Hano-
iban megrendezett ASEAN 
Poszt-Miniszteriális Konfe-
rencián (PMC) és Regionális 
Fórumon (ARF)

Brüsszel 2010. július 26. részvétel az Általános Ügyek 
Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén

Bled 2010. augusztus 29—30. részvétel az 5. Bledi Stratégi-
ai Fórumon

Románia 2010. szeptember 1. látogatás
Bécs 2010. szeptember 6. részvétel az osztrák misszió-

vezetői értekezleten
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Helyszín Időpont Látogatás jellege
Brüsszel 2010. szeptember 10—11. 

és 13.
részvétel az EU külügymi-
nisztereinek informális, 
„Gymnich” találkozóján, va-
lamint 13-án az Általános 
Ügyek Tanácsa ülésén

Szlovákia 2010. szeptember 14. részvétel a V4 külügyminisz-
teri találkozóján

New York (ENSZ) 2010. szeptember 21-25. részvétel az ENSZ-Közgyűlés 
65. ülésszakán

Brüsszel 2010. október 11. munkalátogatás
Brüsszel 2010. október 14. részvétel a NATO-országok 

külügy- és védelmi minisz-
tereinek együttes ülésén

Szlovákia 2010. október 22. részvétel a V4-tagállamok 
külügyminisztereinek talál-
kozóján

Luxemburg 2010. október 25. részvétel az Általános Ügyek 
Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén

Németország 2010. november 4. látogatás
Izrael 2010. november 7-8. hivatalos látogatás
Palesztin Autonóm Terület 2010. november 9. látogatás
Ausztria 2010. november 12. részvétel az osztrák parla-

ment felsőháza és az alsó-
ausztriai tartományi gyűlés 
közös, Európa-konferencia cí-
met viselő rendezvényén

Brüsszel 2010. november 22. részvétel az Általános Ügyek 
Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén

Nagy-Britannia 2010. december 7. látogatás
Brüsszel 2010. december 13—14. részvétel az Általános Ügyek 

Tanácsa, illetve Külügyek Ta-
nácsa ülésén
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Helyszín Időpont Látogatás jellege
Brüsszel 2010. december 20. a 2011-es magyar elnöksé-

gi félév nyitó sajtótájékoz-
tatója

Szabó Vilmos államtitkár
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Németország 2010. január 20—21. delegációvezető a Magyar—

Bajor Kormányközi Vegyes Bi-
zottság 16. ülésén Passauban 

Amerikai Egyesült Államok 
és Kanada

2010. január 23—31. látogatás

Oroszország 2010. február 10—12. látogatás

Németh Zsolt parlamenti államtitkár
Helyszín Időpont Látogatás jellege
Románia 2010. augusztus19. részvétel a Kolozsvári Ma-

gyar Napok programsoro-
zaton

B./ KÜLFÖLDI VEZETŐK LÁTOGATÁSAI MAGYARORSZÁGON

ÁLLAMFŐK
Ország Név Időpont Látogatás jellege
Horvátország Ivo Josipović köztár-

sasági elnök
2010. március 16. látogatás

Ivo Josipović köztár-
sasági elnök

2010. április 16. tanácskozás Pécsett

Szerbia Boris Tadić köztársa-
sági elnök

2010. április 16. tanácskozás Pécsett

Szlovénia Danilo Türk köztársa-
sági elnök

2010. november 
10-11.

hivatalos látogatás
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ÁLLAMFŐ – HELYETTES
Ország Név Időpont Látogatás jellege
Nagy-Britannia Károly brit trón-

örökös
2010. március 
17—20.

hivatalos látogatás

Dánia Frigyes trónörökös 2010. március 
19—20.

látogatás

PARLAMENTI ELNÖKÖK, ALELNÖKÖK
Ország Név Időpont Látogatás jellege
Belgium Danny Pieters, a sze-

nátus elnöke
2010. november 19. részvétel az EU-

elnökségi trió házel-
nökeinek tanácsko-
zásán

Horvátország Luka Bebić parla-
menti elnök

2010. december 8. látogatás

India Meira Kumar, az al-
sóház elnöke

2010. június 7—10. hivatalos látogatás

Lengyelország Jerzy Wenderlich, a 
szejm alelnöke

2010. szeptember 28. látogatás

Bogdan Borusewicz, 
a szenátus elnöke

2010. december 12. látogatás

Németország Norbert Lammert, az 
alsóház elnöke

2010. március 
10—11.

látogatás

Spanyolország Teresa Cunillera, az 
alsóház elnöke

2010. november 19. részvétel az EU-el-
nök ségi trió házel-
nökeinek tanácsko-
zásán

Ukrajna Volodimir Litvin par-
lamenti elnök

2010. november 23. látogatás

MINISZTERELNÖKÖK
Ország Név Időpont Látogatás jellege
Ausztria Werner Faymann 

kancellár
2010. február 
25—26.

részvétel az EU Du-
na-régió stratégiája 
című konferencián
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Ország Név Időpont Látogatás jellege
Belgium Yves Leterme mi-

niszterelnök
2010. szeptem-
ber 15.

részvétel az Európai 
Parlament néppárti 
frakciójának rendez-
vényén

Bulgária Bojko Boriszov mi-
niszterelnök

2010. február 
24—26.

részvétel a V4 ener-
giabiztonságról ren-
dezett kormány-
fői csúcstalálkozón 
és az EU Duna-ré-
gió stratégiája című 
konferencián

Csehország Jan Fischer minisz-
terelnök

2010. február 24. részvétel a V4 ener-
giabiztonságról ren-
dezett kormányfői 
csúcstalálkozón

Petr Necas minisz-
terelnök

2010. július 20. részvétel a V4-csúcs-
találkozón

Finnország Mari Johanna 
Kiviniemi miniszter-
elnök

2010. szeptem-
ber 13.

látogatás

Görögország Jeorjiosz Papandreu 2010. március 16. látogatás
Horvátország Jadranka Kosor mi-

niszterelnök
2010. február 
24—26.

részvétel a V4 ener-
giabiztonságról ren-
dezett kormány-
fői csúcstalálkozón 
és az EU Duna-ré-
gió stratégiája című 
konferencián

Jadranka Kosor mi-
niszterelnök

2010. július 22. hivatalos látogatás

Lengyelország Donald Tusk minisz-
terelnök

2010. február 24. részvétel a V4 ener-
giabiztonságról ren-
dezett kormányfői 
csúcstalálkozón
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Ország Név Időpont Látogatás jellege
Donald Tusk minisz-
terelnök

2010. július 20. részvétel a V4-csúcs-
találkozón

Moldova Vlad Filat miniszter-
elnök

2010. február 
25—26.

részvétel az EU Du-
na-régió stratégiája 
című konferencián

Mongólia Szühbátarín Batbold 
miniszterelnök

2010. március 
10—12.

látogatás

Németország Horst Seehofer bajor 
miniszterelnök

2010. december 2. látogatás

Románia Emil Boc miniszter-
elnök

2010. február 
24—26.

részvétel a V4 ener-
giabiztonságról ren-
dezett kormány-
fői csúcstalálkozón 
és az EU Duna-ré-
gió stratégiája című 
konferencián

Szerbia Mirko Cvetković mi-
niszterelnök

2010. február 
24—26.

részvétel a V4 ener-
giabiztonságról ren-
dezett kormány-
fői csúcstalálkozón 
és az EU Duna-ré-
gió stratégiája című 
konferencián

Szlovákia Robert Fico minisz-
terelnök

2010. február 24. részvétel a V4 ener-
giabiztonságról ren-
dezett kormányfői 
csúcstalálkozón

Iveta Radicová mi-
niszterelnök

2010. július 20. részvétel a V4-csúcs-
találkozón
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MINISZTERELNÖK-HELYETTESEK
Ország Név Időpont Látogatás jellege
Oroszország Viktor Zubkov első 

miniszterelnök-he-
lyettes

2010. január 29. részvétel a Magyar-
Orosz Gazdasá-
gi Együttműködési 
Kormányközi Bizott-
ság ülésén

Viktor Zubkov első 
miniszterelnök-he-
lyettes

2010. október 8. látogatás

Finnország Jyrki Katainen mi-
niszterelnök-he-
lyettes, pénzügymi-
niszter

2010. július 29. látogatás

Horvátország Durda Adlesić mi-
niszterelnök-he-
lyettes

2010. július 6. látogatás

KÜLÜGYMINISZTEREK
Ország Név Időpont Látogatás jellege
Albánia Edmond Haxhinasto 

külügyminiszter
2010. november 11. részvétel a a Nyu-

gat-Balkán EU-
integrációjáról szóló 
nemzetközi konfe-
rencián

Ausztria Michael 
Spindelegger kül-
ügyminiszter

2010. április 15. munkalátogatás

Michael 
Spindelegger kül-
ügyminiszter

2010. augusztus 5. munkalátogatás

Bulgária Nikolaj Mladenov 
külügyminiszter

2010. december 3. hivatalos látogatás

Egyiptom Ahmed Abul Geit 
külügyminiszter

2010. december 9. látogatás
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Ország Név Időpont Látogatás jellege
Finnország Alexander Stubb 

külügyminiszter
2010. augusztus 
30—31.

látogatás, előadás a 
nagyköveti értekez-
leten

Horvátország Gordan Jandroković 
külügyminiszter

2010. március 
29—30.

külügyminiszteri ta-
lálkozó

Gordan Jandroković 
külügyminiszter

2010. október 28. látogatás

Görögország Dimitris Droustas 
külügyminiszter

2010. március 
29—30.

külügyminiszteri ta-
lálkozó

Dimitris Droustas 
külügyminiszter

2010. november 25. látogatás

Izrael Avigdor Liberman 
miniszterelnök-he-
lyettes, külügymi-
niszter

2010. január 26-28. hivatalos látogatás

Lengyelország Radosław Sikorski 
külügyminiszter

2010. január 11. látogatás

Radosław Sikorski 
külügyminiszter

2010. március 2. részvétel a kibővített 
V4 külügyminiszte-
ri találkozón a Kele-
ti Partnerség prog-
ramjáról

Radosław Sikorski 
külügyminiszter

2010. december 15. hivatalos látogatás

Macedónia Antonio Milososzki 
külügyminiszter

2010. szeptember 
15—17.

részvétel az Euró-
pai Néppárt rendez-
vényén

Antonio Milososzki 
külügyminiszter

2010. október 26. látogatás

Moldova Iurie Leanca minisz-
terelnök-helyet-
tes, külügy- és Euró-
pa-ügyi miniszter

2010. február 19. látogatás



366

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Ország Név Időpont Látogatás jellege
Iurie Leanca minisz-
terelnök-helyet-
tes, külügy- és Euró-
pa-ügyi miniszter

2010. augusztus 26. látogatás

Montenegró Milan Rocen külügy-
miniszter

2010. december 6. látogatás

Németország Guido Westerwelle 
német alkancellár és 
külügyminiszter

2010. február 
17—18.

látogatás

Olaszország Franco Frattini kül-
ügyminiszter

2010. június 15—16. látogatás

Szaúd-Arábia Nizar bin Obeid 
Madani külügyi ál-
lamminiszter

2010. október 5—6. látogatás

Szerbia Vuk Jeremić külügy-
miniszter

2010. március 3. látogatás

Vuk Jeremić külügy-
miniszter

2010. március 
29—30.

külügyminiszteri ta-
lálkozó

Vuk Jeremić külügy-
miniszter

2010. május 10. nem hivatalos láto-
gatás

Vuk Jeremić külügy-
miniszter

2010. október 15. látogatás

Szlovákia Miroslav Lajcák kül-
ügyminiszter

2010. március 2. részvétel a kibővített 
V4 külügyminiszte-
ri találkozón a Kele-
ti Partnerség prog-
ramjáról

Mikulás Dzurinda 
külügyminiszter

2010. szeptem-
ber 27.

munkalátogatás

Szudán Ali Ahmed Karti kül-
ügyminiszter

2010. november 11. látogatás

Törökország Egemen Bagis ál-
lamminiszter

2010. október 27. látogatás
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI

EBESZ:

Február 9—10.
Knut Vollebaek, EBESZ kisebbségi hivatalának főbiztosa a szlovák nyelvtör-
vényről tárgyalt.

Szeptember 28.
Knut Vollebaek, EBESZ kisebbségi hivatalának főbiztosa, látogatás.

ENSZ:

Október 26.
Jean Paul Laborde, az ENSZ Terrorizmus Ellenes Akciócsoportjának vezetője

EP:

December 2.
Jerzy Buzek, Európai Parlament (EP) elnöke delegáció élén a magyar EU-
elnökségről egyeztetett

NATO:

Február 16—17.
Stéphane Abrial vezérezredes, a NATO Szövetséges Transzformációs Pa-
rancsnokság (ACT) parancsnoka, látogatás

Június 25.
Giampaolo Di Paola admirális, a NATO Katonai Bizottságának elnöke, látogatás

UEFA :

Január 30.
Michel Platini, UEFA elnöke, látogatás
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A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KÜLÜGYI ÉS 
HATÁRON TÚLI MAGYAROK BIZOTTSÁGA

A bizottság tagjainak száma 20 fő.
2010. december 31-i állapot szerint.
 KÜLÜGYI ÉS HATÁRON TÚLI MAGYAROK BIZOTTSÁGA TAGJAI
 Képviselő Tisztség Kezdődően
 Balla Mihály (FIDESZ – MPSZ) Elnök 2010.05.14.
 Nagy Gábor Tamás (FIDESZ – MPSZ) Alelnök 2010.05.14.
 Kovács László (MSZP) Alelnök 2010.05.17.
 Gyöngyösi Márton (JOBBIK MM) Alelnök 2010.05.14
 Braun Márton (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Csenger-Zalán Zsolt (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Dorosz Dávid (LMP) Tag 2010.05.14.
 Grúber Attila (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Harangozó Gábor (MSZP) Tag 2010.05.14.
 Horváth János (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 KalmárFerenc András (KDNP) Tag 2010.05.14.
 Kőszegi Zoltán (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Mihalovics Péter (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Pintér László (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Potápi Árpád (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Szabó Vilmos (MSZP) Tag 2010.06.02.
 Szávay István (JOBBIK MM) Tag 2010.05.14.
 Tilki Attila (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Vejkey Imre (KDNP) Tag 2010.05.14.
 Vargha Tamás (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Zagyva György Gyula (JOBBIK) Tag 2010.05.14.

Megjegyzés: Az Országgyűlés 2010. december 23-ai ülésnapján elfogadta az Országgyű-
lés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslatot. Ennek 
megfelelően az országgyűlési határozat létrehozta a Nemzeti összetartozás bizottságát, il-
letve a megváltozott feladatkörnek megfelelően módosította a Külügy és Határon Túli Ma-
gyarok Bizottsága nevét Külügyi bizottságra.
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A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS EURÓPAI 
ÜGYEK BIZOTTSÁGA

A bizottság tagjainak száma 20 fő.
2010. december 31-i állapot szerint.
EURÓPAI ÜGYEK BIZOTTSÁGA TAGJAI
Képviselő Tisztség Kezdődően
 Hörcsik Richárd (FIDESZ – MPSZ) Elnök 2010.05.14.
 Firtl Mátyás (FIDESZ – MPSZ) Alelnök 2010.05.14.
 Mile Lajos (LMP) Alelnök 2010.05.14.
 Balczó Zoltán (Jobbik MM) Tag 2010.05.14.
 Bana Tibor (Jobbik MM) Tag 2010.05.14.
 Bebes István (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Botka László (MSZP) Tag 2010.05.14.
 Braun Márton (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Ékes József (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Gyopáros Lajos (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Ivanics Ferenc (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Káli Sándor (MSZP) Tag 2010.05.14.
 Lipök Sándor (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Mengyi Roland (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
Molnár Csaba (MSZP) Tag 2010.06.02.
 Nógrádi Zoltán (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Samu Tamás Gergő (Jobbik MM) Tag 2010.05.14.
Tessely Zoltán (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Ughy Attila (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.05.14.
 Vejkey Imre (KDNP) Tag 2010.05.14.
Vinnai Gyöző (FIDESZ – MPSZ) Tag 2010.06.08.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR 
KÉPVISELŐI

Magyarország a 2009-es uniós parlamenti választások után 22 képviselőt 
küldhetett az Európai Parlamentbe. A 2009. június 7-i választások eredmé-
nyei alapján a képviselői mandátumok a következő módon oszlottak meg 
a magyar pártok között:

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ – MPSZ)
56,36 % – 14 képviselő

Magyar Szocialista Párt (MSZP)
17,37 % – 4 képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK MM)
14,77 % – 3 képviselő

Magyar Demokrata Fórum (MDF)
5,31 % – 1 képviselő

AZ EP MAGYAR KÉPVISELŐI 2010 -BEN:

Áder János (FIDESZ – MPSZ)
•	 az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, tag
•	 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság , póttag
•	 A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős 

parlamentközi, és az Európai Gazdasági Térség Parlamenti Vegyes Bi-
zottságba delegált küldöttség, tag

•	 Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős par-
lamentközi küldöttség, póttag
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Bagó Zoltán  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Gazdasági és Monetáris Bizottság, tag
•	 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag
•	 A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 Az EU-Horvátország parlamentközi küldöttség, póttag

Balczó Zoltán  (Jobbik MM)
•	 Az EP Függetlenek csoportja, tag
•	 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, tag
•	 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, 

póttag
•	 Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség, póttag
•	 Az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi 

küldöttség, póttag

Bokros Lajos (MDF) 
•	 Az EP Európai Konzervatívok és Reformisták Képviselőcsoportja, tag
•	 Költségvetési Bizottság, tag
•	 Gazdasági és Monetáris Bizottság,
•	 Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Ko-

szovóval fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 Az EU—Macedónia parlamentközi küldöttség, póttag

Deutsch Tamás (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, alelnök
•	 Regionális Fejlesztési Bizottság, tag
•	 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag
•	 Peticiós Bizottság, póttag
•	 Az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi 

küldöttség, tag
•	 Az Ukrajnával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldött-

ség, póttag
•	 Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, póttag
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Gál Kinga  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság , első alelnök
•	 Emberi jogi albizottság, tag
•	 Külügyi Bizottság, póttag
•	 Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Ko-

szovóval fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldött-

ség, póttag
•	 Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, póttag

Glattfelder Béla  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési bizottság, tag
•	 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, póttag
•	 A Kínával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 A Moldovával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldött-

ség, póttag
•	 Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, póttag

Göncz Kinga  (MSZP)
•	 Az EP Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Kép-

viselőcsoportja , tag
•	 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, alelnök
•	 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag
•	 Peticiós Bizottsaág, póttag
•	 Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Ko-

szovóval fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével 

(ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség, póttag

Gurmai Zita  (MSZP)
•	 Az EP Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Kép-

viselőcsoportja , tag
•	 Alkotmányügyi Bizottság, alelnök
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•	 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, tag
•	 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, póttag
•	 A Moldovával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldött-

ség, tag
•	 Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, póttag

Gyürk András  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Fejlesztési Bizottság, tag
•	 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, póttag
•	 Az Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával fenntartott kapcso-

latokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség, póttag
•	 Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, tag

Hankiss Ágnes  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Petíciós Bizottság, alelnök
•	 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, tag
•	 Biztonság- és védelempolitikai albizottság, tag
•	 Költségvetési Bizottság, póttag
•	 Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott parlamentközi kapcsola-

tokért felelős küldöttség, póttag

Herczog Edit  (MSZP)
•	 Az EP Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Kép-

viselőcsoportja, tag
•	 Költségvetési Bizottság, tag
•	 Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, póttag
•	 Jogi Bizottság, póttag
•	 Az Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával fenntartott kapcso-

latokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott parlamentközi kapcsola-

tokért felelős küldöttség, póttag
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Járóka Lívia  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, alelnök
•	 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, tag
•	 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag
•	 Emberi jogi albizottság, póttag
•	 Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldött-

ség, tag
•	 Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével 

(ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség, póttag

Kósa Ádám  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, tag
•	 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, póttag
•	 A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldött-

ség, tag
•	 A Oroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi kül-

döttség, póttag

Morvai Krisztina  (Jobbik MM)
•	 Az EP Függetlenek csoportja, tag
•	 Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság, tag
•	 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, póttag
•	 Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott parlamentközi kapcsola-

tokért felelős küldöttség, póttag
•	 A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős kül-

döttség, póttag

Őry Csaba  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, tag
•	 Fejlesztési Bizottság, póttag
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•	 A Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Üzbegisztánnal, Tádzsikisztánnal, Türk-
menisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős parla-
mentközi küldöttség, tag

•	 A Koreai-félszigettel folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség, póttag

Pelczné Gáll Ildikó  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Kulturális és Oktatási Bizottság, tag
•	 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag
•	 Petíciós Bizottság, póttag
•	 Az EU-Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldött-

ség, tag
•	 A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldött-

ség, póttag

Schöpflin György  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Alkotmányügyi Bizottság, tag
•	 Külügyi Bizottság, póttag
•	 Biztonság és védelempolitikai albizottság, póttag
•	 Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Ko-

szovóval fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 Az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi 

küldöttség, póttag

Surján László  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, a Hivatal tagja
•	 Költségvetési Bizottság, tag
•	 Regionális Fejlesztési Bizottság, póttag
•	 Az Európai Unió—Latin-Amerika parlamenti közgyűlésbe delegált kül-

döttség, tag
•	 Az EU-Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség, tag
•	 Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszo-

vóval fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, póttag
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Szájer József  (FIDESZ – MPSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, alelnök
•	 Alkotmányügyi Bizottság, tag
•	 Jogi Bizottság, póttag
•	 Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős kül-

döttség, tag
•	 A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség, póttag
•	 A Mercosur parlamentközi bizottságba delegált küldöttség, póttag

Szegedi Csanád (Jobbik) 
•	 Az EP Függetlenek csoportja, tag
•	 Regionális Fejlesztési Bizottság, tag
•	 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, póttag
•	 A Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Üzbegisztánnal, Tádzsikisztánnal, Türk-

menisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős parla-
mentközi küldöttség, tag

Tabajdi Csaba (MSZP) 
•	 Az EP Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Kép-

viselőcsoportja , tag
•	 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési bizottság, tag
•	 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, tag
•	 A Kínai Népköztársasággal folytatott kapcsolatokért felelős parlament-

közi küldöttség, tag
•	 Az Oroszországgal folytatott kapcsolatokért felelős parlamentközi kül-

döttség, póttag
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MÁS ÁLLAMOK MAGYAR EP KÉPVISELŐI

Bauer Edit  (MKP – Szlovákia)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, tag
•	 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, tag
•	 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, póttag
•	 Az AKCS —EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, tag
•	 Az EU—Macedónia parlamentközi küldöttség, póttag
•	 Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, póttag

Mészáros Alajos  (MKP – Szlovákia )
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Jogi Bizottság, tag
•	 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, póttag
•	 Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős par-

lamentközi küldöttség, tag
•	 A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség, 

póttag

Sógor Csaba (RMDSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, tag
•	 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag
•	 A Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségé-

vel (ASEAN) folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség, tag
•	 A Japánnal folytatott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, 

póttag

Tőkés László (RMDSZ—EMNT)
•	 Európa Parlament, alelnök
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•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 
Képviselőcsoportja, tag

•	 Kulturális és Oktatási Bizottság, tag
•	 Emberi jogi albizottság, tag
•	 Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Ko-

szovóval fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
•	 Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott parlamentközi kapcsola-

tokért felelős küldöttség, póttag

Winkler Gyula  (RMDSZ)
•	 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták 

Képviselőcsoportja, tag
•	 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, tag
•	 Regionális Fejlesztési Bizottság, póttag
•	 Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldött-

ség, tag
•	 Az EU—Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség, póttag
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NAGYKÖVETI MEGBÍZÓLEVELEK ÁTADÁSA

A./ A Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetei*
Ország Nagykövet Átadás dátuma
ENSZ – New York Horváthné dr. Fekszi Márta január 19.
Montenegró Császár Tibor január 26.
Luxemburg Hernyes Zoltán január 28.
Szingapúr Somogyi Ferenc január 28.
Nigéria Csillik Róbert január 28
Eritrea Kveck Péter február 20.
Szlovénia Szent-Iványi István február 25.
Bosznia-Hercegovina Tóth László február 26.
Kuba Deák Miklós március 4.
Argentína Varga Koritár Pál március 9.
Tanzánia Juhász Sándor március 9.
Szváziföld Emri István április 15.
Afganisztán Peimli Károly április 22.
Líbia Marton Béla április 28.
Costa Rica Dehelánné Dörömbözi Teréz május 8.
Uganda Juhász Sándor június 4.
Fülöp-szigetek Bus Szilveszter június 7.
Uruguay Varga Koritár Pál június 17.
Andorra Bucsi Szabó Edit július 5.
ENSZ – New York Kőrösi Csaba szeptember 9.
Brüsszel ÁK PSC Grúber Károly október 5.
Brüsszel ÁK Györkös Péter október 12.
Szudán Kveck Péter október 19.
Kelet-Timor Bus Szilveszter november 9.
Kazahsztán Laszlóczki Imre november 23.
Ukrajna Bayer Mihály november 29.
Vatikán Győriványi Gábor december 2.
ENSZ – Bécs Csuday Balázs december 7.
Ausztria Szalay-Bobrovniczky Vince december 9.
Németország Czukor József december 13.
Azerbajdzsán Csutora Zsolt december 14.

* Időrend szerinti felsorolás
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B./ A Magyar Köztársaságba akkreditált rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövetek
Ország Nagykövet Átadás dátuma
Algéria Lounés Magramane január 11.
Thaiföld Karn Chiranond január 11.
Ecuador Jaime Augusto Barberis Martinez január 11.
Amerikai Egyesült Államok Eleni Tsakopoulos—Kounalakis január 11.
Koszovó Shkëndije Geci Sherifi március 17.
Peru Antonio Garcia Revilla március 17.
Ciprus Vassos Chamberlen március 17.
Izland Stefan Skjaldarson március 17.
Macedónia Darko Angelov április 21.
India Gauri Shankar Gupta április 21.
Tanzánia Ahmada Rweyemamu Ngemera április 21.
Kambodzsa Chem Widhya április 21.
Bahrein Ahmed Mohammad Yousef Al-Doseri május 11.
Szudán Mahmoud Hassan Elamin május 11.
Egyesült Arab Emírségek Mohammed Hamad Omran Alshamsi május 11.
Portugália António Augusto Jorge Mendes június 9.
Írország John Deady június 9.
Irak Kasim Asker Hasan Ali június 9.
Irán Saeed Sayed Agaha Banihashemi júlus 12.
Lengyelország Roman Kowalski július 12.
Azerbajdzsán Vilayat Mukhtar Guliyev július 12.
Törökország Hasan Kemal Gür augusztus 18.
Chile Rodrigo José Nieto Maturana augusztus 18.
Ukrajna Jurij Muska augusztus 18.
Észtország Priit Pallum augusztus 18.
Moldova Alexandru Codreanu szeptember 27.
Kanada Tamara Lynne Guttman szeptember 27.
Csehország Helena Bambasová szeptember 27.
Indonézia Maruli Tua Sagala november 15.
Gambia Moses Benjamin Jallow november 15.
Nepál Suresh Prasad Pradhan november 15.
Új-Zéland Peter Rider november 15.
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KIMUTATÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG DIP-
LOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATAIRÓL

(2010. december 31-i állapot szerint)

A./ A Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetei 

Ország
Az 1945 utáni kap-
csolatfelvétel ideje 
és jelenlegi szintje*

Magyarország képviselőjének (a képvi-
selet vezetőjének) neve, rangja, állandó 
székhelye

1. Afganisztán 1957
1964-től nagyköveti

Peimli Károly  rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Kabul

2. Albánia 1947
1954-től nagyköveti
(1922)

Molnári Sándor rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Tirana

3. Algéria 1962-től nagyköveti Püspök László  rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Algír (Agrément megadva, 
megbízólevél átadása folyamatban)

4. Amerikai Egye-
sült Államok

1945
1966-tól nagyköveti
(1920)

Szombati Béla rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Washington
Dán Károly főkonzul, New York
Bokor Balázs főkonzul, Los Angeles

5. Andorra 1995-től nagyköveti Bucsi-Szabó Edit rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Madrid (Spanyolország)

6. Angola 1975-től nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pretoria (Dél-Afrika) 

7. Antigua és 
Barbuda

2005-től nagyköveti —

8. Argentína 1949
1964-től nagyköveti
(1924)

Varga Koritár Pál rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Buenos Aires

9. Ausztrália 1972-től nagyköveti Csaba Gábor rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Canberra

10. Ausztria 1948
1964-től nagyköveti
(1918)

Szalay-Bobrovniczky Vince rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet, Bécs 
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Ország
Az 1945 utáni kap-
csolatfelvétel ideje 
és jelenlegi szintje*

Magyarország képviselőjének (a képvi-
selet vezetőjének) neve, rangja, állandó 
székhelye

11. Azerbajdzsán 1992-től nagyköveti Csutora Zsolt  rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Baku 

12. Bahama 2005-től nagyköveti —
13. Bahrein 1990-től nagyköveti Csillag Ferenc rendkívüli és meghatal-

mazott nagykövet , Kuvaitváros (Kuvait) 
(Agrément megadva, megbízólevél átadás 
folyamatban)

14. Banglades 1972-től nagyköveti Pálmai Géza rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Delhi (India) 

15. Barbados 1978-tól nagyköveti —
16. Belorusszia 1992-től nagyköveti Kontra Ferenc rendkívüli és meghatalma-

zott nagykövet, Minszk 
17. Belgium 1947

1963-tól nagyköveti
(1922)

Hernyes Zoltán rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Brüsszel

18. Belize 2005-től nagyköveti —
19. Benin 1962-től nagyköveti —
20. Bhután 2010-től nagyköveti —
21. Bissau-Guinea 1973-tól nagyköveti —
22. Bolívia 1952

1970-től nagyköveti
Varga Koritár Pál rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Buenos Aires (Argentína) 

23. Bosznia-Herce-
govina

1992-től nagyköveti Tóth László, rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Szarajevó 

24. Botswana 1980-tól nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pretoria (Dél-Afrika) 

25. Brazília 1961
1974-től nagyköveti
(1923)

Szíjjártó Csaba rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Brasília) (Agrément megad-
va, megbízólevél átadás folyamatban)

26. Brunei 1992-től nagyköveti Somogyi Ferenc rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Szingapúr (Agrément meg-
adva, megbízólevél átadás folyamatban)

27. Bulgária 1947
1954-től nagyköveti
(1921)

Láng Judit rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Szófia
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Ország
Az 1945 utáni kap-
csolatfelvétel ideje 
és jelenlegi szintje*

Magyarország képviselőjének (a képvi-
selet vezetőjének) neve, rangja, állandó 
székhelye

28. Burkina Faso 1968-tól nagyköveti —
29. Burundi 1968-tól nagyköveti —
30. Chile 1965

1990-től nagyköveti
(1930)

Varga Koritár Pál rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Buenos Aires (Argentína) 

31. Ciprus 1960-tól nagyköveti Lovró Csaba rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Nicosia 

32. Comore-
szigetek

1977-től nagyköveti —

33. Costa Rica 1970-től nagyköveti Dehelánné Dörömbözi Teréz rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet, Mexikóváros 
(Mexikó) 

34. Csád 1972-től nagyköveti —
35. Csehország 1993-tól nagyköveti Szőke László rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet, Prága
36. Dánia 1948

1964-től nagyköveti
(1921)

Szebényi Ferenc  rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet, Koppenhága

37. Dél-Afrika 1991-től nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pretoria 

38. Dominikai Köz-
társaság

1984-től nagyköveti Deák Miklós rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Havanna (Kuba) 

39. Dominikai Kö-
zösség

2008-tól nagyköveti —

40. Dzsibuti 1977-től nagyköveti Juhász Sándor rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Nairobi (Kenya) (Agrément meg-
adva, megbízólevél átadása folyamatban.)

41. Ecuador 1946
1970-től nagyköveti

Varga Koritár Pál rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Buenos Aires (Argentína) 

42. Egyenlítői 
Guinea

1970-től nagyköveti —

43. Egyesült Arab 
Emírségek

1989-től nagyköveti —
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Ország
Az 1945 utáni kap-
csolatfelvétel ideje 
és jelenlegi szintje*

Magyarország képviselőjének (a képvi-
selet vezetőjének) neve, rangja, állandó 
székhelye

44. Egyiptom 1947
1957-től nagyköveti
(1928)

Kveck Péter rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Kairó

45. Elefánt-
csontpart 

1968-től nagyköveti —

46. Eritrea 1993-tól nagyköveti Kveck Péter rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Kairó (Egyiptom) 

47. Etiópia 1959
1964-től nagyköveti

Juhász Sándor rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Nairobi (Kenya) (Agrémant meg-
adva, megbízólevél átadása folyamatban)

48. Észtország 1991-től nagyköveti
(1922)

Vig József rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Tallinn

49. Fidzsi-szigetek 1976-tól nagyköveti —
50. Finnország 1948

1960-tól nagyköveti
(1922)

Forrai Kristóf rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Helsinki, (Agrémant megadva, 
megbízólevél átadása folyamatban)

51. Franciaország 1946
1963-től nagyköveti
(1920)

Trócsányi László rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Párizs 

52. Fülöp-szigetek 1973-tól nagyköveti Bus Szilveszter rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Jakarta (Indonézia)

53. Gabon 1988-tól nagyköveti —
54. Gambia 1971-től nagyköveti —
55. Ghána 1961-től nagyköveti —
56. Görögország 1956

1963-tól nagyköveti
(1921)

Tóth József rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Athén 

57. Grenada 1977-től nagyköveti —
58. Grúzia 1992-től nagyköveti Sági Gábor rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet, Tbiliszi 
59. Guatemala 1990-től nagyköveti Dehelánné Dörömbözi Teréz rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövet, Mexikóváros 
(Mexikó) (Agrément megadva, megbízóle-
vél átadás folyamatban
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Ország
Az 1945 utáni kap-
csolatfelvétel ideje 
és jelenlegi szintje*

Magyarország képviselőjének (a képvi-
selet vezetőjének) neve, rangja, állandó 
székhelye

60. Guinea 1959-től nagyköveti —
61. Guyana 1975-től nagyköveti Szíjjártó Csaba rendkívüli és meghatalma-

zott nagykövet, Brasília) (Agrément megad-
va, megbízólevél átadás folyamatban)

62. Haiti 2005-től nagyköveti —
63. Hollandia 1947

1965-től nagyköveti
(1919)

Sümeghy Gyula  rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Hága 

64. Honduras 1973-tól nagyköveti Dehelánné Dörömbözi Teréz  rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet, Mexikóváros 
(Mexikó) (Agrément megadva, megbízóle-
vél átadás folyamatban

65. Horvátország 1992-től nagyköveti
(1941)

Iván Gábor rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Zágráb

66. India 1948
1959-től nagyköveti

Pálmai Géza rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Delhi 

67. Indonézia 1955
1959-től nagyköveti

Bus Szilveszter rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Jakarta

68. Írország 1976-tól nagyköveti Jári Ferenc rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Dublin 

69. Irak 1958-tól nagyköveti
(1937)

—

70. Irán 1951
1964-től nagyköveti
(1937)

Busztin György rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Teherán

71. Izland 1955
1966-tól nagyköveti

Bozi Lajos rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Oslo (Norvégia) 

72. Izrael 1948
1989-től nagyköveti

Szentgyörgyi Zoltán rendkívüli és megha-
talmazott nagykövet, Tel Aviv

73. Jamaika 1975-től nagyköveti Dehelánné Dörömbözi Teréz rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet, Mexikóváros 
(Mexikó) (Agrément megadva, megbízóle-
vél átadás folyamatban)
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Ország
Az 1945 utáni kap-
csolatfelvétel ideje 
és jelenlegi szintje*

Magyarország képviselőjének (a képvi-
selet vezetőjének) neve, rangja, állandó 
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74. Japán 1959
1964-től nagyköveti
(1921)

Bohár Ernő rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Tokió 

75. Jemen 1959
1963-tól nagyköveti

Fodor László rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Rijad (Szaúd-Arábia) 

76. Jordánia 1964-től nagyköveti Mihályi Géza rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Amman 

77. Kambodzsa 1956-tól nagyköveti Vizi László rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Hanoi (Vietnam) 

78. Kamerun 1987-től nagyköveti —
79. Kanada 1964-től nagyköveti Pordány László rendkívüli és meghatalma-

zott nagykövet, Ottawa (Agrément megad-
va, megbízólevél átadás folyamatban)

80. Katar 1990-től nagyköveti Szabó László rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Doha

81. Kazahsztán 1992-től nagyköveti Laszlóczki Imre rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Asztana
Teleki Szilárd főkonzul, Almati

82. Kelet-Timor 2003-tól nagyköveti Bus Szilveszter rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Jakarta (Indonézia) 

83. Kenya 1964-től nagyköveti Juhász Sándor rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Nairobi 

84. Kína 1949-től nagyköveti
(1940)

Kusai Sándor rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Peking
Kuti László főkonzul, Sanghaj
Hajba Tamás főkonzul, Csungking

85. Kirgizisztán 1992-től nagyköveti Laszlóczki Imre rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Asztana (Kazahsztán) (Agrément 
megadva, megbízólevél átadás folyamatban)

86. Kolumbia 1973-tól nagyköveti —
87. Kongói Demok-

ratikus Köztár-
saság

1973-tól nagyköveti —
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88. Kongói Köztár-
saság

1970-től nagyköveti —

89. Koreai Köztár-
saság

1989-től nagyköveti Lengyel Miklós rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Szöul

90. Koreai NDK 1948
1954-től nagyköveti

Lengyel Miklós rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Szöul ( Koreai Köztársaság)

91. Koszovó 2008-tól nagyköveti Balla Lóránt rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pristina

92. Közép-Afrika 1970-től nagyköveti —
93. Kuba 1960-tól nagyköveti

(1926)
Deák Miklós rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Havanna

94. Kuvait 1964-től nagyköveti Csillag Ferenc rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet , Kuvaitváros (Kuvait) (Agrément 
megadva, megbízólevél átadás folyamatban)

95. Laosz 1962-től nagyköveti Vizi László rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Hanoi (Vietnám)

96. Lengyelország 1946
1954-től nagyköveti
(1919)

Kiss Róbert rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Varsó 

97. Lesotho 1983-tól nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pretoria (Dél-Afrika) (Agrément 
megadva, megbízólevél átadása folyamatban) 

98. Lettország 1991-től nagyköveti
(1923)

Mohácsi István rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Riga 

99. Libanon 1965-től nagyköveti Váradi László rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Bejrút 

100. Libéria 1976-tól nagyköveti —
101. Líbia 1967-től nagyköveti Marton Béla  rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet, Tripoli
102. Liechtenstein 1993-tól nagyköveti

(1925)
Nagy Erzsébet rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Bern (Svájc) 

103. Litvánia 1991-től nagyköveti
(1923)

Noszkó-Horváth Péter rendkívüli és megha-
talmazott nagykövet, Vilnius 
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104. Luxemburg 1949
1966-tól nagyköveti
(1924)

Hernyes Zoltán rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Brüsszel (Belgium)

105. Macedónia 1994-től nagyköveti Kékesi Ferenc rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Szkopje

106. Madagaszkár 1975-től nagyköveti —
107. Malawi 1990-től nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet, Pretoria (Dél-Afrika) 
108. Malajzia 1970-től nagyköveti Bus Szilveszter rendkívüli és meghatalma-

zott nagykövet, Jakarta (Indonézia)
109. Maldív-szigetek 1975-től nagyköveti Pálmai Géza rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet, Delhi (India) 
110. Mali 1962-től nagyköveti —
111. Marokkó 1959-től nagyköveti Pap László Csaba rendkívüli és meghatal-

mazott nagykövet, Rabat 
112. Mauritánia 1965-től nagyköveti —
113. Mauritius 1990-től nagyköveti —
114. Málta 1970-től nagyköveti Balla János rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet, Róma (Olaszország) (Agrément 
megadva, megbízólevél átadás folyamatban)

115. Mexikó 1974-től nagyköveti
(1926)

Dehelánné Dörömbözi Teréz rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet, Mexikóváros 

116. Mianmar 1960-tól nagyköveti Tomaj Dénes rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet Bangkok (Thaiföld) )(Agrément 
megadva, megbízólevél átadás folyamatban), 

117. Moldova 1992-től nagyköveti Varga György rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Kisinyov 

118. Mongólia 1950
1965-től nagyköveti

Kusai Sándor rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Peking (Kína)

119. Montenegró 2006-tól nagyköveti Császár Tibor rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Podgorica 

120. Mozambik 1975-től nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pretoria (Dél-Afrika) 
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121. Nagy-Britannia 1947
1963-tól nagyköveti
(1921)

Breuer Klára ideiglenes ügyvívő, London 

122. Namíbia 1990-től nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet,Pretoria (Dél-Afrika) 

123. Nepál 1961-től nagyköveti Pálmai Géza rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Delhi (India) 

124. Németország 1973-tól nagyköveti
(1919)

Czukor József  rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Berlin
Mydlo Tamás főkonzul, München 

125. Nicaragua 1979-től nagyköveti Deák Miklós rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Havanna (Kuba)(Agrément meg-
adva, megbízólevél átadás folyamatban)

126. Niger 1973-tól nagyköveti —
127. Nigéria 1964-től nagyköveti —
128. Norvégia 1947

1965-től nagyköveti
(1921)

Bozi Lajos rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Osló 

129. Olaszország 1946
1964-től nagyköveti
(1919)

Balla János rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Róma
Király Zsuzsanna konzul, Milánó 

130. Omán 1990-től nagyköveti Fodor László rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Rijad (Szaúd-Arábia) 

131. Oroszország 1991-től nagyköveti Íjgyártó István rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Moszkva )(Agrément meg-
adva, megbízólevél átadás folyamatban)
Szűcs Szergej főkonzul, Szentpétervár
Bajtai Csaba konzul, Jekatyerinburg

132. Örményország 1992-től nagyköveti Sági Gábor rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Tbiliszi (Grúzia) 

133. Pakisztán 1965-től nagyköveti Darvasi István rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Islamabad 

134. Palesztin Auto-
nóm Területek 

1988-tól nagyköveti Czibere Csaba  rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Ramallah
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135. Panama 1975-től nagyköveti Deák Miklós  rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Havanna (Kuba) (Agrément meg-
adva, megbízólevél átadás folyamatban)

136. Paraguay 1991-től nagyköveti
(1933)

Varga Koritár Pál rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Buenos Aires (Argentína) 

137. Pápua Új-
Guinea

1977-től nagyköveti —

138. Peru 1969-től nagyköveti Varga Koritár Pál rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Buenos Aires (Argentína) 

139. Portugália 1974-től nagyköveti
(1926)

Konkoly Norbert rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet, Lisszabon 

140. Románia 1947
1954-től nagyköveti
(1921)

Füzes Oszkár rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Bukarest
Szilágyi Mátyás főkonzul, Kolozsvár
Balogh György konzul, Csíkszereda

141. Ruanda 1972-től nagyköveti —
142. Saint Lucia 2005-től nagyköveti —
143. Saint Vincent és 

Grenadine 
2005-től nagyköveti —

144. Salvador , 1991-től nagyköveti Dehelánné Dörömbözi Teréz rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet, Mexikóváros 
(Mexikó) (Agrément megadva, megbízóle-
vél átadás folyamatban)

145. San Marino 1990-től nagyköveti Balla János rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Róma (Olaszország) (Agrément 
megadva, megbízólevél átadás folyamatban)

146. Sao Tomé és 
Príncipe 

1976-tól nagyköveti —

147. Seychelle-
szigetek

1977-től nagyköveti —

148. Sierra Leone 1969-től nagyköveti —
149. Spanyolország 1977-től nagyköveti

(1920)
Bucsi-Szabó Edit rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Madrid
Nagy Bálint főkonzul, Barcelona
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150. Srí Lanka 1959-től nagyköveti Pálmai Géza rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Delhi (India)

151. Suriname 1977-től nagyköveti Szíjjártó Csaba rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Brasília) (Agrément megad-
va, megbízólevél átadás folyamatban)

152. Svájc 1946
1963-tól nagyköveti
(1918)

Nagy Erzsébet rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Bern

153. Svédország 1945
1964-től nagyköveti
(1921)

Szentiványi Gábor rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet, Stockholm 

154. Szaúd-Arábia 1995-től nagyköveti Fodor László rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Rijad 

155. Szenegál 1968-tól nagyköveti —
156. Szerbia 2006-tól nagyköveti Nikowitz Oszkár rendkívüli és meghatalma-

zott nagykövet, Belgrád
Korsós Tamás főkonzul, Szabadka

157. Szingapúr 1970-től nagyköveti Somogyi Ferenc rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Szingapúr 

158. Szíria 1954
1961-től nagyköveti

Budai János rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Damaszkusz 

159. Szlovákia 1993-tól nagyköveti
(1939)

Heizer Antal rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pozsony
Szerencsés János főkonzul, Kassa 

160. Szlovénia 1992-től nagyköveti Szent-Iványi István rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet,, Ljubljana

161. Szomália 1960-tól nagyköveti —
162. Szudán 1956

1966-tól nagyköveti
Kveck Péter rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Kairó (Egyiptom)

162. Szuverén Mál-
tai Lovagrend 

1990 -től nagyköveti
(1921)

Győriványi Gábor rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet, Róma (Vatikán) 

164. Szváziföld 1990-től nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pretoria (Dél-Afrika) 
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165. Tádzsikisztán 1992-től nagyköveti Laszlóczki Imre rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet, Asztana (Kazahsztán) 
(Agrément megadva, megbízólevél átadá-
sa folyamatban.)

166. Tanzánia 1962-től nagyköveti Juhász Sándor rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Nairobi (Kenya) 

167. Thaiföld 1973-tól nagyköveti Tomaj Dénes rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Bangkok 

168. Togó 1970-től nagyköveti —
169. Törökország 1947

1967-től nagyköveti
(1924)

Szabó István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Ankara
Gyenge András főkonzul, Isztambul

170. Trinidad és To-
bago

1975-től nagyköveti —

171. Tunézia 1956-tól nagyköveti Pataki Pál rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Tunisz 

172. Türkmenisztán 1992-től nagyköveti Busztin György rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Teherán (Irán) 

173. Uganda 1965-tól nagyköveti Juhász Sándor rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Nairobi (Kenya) 

174. Új-Zéland 1969
1974-től nagyköveti

Csaba Gábor rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Canberra (Ausztrália) 

175. Ukrajna 1991-től nagyköveti Bayer Mihály rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Kijev
Bacskai József főkonzul, Ungvár
Tóth István főkonzul, Beregszász

176. Uruguay 1956
1964-től nagyköveti
(1930)

Varga Koritár Pál rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Buenos Aires (Argentína) 

177. Üzbegisztán 1992-től nagyköveti Íjgyártó István rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet, Moszkva (Oroszország) 
(Agrément megadva megbízólevél átadása 
folyamatban)
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178. Vatikán 1990-től nagyköveti
(1920)

Győriványi Gábor rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet, Róma 

179. Venezuela 1969-től nagyköveti —
180. Vietnam 1950

1961-től nagyköveti
Vizi László rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Hanoi 

181. Zambia 1966-tól nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pretoria (Dél-Afrika) 

182. Zimbabwe 1980-tól nagyköveti Emri István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet, Pretoria (Dél-Afrika) (Agrément 
megadva megbízólevél átadása folyamatban) 

183. Zöld-foki szi-
getek

1975-től nagyköveti Konkoly Norbert rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet, Lisszabon ( Portugália)
(Agrément megadva megbízólevél átadása 
folyamatban)

* Zárójelben: az 1945 előtti diplomáciai kapcsolat létrejötte

EGYÉB KÉPVISELETEK
 Tajvan Terták Ádám
 Magyar Kereskedelmi Iroda, Tajpej irodavezető

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK MELLETT MŰKÖDŐ MAGYAR KÉPVISE-
LETEK VEZETŐI

(2010. december 31-i állapot)
1. Képviselet az ENSZ mellett, New York Körösi Csaba rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet, a Magyar Köztársaság állandó 
képviselője az ENSZ-nél

2. Képviselet az ENSZ mellett, (ENSZ Euró-
pai Hivatala és más nemzetközi szerve-
zetek), Genf

Dékány András  rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet
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3. Képviselet az ENSZ-szervek és más 
nemzetközi szervezetek mellett, Bécs

Csuday Balázs rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet

4. Képviselet az EBESZ mellett, Bécs Molnár György rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet 

5. Képviselet a NATO mellett, Brüsszel Kovács István rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet 

6. Képviselet az EU mellett, Brüsszel Györkös Péter  rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet

7. Képviselet az UNESCO mellett, Párizs Bogyay Katalin rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet 

8. Képviselet az ET mellett, Strasbourg József Judit rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet 

9. Képviselet a WTO mellett, Genf Major István rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet 

10. Képviselet az OECD mellett, Párizs —

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG DIPLOMÁCIAI ÉS EGYÉB KÉPVISELETEI

(2010. december 31-i állapot)
  Állomáshely Képviselet szintje, jellege
1. Abu Dhabi nagykövetség
3. Algír nagykövetség
4. Almati főkonzulátus
5. Asztana nagykövetség
6. Amman nagykövetség
7. Ankara nagykövetség
8. Athén nagykövetség
9. Bagdad * nagykövetség
10. Baku nagykövetség
11. Bangkok nagykövetség
12. Barcelona főkonzulátus
13. Bécs nagykövetség
14. Bécs állandó ENSZ képviselet
15. Bécs állandó EBESZ képviselet
16. Bejrút nagykövetség
17. Belgrád nagykövetség
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18. Beregszász konzuli iroda
19. Berlin nagykövetség
20. Bern nagykövetség
21. Brazíliaváros nagykövetség
22. Brüsszel nagykövetség
23. Brüsszel állandó képviselet az EU mellett
24. Brüsszel állandó NATO képviselet
25. Buenos Aires nagykövetség
26. Bukarest nagykövetség
27. Canberra nagykövetség
28. Csíkszereda főkonzulátus
29. Csungking főkonzulátus
30. Damaszkusz nagykövetség
31. Doha nagykövetség
32. Dublin nagykövetség
33. Genf állandó WTO képviselet
34. Genf állandó ENSZ képviselet
35. Hága nagykövetség
36. Hanoi nagykövetség
37. Havanna nagykövetség
38. Helsinki nagykövetség
39. Iszlamabad nagykövetség
40. Isztambul főkonzulátus
41. Jekatyerinburg konzuli iroda
42. Jakarta nagykövetség
43. Kabul (és Pol-e-Khumri) nagykövetség (katonai tanácsadó PRT)
44. Kairó nagykövetség
45. Kassa főkonzulátus
46. Kijev nagykövetség
47. Kisinyov nagykövetség
48. Kolozsvár főkonzulátus
49. Koppenhága nagykövetség
50. Kuvait nagykövetség
51. Lisszabon nagykövetség
52. Ljubljana nagykövetség
53. London nagykövetség
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54. Los Angeles főkonzulátus
55. Madrid nagykövetség
56. Mexikóváros nagykövetség
57. Milánó főkonzulátus
58. Minszk nagykövetség
59. Moszkva nagykövetség
60. München főkonzulátus
61. Nairobi nagykövetség
62. New York főkonzulátus
63. New York ENSZ képviselet
64. Nicosia nagykövetség
65. Osló nagykövetség
66. Ottawa nagykövetség
67. Párizs nagykövetség
68. Párizs állandó OECD képviselet
69. Párizs állandó UNESCO képviselet
70. Peking nagykövetség
71. Podgorica nagykövetség
72. Pozsony nagykövetség
73. Prága nagykövetség
74. Pretoria nagykövetség
75. Pristina nagykövetség
76. Rabat nagykövetség
77. Ramallah képviseleti iroda
78. Riga nagykövetség
79. Rijád nagykövetség
80. Róma nagykövetség
81. Sanghaj főkonzulátus
82. Stockholm nagykövetség
83. Strasbourg ET melletti állandó képviselet
84. Szabadka főkonzulátus
85. Szarajevo nagykövetség
86. Szentpétervár főkonzulátus
87. Szingapúr nagykövetség
88. Szkopje nagykövetség
89. Szófia nagykövetség
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  Állomáshely Képviselet szintje, jellege
90. Szöul nagykövetség
91. Tajpej képviseleti iroda
92. Tallinn nagykövetség
93. Teherán nagykövetség
94. Tel-Aviv nagykövetség
95. Tbiliszi nagykövetség
96. Tirana nagykövetség
97. Tokió nagykövetség
98. Tripoli nagykövetség
99. Tunisz nagykövetség
100. Új Delhi nagykövetség
101. Ungvár főkonzulátus
102. Varsó nagykövetség
103. Vatikán nagykövetség
104. Vilnius nagykövetség
105. Washington D.C. nagykövetség
106. Zágráb nagykövetség

* Feladatát az ammani nagykövetség látja el.

B./ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBA AKKREDITÁLT RENDKÍVÜLI ÉS MEG-
HATALMAZOTT NAGYKÖVETEK

(2010. december 31-i állapot szerint)

Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

1. Afganisztán 1957
1964-től nagyköveti

Abdul M. SHOOGUFAN
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria) 

2. Albánia 1947
1954-től nagyköveti
(1922)

Florian NOVA
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 



402

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

3. Algéria 1962-től nagyköveti Lounes MAGRAMANE
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

4. Amerikai Egye-
sült Államok

1945
1966-tól nagyköveti
(1920)

Eleni Tsakopulos KOUNALAKIS
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

5. Andorra 1995-től nagyköveti Joan Pujal LABORDA
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

6. Angola 1975-től nagyköveti Joao Miguel VAHEKINI
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Pozsony

7. Antigua és 
Barbuda

2005-től nagyköveti —

8. Argentína 1949
1964-től nagyköveti
(1924)

Domingo Santiago CULLEN
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

9. Ausztrália 1972-től nagyköveti Alexander John BROOKING
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

10. Ausztria 1948
1964-től nagyköveti
(1918)

Michael ZIMMERMANN
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

11. Azerbajdzsán 1992-től nagyköveti Vilayat Mukhtar GULIYEV
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

12. Bahama 2005-től nagyköveti —
13. Bahrein 1990-től nagyköveti Ahmed Mohammad Yousef AL-DOSERI

rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Berlin (Németország)

14. Banglades 1972-től nagyköveti Tarik AHSAN
ideiglenes ügyvivő, Berlin (Németország)

15. Barbados 1978-től nagyköveti —
16. Belorusszia 1992-től nagyköveti Alena KUPCHYNA

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
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Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

17. Belgium 1947
1963-től nagyköveti
(1922)

Pierre LABOUVERIE
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

18. Belize 2005-től nagyköveti —
19. Benin 1962-től nagyköveti Séraphin LISSASSI

rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Genf (Svájc)

20. Bissau-Guinea 1973-tól nagyköveti —
21. Bolívia 1952

1970-től nagyköveti
Mary CARRASCO MONJE
ideiglenes ügyvivő, Bécs (Ausztria)

22. Bosznia-Herce-
govina

1992-től nagyköveti Nikola ÐUKIĆ
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

23. Botswana 1980-tól nagyköveti —
24. Brazília 1961

1974-től nagyköveti
(1923)

Gilberto VERGNE SABOIA
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

25. Brunei 1992-től nagyköveti Pengiran Junus MAHMUD
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Brüsszel (Belgium )

26. Bulgária 1947
1954-től nagyköveti
(1921)

Dimiter K. IKONOMOV
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

27. Burkina Faso 1968-tól nagyköveti Amadou TRAORE
ideiglenes ügyvivő, Bécs (Ausztria)

28. Burundi 1968-tól nagyköveti Térence NSANZE
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Berlin (Németország)

29. Chile 1965
1990-től nagyköveti
(1930)

Rodrigo José NIETO MATURANA
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

30. Ciprus 1960-tól nagyköveti Vassos CHAMBERLEN
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
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Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

31. Comore-
szigetek

1977-től nagyköveti —

32. Costa Rica 1970-től nagyköveti Elena MEISSNER
ideiglenes ügyvivő, Berlin (Németország)

33. Csád 1972-től nagyköveti Djibrine ABDOUL
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Moszkva (Oroszország)

34. Csehország 1993-tól nagyköveti Helena BAMBASOVÁ
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

35. Dánia 1948
1964-től nagyköveti
(1921)

Mads SANDAU-JENSEN 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

36. Dél-Afrika 1991-től nagyköveti Takalani Esther NETSHITENZHE
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

37. Dominikai Kö-
zösség 

—

38. Dominikai Köz-
társaság 

1984-től nagyköveti

39. Dzsibuti 1977-től nagyköveti
40. Ecuador 1946

1970-től nagyköveti
Jaime Augusto BARBERIS MARTINEZ
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

41. Egyenlítői 
Guinea 

1970-től nagyköveti

42. Egyesült Arab 
Emírségek 

1989-től nagyköveti Mohamed Hamad Omran AS-SHAMSI 
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

43. Egyiptom 1947
1957-től nagyköveti
(1928)

Aly Houssam Eldin ELHEFNY MAHMOUD 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

44. Elefánt-
csontpart 

1968-től nagyköveti Léon Houadja KACOU ADOM
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Berlin (Németország)



405

III . ADATOK

Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

45. Eritrea 1993-tól nagyköveti Petros TSEGGAI ASGHEDOM 
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Berlin (Németország)

46. Etiópia 1959
1964-től nagyköveti

Kongit Woldemariam SINEGIORGIS
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Prága (Csehország)

47. Észtország 1991-től nagyköveti
(1922)

Priit PALLUM
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

48. Fidzsi-szigetek 1976-tól nagyköveti
49. Finnország 1948

1960-tól nagyköveti
(1922)

Jari VILÉN
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

50. Franciaország 1946
1963-től nagyköveti
(1920)

René ROUDAUT
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

51. Fülöp-szigetek 1973-tól nagyköveti Alejandro D. Del ROSARIO 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

52. Gabon 1988-tól nagyköveti —
53. Gambia 1971-től nagyköveti Moses Benjamin JALLOW 

rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Párizs (Franciaország)

54. Ghána 1961-től nagyköveti Mohammed Nuruden ISMAILA
ideiglenes ügyvivő, Prága (Csehország)

55. Görögország 1956
1963-tól nagyköveti
(1921)

Spyridon GEORGILES
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

56. Grenada 1977-től nagyköveti —
57. Grúzia 1992-től nagyköveti Zviad CHUMBURIDZE

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
58. Guatemala 1990-től nagyköveti Carla Maria RODRIGUEZ MANCIA

rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)
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Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

59. Guinea 1959-től nagyköveti Mohamed Issiaga KOUROUMA
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Belgrád (Szerbia)

60. Guyana 1975-től nagyköveti
61. Haiti 2005-től nagyköveti
62. Hollandia 1947

1965-től nagyköveti
(1919)

Robert MILDERS
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

63. Honduras 1973-tól nagyköveti Roberto OCHOA MADRID
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Róma (Olaszország)

64. Horvátország 1992-től nagyköveti
(1941)

Ivan BANDIĆ
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

65. India 1948
1959-től nagyköveti

Gauri Shankar GUPTA
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

66. Indonézia 1955
1959-től nagyköveti

Maruli Tua SAGALA 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

67. Írország 1976-tól nagyköveti John DEADY
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

68. Irak 1958-tól nagyköveti
(1937)

Kasim Askar HASAN ALI
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

69. Irán 1951
1964-től nagyköveti
(1937)

Saeed SEYED AGAHA BANIHASHEMI
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

70. Izland 1955
1966-tól nagyköveti

Stefan SKJALDARSON
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

71. Izrael 1948
1989-től nagyköveti

Aliza BIN-NOUN BINNEWIES 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

72. Jamaika 1975-től nagyköveti Joy Elfreda WHEELER
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Berlin (Németország)
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Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

73. Japán 1959
1964-től nagyköveti
(1921)

Tetsuo ITO
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

74. Jemen 1959
1963-tól nagyköveti

Ghaleb Saeed Mohamed AL-ADOOF 
ügyvivő

75. Jordánia 1964-től nagyköveti Makram Mustafa A. QUEISI
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Bécs (Ausztria)

76. Kambodzsa 1956-tól nagyköveti CHEM Widhya
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Varsó (Lengyelország)

77. Kamerun 1987-től nagyköveti —
78. Kanada 1964-től nagyköveti Tamara Lynne GUTTMAN

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
79. Katar 1990-től nagyköveti Mubarak Rashid AL-BOAININ

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
80. Kazahsztán 1992-től nagyköveti Rashid IBRAYEV

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
81. Kelet-Timor 2003-tól nagyköveti
82. Kenya 1964-től nagyköveti Consolata KIRAGU ideiglenes ügyvívő, 

Bécs
83. Kína 1949-től nagyköveti

(1940)
ZHANG Chunxiang
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

84. Kirgizisztán 1992-től nagyköveti Rina PRIZSIVOJT
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

85. Kolumbia 1973-tól nagyköveti —
86. Kongói Demok-

ratikus Köztár-
saság

1973-tól nagyköveti —

87. Kongói Köztár-
saság

1970-től nagyköveti
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Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

88. Koreai Köztár-
saság

1989-től nagyköveti SUH Chung-Ha
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

89. Koreai NDK 1948
1954-től nagyköveti

KIM Kwang Sop
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

90. Koszovó 2008 Shkëndije GECI SHERIFI
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

91. Közép-Afrika 1970-től nagyköveti Bernard LECLERC
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

92. Kuba 1960-tól nagyköveti
(1926)

Soraya Elena ÁLVAREZ NÚNEZ
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

93. Kuvait 1964-től nagyköveti Abdulhamid AL FAILAKAWI
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

94. Laosz 1962-től nagyköveti Sengphet HOUNGBOUUNGNVANG
ideiglenes ügyvivő, Varsó (Lengyelország)

95. Lengyelország 1946
1954-től nagyköve-
ti (1919)

Roman KOWALSKI
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

96. Lesotho 1983-tól nagyköveti Jonas Sponkie MALEWA
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Róma (Olaszország)

97. Lettország 1991-től nagyköveti
(1923)

Veronika ERTE
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs

98. Libanon 1965-től nagyköveti Charbel STEPHAN
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

99. Libéria 1976-tól nagyköveti —
100. Líbia 1967-től nagyköveti Ahmed M. A. MENESI

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
101. Liechtenstein 1993-tól nagyköveti

(1925)
—

102. Litvánia 1991-től nagyköveti
(1923)

Renatas JUŠKA 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
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Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

103. Luxemburg 1949
1966-tól nagyköveti
(1924)

Marc THILL
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

104. Macedónia 1994-től nagyköveti Darko ANGELOV
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

105. Madagaszkár 1975-től nagyköveti Eloi Alphonse Maxime DOVO 
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Moszkva (Oroszország)

106. Malawi 1990-től nagyköveti —
107. Malajzia 1970-től nagyköveti Kamilan Dato MAKSON 

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
108. Maldív-szigetek 1975-től nagyköveti —
109. Mali 1962-től nagyköveti Bréhima SIRÉ TRAORE

rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Moszkva (Oroszország)

110. Marokkó 1959-től nagyköveti Moulay Abbes EL KADIRI 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

111. Mauritánia 1965-től nagyköveti M. M. OULD DAHI
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Moszkva (Oroszország)

112. Mauritius 1990-től nagyköveti —
113. Málta 1970-től nagyköveti Christopher GRIMA

rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

114. Mexikó 1974-től nagyköveti
(1926)

Pedro GONZALEZ RUBIO SÁNCHEZ 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

115. Mianmar 1960-tól nagyköveti —
116. Moldova 1992-től nagyköveti Alexandru CODREANU

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
117. Mongólia 1950

1965-től nagyköveti
Erdenechimeg OMBOOSUREN
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

118. Montenegró 2006-tól nagyköveti Vanja BRAILO
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
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Ország
Az 1945 utáni kapcso-
latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

119. Mozambik 1975-től nagyköveti —
120. Nagy-Britannia 1947

1963-tól nagyköveti
(1921)

Gregory John DOREY
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

121. Namíbia 1990-től nagyköveti Selma ASHIPALA-MUSAVYI 
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

122. Nepál 1961-től nagyköveti Madan Kumar BHATTARAI
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Berlin (Németország)

123. Németország 1973-tól nagyköveti
(1919)

Dorothee JANETZKE-WENZEL
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

124. Nicaragua 1979-től nagyköveti Piero Dario COEN MONTEALEGRE 
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Róma (Olaszország)

125. Niger 1973-től nagyköveti Djiba Ali Amina BAZINDRE
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Berlin (Németország)

126. Nigéria 1964-től nagyköveti Adeola Adebisi OBILEYE 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

127. Norvégia 1947
1965-től nagyköveti
(1921)

Siri Ellen SLETNER
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

128. Olaszország 1946
1964-től nagyköveti
(1919)

Gian Battista CAMPAGNOLA
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

129. Omán 1990-től nagyköveti Badr Mohamed Zaher AL HINAI
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

130. Oroszország 1991-től nagyköveti Alexander TOLKACH
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
Alexander GUSEV főkonzul, Debrecen
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latfelvétel ideje és jelen-
legi szintje* 

Az állam képviselőjének (a képvise-
let vezetőjének) neve, rangja, és a 
nem Budapesten rezideáló képvise-
letvezetők székhelye

131. Örményország 1992-től nagyköveti Ashot HOVAKIMIAN
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

132. Pakisztán 1965-től nagyköveti Quasim Raza MUTTAQI
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

133. Palesztin Auto-
nóm Területek 

1988-tól nagyköveti Ahmad Mustafa Mahamed ABDELRAZEK
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

134. Panama 1975-től nagyköveti Isabel DAMIAN KAREKIDES
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

135. Paraguay 1991-től nagyköveti
(1933)

Oscar Cabello SARUBBI
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

136. Pápua Új-
Guinea

1977-től nagyköveti —

137. Peru 1969-től nagyköveti Antonio GARCIA REVILLA
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria) 

138. Portugália 1974-től nagyköveti
(1926)

António Augusto Jorge MENDES
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

139. Románia 1947
1954-től nagyköveti
(1921)

Ireny COMAROSCHI
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 
Răzvan Paul CIOLCĂIOLC alkonzul, 
Szeged
Ioan FODOREANU főkonzul, Gyula

140. Ruanda 1972-től nagyköveti Eugene Richard GASANA
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bonn (Németország) 

141. Saint Lucia 2005-től nagyköveti —
142. Saint Vincent és 

Grenadine 
2005-től nagyköveti —
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143. Salvador , 1991-től nagyköveti Vanessa Eugenia INTERIANO TOBAR
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria) 

144. San Marino 1990-től nagyköveti Maria Lea PEDINI
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, San Marino 

145. Sao Tomé és 
Príncipe 

1976-tól nagyköveti —

146. Seychelle-
szigetek 

1977-től nagyköveti —

147. Sierra Leone 1969-től nagyköveti Melrose B. KAI-BANYA
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Moszkva (Oroszország)

148. Spanyolország 1977-től nagyköveti
(1920)

Enrique PASTOR de GANA
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

149. Srí Lanka 1959-től nagyköveti Mustafa Mohamed JAFFEER
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria)

150. Suriname 1977-től nagyköveti —
151. Svájc 1946

1963-tól nagyköveti
(1918)

Christian MÜHLETHALER
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

152. Svédország 1945
1964-től nagyköveti
(1921)

Cecilia BJÖRNER
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

153. Szaúd-Arábia 1995-től nagyköveti Nabeel Ashour KHALAF AHMAD
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

154. Szenegál 1968-tól nagyköveti —
155. Szerbia 2006-tól nagyköveti Dejan ŠAHOVIĆ

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 
156. Szingapúr 1970-től nagyköveti NG SER MIANG

rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Szingapúr
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157. Szíria 1954
1961-től nagyköveti

Mohamed Amir SMADI ügyvivő

158. Szlovákia 1993-tól nagyköveti
(1939)

Peter WEISS
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
Štefan DANO főkonzul, Békéscsaba 

159. Szlovénia 1992-től nagyköveti Darja BAVDAŽ-KURET 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
Drago ŠIFTAR főkonzul, Szentgotthárd 

160. Szomália 1960-tól nagyköveti —
161. Szudán 1956

1966-tól nagyköveti
Mahmoud Hassan ELAMIN
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 
Bécs (Ausztria)

162. Szuverén Mál-
tai Lovagrend 

1990 -től nagyköveti
(1921)

Erich KUSSBACH
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

163. Szváziföld 1990-től nagyköveti
164. Tádzsikisztán 1992-től nagyköveti Idibek KALANDAROV

ideiglenes ügyvivő, Bécs (Ausztria)
165. Tanzánia 1962-től nagyköveti Ahmada Rweyemamu NGEMERA

rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Berlin (Németország)

166. Thaiföld 1973-tól nagyköveti Karn CHIRANOND
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

167.Togó 1970-től nagyköveti —
168. Törökország 1947

1967-től nagyköveti
(1924)

Oya TUZCUOGLU
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

169. Trinidad és To-
bago 

1975-től nagyköveti —

170. Tunézia 1956-tól nagyköveti Mohamed DAOUAS
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

171. Türkmenisztán 1992-től nagyköveti —
172. Uganda 1965-tól nagyköveti —
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173. Új-Zéland 1969,
1974-től nagyköveti

Alan COOK
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Berlin  

174. Ukrajna 1991-től nagyköveti Yurii MUSHKA
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
Szerhij BORDENKOV
főkonzul, Nyíregyháza 

175. Uruguay 1956
1964-től nagyköveti
(1930)

Jorge PEREZ OTERMIN
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria

176. Üzbegisztán 1992-től nagyköveti Kadyrjan YUSUPOV
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Bécs (Ausztria) 

177. Vatikán 1990-től nagyköveti
(1920)

Juliusz JANUSZ apostoli nuncius,
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

178. Venezuela 1969-től nagyköveti Adriana Alejandra GOTTBERG GIL
ideiglenes ügyvivő

179. Vietnam 1950
1961-től nagyköveti

NGUYEN Quoc Dung
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 

180. Zambia 1966-tól nagyköveti Godwin Kingsley CHINKULI
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vet, Párizs (Franciaország) 

181. Zimbabwe 1980-tól nagyköveti —
182. Zöld-foki szi-

getek
1975-től nagyköveti —

* Zárójelben: az 1945 előtti diplomáciai kapcsolat létrejötte

EGYÉB KÉPVISELETEK
 Tajvan Marietta KAO LIU 
 Tajpej Képviseleti Iroda Irodavezető
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Ország / Székhely Név és rang Beosztás
1. Albánia 

Tirana
Grenovics László ezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
2. Algéria  

Algír
Tóth Ferenc alezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
3. Amerikai Egyesült Államok 

Washington
Pásztor István ezredes, véderő, katonai és légügyi 

attasé
Rubik László őrnagy véderő, katonai és légügyi 

attasé helyettese
4. Ausztria 

Bécs
Bálint Sándor mk. alezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
5. Belgium  

Brüsszel
Dobos András alezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
6. Bulgária 

Budapestről akkreditálva
Várhegyi Tamás ezredes déli regionális attasé

7. Bosznia-Hercegovina 
Szarajevó 

Szappanos Péter alezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

8. Ciprus 
Budapestről akkreditálva

Várhegyi Tamás ezredes déli regionális attasé 

9. Csehország  
Budapestről akkreditálva

Talián István ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

10. Dánia 
Berlinből akkreditálva

Hajnik László mk. ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

11. Egyiptom 
Kairó

Szabó József mk. alezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

12. Észtország  
Budapestről akkreditálva

Gál Emil alezredes északi regionális attasé

13. Finnország 
Stockholmból akkreditálva

Ritli János ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

14. Franciaország 
Párizs

Keresztes Tamás ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé
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15. Görögország 

Athén
Annus Zsolt alezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
16. Hollandia 

Brüsszelből akkreditálva
Dobos András alezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
17. Horvátország 

Zágráb
Hajas László alezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
18. India 

Delhi 
Belső Károly alezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
19. Írország 

Londonból akkreditálva
Orosz Zsolt ezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
20. Izrael 

Tel Aviv
Józsa László ezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
21. Kanada 

Washingtonból akkre-
ditálva 

Pásztor István ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

22. Kína 
Peking 

Béres János ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

23. Koreai Köztársaság Pe-
kingből akkreditálva 

Béres János ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

24. Lengyelország 
Varsó 

Nagy Péter ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

25. Lettország  
Budapestről akkreditálva 

Gál Emil alezredes északi regionális attasé

26. Litvánia 
Varsóból akkreditálva

Szilágyi Szabolcs ezredes északi regionális attasé

27. Macedónia 
Budapestről akkreditálva 

Várhegyi Tamás ezredes déli regionális attasé

28. Moldova 
Kijevből akkreditálva

Juhász Sándor ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

29. Nagy-Britannia 
London

Orosz Zsolt ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

30. Németország 
Berlin 

Hajnik László mk. ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

Szalavári Lajos alezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé helyettese
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31. Norvégia 

Stockholmból akkreditálva
Ritli János ezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
32. Olaszország 

Róma
Selmeci Balázs alezredes véderő, katonai és légügyi 

attasé
33. Oroszország 

Moszkva
Lévai István Attila
dandártábornok

véderő attasé

Gál Emil mk ezredes katonai és légügyi attasé
Kerékgyártó Roland mk. 
őrnagy

véderő, katonai és légügyi 
attasé helyettese

34. Pakisztán 
Iszlamabad

Erbán Gábor mk. alezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

35. Portugália 
Párizsból akkreditálva

Keresztes Tamás ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

36. Románia 
Bukarest 

Sándor Mátyás alezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

37. Spanyolország 
Rómából akkreditálva

Selmeci Balázs alezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

38. Svájc 
Bécsből akkreditálva

Bálint Sándor mk. alezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

39. Svédország 
Stockholm

Ritli János ezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

40. Szerbia 
Belgrád 

Makács Sándor alezredes, véderő, katonai és légügyi 
attasé

41. Szlovákia 
Budapestről akkreditálva 

Várhegyi Tamás ezredes déli regionális attasé

42. Szlovénia 
Bécsből akkreditálva 

Bálint Sándor mk. alezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

43. Törökország 
Ankara

Hess János alezredes véderő, katonai és légügyi 
attasé

44. Ukrajna  
Kijev

Börcsök András mk. alez-
redes,

véderő, katonai és légügyi 
attasé

Kovács Pál mk. őrnagy véderő, katonai és légügyi 
attasé helyettese
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Ország / Név, székhely
A konzuli kerület a 
fogadó országban

A megbízás kelte

1. Amerikai Egyesült Államok
BÖJTÖS László 
tiszteletbeli főkonzul, 
Cleveland

Ohio állam 1993. márc.18.

SZABLYA Ilona 
tiszteletbeli konzul, 
Seattle

Washington, Idaho, 
Oregon

1993. ápr. 8. 

VOISIN Éva  
tiszteletbeli konzul, 
San Francisco

California állam 38 me-
gyéje, Nevada állam

1993. júl. 16.

FÉLEGYHÁZY-MEGYESY Jenő 
tiszteletbeli konzul, 
Denver

Colorado, Wyoming ál-
lamok

1993. dec. 27.

PRING KOMJÁTHY Emese 
tiszteletbeli konzul, 
Honolulu

Hawai állam, 
Mariana-szigetek

1994. márc. 24.

GARAI Gábor 
tiszteletbeli konzul, 
Boston

Massachusetts, Maine, 
New Hampshire, Rhode 
Island, Vermont államok

1997. dec. 11.

Dennis BECHARA 
tiszteletbeli konzul, 
Mayaguez

Puerto Rico 1997. márc. 14.

GERGÁTZ István  
tiszteletbeli konzul, 
New Orleans

Louisiana, Mississippi ál-
lamok

1999. dec. 14.

Kaarina Brita KOSKENALUSTA 
tiszteletbeli konzul, 
Chicago

Illinois állam 2000. dec. 13.
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POZSGAY György 
tiszteletbeli főkonzul, 
Miami

Florida, Georgia, South-
Carolina államok

2001. aug. 14.

Phillip Arnold ARONOFF 
tiszteletbeli konzul, 
Houston

Texas állam 2004. aug. 20.

Julius Joe ADORJÁN  
tiszteletbeli konzul, 
San Louis

Missuri állam 2005. nov. 28.

John E. PARKERSON  
tiszteletbeli konzul, 
Atlanta

Georgia állam 2007

SIMON György 
tiszteletbeli konzul, 
Salt Lake City

Utah állam 2007

BARTSCH Miklós 
tiszteletbeli konzul 
Sacramento

Kalifornia állam 2010

2. Argentína
ÁDÁM Rózsa  
tiszteletbeli konzul, 
Rosario

Santa Fé, Entre Ríos tar-
tományok

1998. okt. 5.

3. Ausztrália
BORLAI Tibor  
tiszteletbeli konzul, 
Brisbane

Queensland állam 1991. dec. 18.

TÓTH Katalin Marianne 
tiszteletbeli konzul, 
Adelaide

Dél-Ausztrália 1995. szept. 30.

MOLNÁR György  
tiszteletbeli konzul, 
Perth

Nyugat-Ausztrália 1997. okt. 24.

VILÁGOS István  
tiszteletbeli konzul, 
Melbourne

Viktória állam 2004. dec. 15.
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4. Ausztria
Wolfgang R. RÖHRS  
tiszteletbeli konzul, 
Klagenfurt, 

Karintia tartomány 1992. jan. 24. 

NEMES Vincenz  
tiszteletbeli konzul, 
Bregenz 

Vorarlberg tartomány 1993. febr. 8. 

Franz LANTOS  
tiszteletbeli konzul, 
Innsbruck 

Tirol tartomány 1993. márc. 15. 

Rudolf GRUBER  
tiszteletbeli konzul, 
Maria Enzersdorf 

Alsó-Ausztria tartomány 1993. ápr. 29. 

Michael LEIER  
tiszteletbeli konzul, 
Horitschon 

Burgenland tartomány 1993. júl. 21. 

Rudi ROTH  
tiszteletbeli konzul, 
Graz 

Steiermark tartomány 1993. júl. 21. 

Katharina PEDÁK-VATTAY  
tiszteletbeli konzul, 
Linz 

Felső-Ausztria tartomány 1998. febr. 3. 

Günter KUHN  
tiszteletbeli konzul, 
Salzburg

Salzburg tartomány 2006. okt. 2. 

5. Azerbajdzsán 
Karman HASANOV  
tiszteletbeli konzul, 
Baku

az állam egész területe 2007

6. Bahrein 
GARAMVÖLGYI Balázs 
tiszteletbeli konzuli ügynök, 
Manama

az állam egész területe 2008
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7. Banglades 
Azam J. CHOWDHURRY  
tiszteletbeli konzul, 
Dakka

az állam egész területe 2006. jún. 14.

8. Belgium 
Stefan Frans VUZDUGAN  
tiszteletbeli konzul, 
Antwerpen 

Antwerpen, Limbourg, 
Flamand-Brabant megyék 

1998. ápr. 1. 

Jacques DANGEZ  
tiszteletbeli konzul, 
Liege

Vallon Régió területe 2003. nov. 6.

9. Benin 
Achille Gilbert DJOGNI  
tiszteletbeli konzul, 
Cotonou

az állam egész területe 2000. máj. 3.

10. Bulgária 
Jordan Petkov JORDANOV  
tiszteletbeli konzul, 
Várna

Várna, Burgasz, Dobrics, 
Sumen, Szilisztra, Szliven, 
Jambol megyék területe

2008

11. Bolívia 
Andrés Esteban BARTOS Miklós  
tiszteletbeli konzul, 
La Paz

az állam egész területe 1994. nov. 1. 

12. Bosznia-Hercegovina 
Vladimir LUKIĆ 
tiszteletbeli konzul, 
Mosztár 

az állam egész területe 2008. aug. 22 

Miroslav MIKES 
tiszteletbeli konzul 
Banja Luka

2009. június 5.

13. Brazília 
FERENCZY Lóránd  
tiszteletbeli konzul 
Curitiba 

Paraná szövetségi állam 1990. júl. 23. 
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FÜZESI János  
tiszteletbeli konzul, 
Fortaleza 

Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Ceará, Piaui ál-

lamok 

1991. nov. 14. 

KIRÁLY János 
tiszteletbeli főkonzul, 
Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro állam 1991. december 

Pereira Veronica RUTTKAY  
tiszteletbeli konzul, 
Porto Alegre 

Rio Grande do Sul szö-
vetségi állam 

1994. máj. 27. 

ÜRMÉNYI Géza  
tiszteletbeli konzul, 
Salvador 

Alagoas, Bahía, 
Pernambuco, Sergipe ál-

lamok 

1999. nov. 22. 

HAJDÚ Anton  
tiszteletbeli konzul, 
Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro állam 2002. márc. 7. 

FARKASVÖLGYI Ágnes  
tiszteletbeli konzul, 
Belo Horizonte 

Minas Gerais szövetsé-
gi állam

2006. jún. 30. 

BENKŐ László 
tiszteletbeli alkonzul 
Rio de Janeiro

2009. március 12.

14. Chile 
Washington León BON  
tiszteletbeli konzul, 
Arica 

Chile I. régiója 2004. jún. 2. 

Luis González GODOY  
tiszteletbeli konzul, 
Punta Arenas 

Chile XII. régiója 2004. jún. 2. 

Eduardo Amengual KOVACS 
tiszteletbeli konzul, 
Valparaiso 

Chile V. régiója 2004. jún. 2. 

Gabriel Héctor BERECZELY APOR  
tiszteletbeli konzul, 
Santiago 

Fővárosi régió, VI. régió 2005. nov. 15. 
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Jorge Andres BAKSAI MÁRQUEZ 
tiszteletbeli konzul, 
Concepción

2008. november 7.

15. Ciprus 
Costakis LOIZOU 
tiszteletbeli főkonzul, 
Nicosia

az állam egész területe 1989. október

16. Costa Rica 
José Guillermo ROJAS CHAVES  
tiszteletbeli konzul, 
San José

az állam egész területe 1998. nov. 4.

17. Dánia 
Heine Sveistrup JENSEN  
tiszteletbeli konzul, 
Aarhus

Dél-Jylland, Ribe, Vejle, 
Ringkjobing, Aarhus, 
Viborg, Észak-Jylland

2000. febr. 18. 

18. Dél-Afrika 
TÓTH Dénes Aurél  
tiszteletbeli konzul, 
Durban 

az állam egész területe 1998. ápr. 8. 

André PELSER  
tiszteletbeli konzul, 
Fokváros

Eastern Cape, Western 
Cape, Northern Cape tar-

tományok

2002. szept. 9. 

19. Dzsibuti 
Said Omar MOUSSA  
tiszteletbeli konzul, 
Djibuti

az állam egész területe 1991. máj. 16. 

20. Ecuador 
Francisco Salvador MORAL  
tiszteletbeli konzul, 
Quito

az állam egész területe 1995. febr. 23. 

21. Egyiptom 
Ahmed Saad RAGAB  
tiszteletbeli konzul, 
Alexandria 

Alexandria kormány-
zóság 

1996. szept. 17. 
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Emile Sedrak WAHBA  
tiszteletbeli főkonzul, 
Szuez

Szuez – Giza – Fajum 
– Beni; Szuez – Minia – 
Asjút – Sohang El Wadi, 
El Gedid – Kena Assuan; 

North- és South-Sinai

1996. szept. 17. 

22. Etiópia 
Zera Dawit TEKLAHAIMANOT  
tiszteletbeli konzul, 
Addis Abeba

az állam egész területe 2000. ápr. 4.

23. Finnország 
Urpu KIVIKARI  
tiszteletbeli konzul, 
Turku 

Turku és Pori megyék 1989. nov. 23. 

Bengt Göran LINDHOLM  
tiszteletbeli konzul, 
Mariehamn 

Åland-szigetek 1991. jún. 14. 

Krisiina Marjo-Riita JAATINEN  
tiszteletbeli konzul, 
Tampere 

Häme megye 1993. jún. 9. 

Kyösti Niilo Juhani KAKKONEN  
tiszteletbeli konzul, 
Joensuu

Kelet-Finnország megye 2002. nov. 8. 

24. Franciaország 
László MESTER de PARAJD  
tiszteletbeli konzul, 
Rouen 

Basse-Normandie, 
Haute-Normandie ke-

rületek 

1995. máj. 3.  

Jean-Pierre PRUDHON  
tiszteletbeli konzul, 
Nancy 

Lorrain régió 1996. ápr. 19. 

Serge Léonce COMTAT  
tiszteletbeli konzul, 
Rennes 

Loire-Atlanqique, Maine-
et-Loire Morbihan, Ille-et-
Vilaine, Vendée megyék 

1999. febr. 25.  
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Aymar de CAUMIA BAILLENX  
tiszteletbeli konzul, 
Bordeaux 

Gironde, Dordogne, Lot 
et Garonne, les Landes és 
les Pyrénées Atlantiques 

megyék 

2003. márc. 10. 

Bernard PACORY  
tiszteletbeli konzul, 
Lille 

Nord és Pas-de-Calais 
megyék 

2004. okt.28. 

Ronald Paul Eugene NICOLIN  
tiszteletbeli konzul, 
Tours 

2007 

Richard JUNGTO  
tiszteletbeli konzul, 
Moulhouse 

Elzász régió és attól dél-
re Franche-Comté öt me-

gyéje 

2007. dec. 3. 

Louis SAVARY 
Nantes

Nantes régió 2009. április 27. 

25. Fülöp-szigetek 
Alfonso S. YUCHENGCO  
tiszteletbeli konzul, 
Manila

az állam egész területe 1998. szeptember

26. Gambia 
OZSVÁRI Zsuzsanna  
tiszteletbeli konzul, 
Banjul

az állam egész területe 2005. aug. 25. 

28. Ghána 
Ekow FYNN-THOMPSON  
tiszteletbeli konzul, 
Accra

az állam egész területe 1994. szept. 27. 



427

III . ADATOK

Ország / Név, székhely
A konzuli kerület a 
fogadó országban

A megbízás kelte

29. Görögország 
Dimitrios TAKAS  
tiszteletbeli főkonzul, 
Thessaloniki 

Az állam következő 
húsz megyéje: Evrou, 

Rhodopi, Xanthi, Drama, 
Kavala, Serres, Kilkis, 

Thessaloniki, Halkidiki, 
Pelli, Florina, Kastoia, 

Imaias, Kozani, Pierias, 
Grevena, Ioannina, 
Thesprotas, Larissa, 

Trikala 

1990. dec. 8.  

Alexandros BESI  
tiszteletbeli konzul, 
Athén, Pireus 

Athén területe 1991. máj. 18. 

Konstantinos KOSTANTINIDES  
tiszteletbeli konzul, 
Heraklion 

Kréta szigete 1994. máj. 30. 

Frederica KASSIOTIS  
tiszteletbeli konzul, 
Korfu 

Korfu szigete 2000. júl. 21. 

Agapitos KAILLIS 
tiszteletbeli konzul, 
Rhodes (Ródosz) 

Dodekaneszosz sziget-
csoport 

2001. jan. 10. 
Agapitos Kaillis 

2010. április 15-től 
átmenetileg men-
tesítve a konzuli 

teendők alól 
Nickolaos Th. DOUROS  
tiszteletbeli konzul, 
Pátrász

Achaia, Akarnania és 
Ilia megyék, továbbá 
Lefkada, Kefalonia és 
Zakinthosz szigetek 

2008. nov. 20. 

30. Grúzia 
Zaza CHARKVIANI  
tiszteletbeli konzul, 
Tbiliszi

az állam egész területe 2003. nov. 20. 
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31. Guatemala 
Hedy de CSÁKY  
tiszteletbeli konzul, 
Guatemala-város

az állam egész területe 2006. dec. 6. 

32. Guinea 
Oumar Bella BARRY  
tiszteletbeli konzul, 
Conakry

az állam egész területe 2001. jún. 6. 

33. Holland Antillák  
Paul van de LAARSCHOT 
tiszteletbeli konzul, 
Curachao

a Holland Antillák egész 
területe

1998 

34. Hollandia 
Johannes Andreas Maria REIJNEN  
tiszteletbeli konzul, 
s-Hertogenbosch 

Zeeland, Nord-Brabant, 
Limburg 

1994. okt. 26. 

Cees H. BOER 
tiszteletbeli konzul, 
Amsterdam 

Nord-Holland, Zuid-
Holland, Flevoland 

1996. szept.10. 

JANKOVICH József Béla 
tiszteletbeli konzul, 
Arnhem 

Utrecht, Gelderland, 
Overijssel megyék 

1998. jún. 17. 

Alfred Theodorus DUBBELING  
tiszteletbeli konzul, 
Winsum 

Groningen, Friesland, 
Drenthe megyék 

1999. márc. 3. 

D. S. L. FESTETICS de Tolna  
tiszteletbeli konzul, 
Haarlem

Haarlem közigazgatási 
területe

2004. jún. 24. 

35. Honduras 
José Pedro HANDAL  
tiszteletbeli konzul, 
Tegucigalpa

az állam egész területe 1993. okt. 20. 
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36. Horvátország 
Marijan KLJUCARICEK  
tiszteletbeli konzul, 
Rijeka 

Isztria, Tengermelléki és 
Fennsíkiv valamint Lika-

Senj megyék 

1997. aug. 1. 

Ivo STANIČIĆ  
tiszteletbeli konzul, 
Split

Zadar, Sibenik-Knín, 
Split-Dalmát, Dubrovnik-

Neretva megyék 

2001. máj. 21.  

37. India 
M.A. ALAGAPPAN  
tiszteletbeli konzul, 
Chennai 

Tamil Nadu, Kerala, 
Andhra Pradesh államok 

1991. nov. 13.  

Binod KHEMKA  
tiszteletbeli főkonzul, 
Mumbai (Bombay) 

Maharastra, Gujarat, Goa 
államok

2006. márc. 6.  

Rahindra NATH DATTA 
tiszteletbeli konzul, 
Kalkutta

2008

38. Indonézia 
CRISTOFOLI Gabriella  
tiszteletbeli konzul, 
Denpasar 

Bali tartomány területe 2002. júl. 24. 

Eduard Eddy SUGIRI  
tiszteletbeli konzul, 
Bandung 

Nyugat-Jáva tartomány 2006. aug. 10. 

James R. RADJIMIN 
tiszteletbeli konzul, 
Surabaya

Kelet-Jáva tartomány 2006. aug. 18.

39. Írország 
John MILLER  
tiszteletbeli konzul, 
Cork

az állam egész területe 2008. febr. 7.

40. Izland 
Svavar JÓNATANSSON  
tiszteletbeli főkonzul, 
Reykjavík

az állam egész területe 1990. június 
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41. Izrael 
Dov RAMATI  
tiszteletbeli konzul, 
Eilat 

Eilat város és környéke 1993. ápr. 4. 

Josef WEISS  
tiszteletbeli konzul, 
Jeruzsálem 

Jeruzsálem város és kör-
nyéke 

1994. okt. 3. 

Tony NADASHI 
tiszteletbeli konzul, 
Haifa

Haifa város és környéke 1998. dec. 2. 

42. Japán 
Osamu SUZUKI  
tiszteletbeli főkonzul, 
Hamamacu 

Közép-Japán területén: 
Niigata, Toyama, Ishikawa, 

Fukui, Yamanashi, 
Nagano, Gifu, Shizuoka, 
Aichi kormányzóságok 

1991. szept. 5. 

Satoshi IUE 
tiszteletbeli konzul, 
Osaka

Kinki körzet 2005. febr. 22.

43. Kamerun 
Marie Catherine GNO DJOB  
tiszteletbeli konzul, 
Doula

az állam egész területe 2001. szept.18. 

44. Kanada 
MOLNÁR András 
tiszteletbeli főkonzul, 
Vancouver 

British Columbia tar-
tomány 

1995 február 

FROHLINGER Tamás  
tiszteletbeli konzul, 
Winnipeg 

Manitoba tartomány 2005. ápr. 7. 

VASS Zoltán  
tiszteletbeli konzul, 
Vancouver 

Brit-Kolumbia tartomány 2005. máj. 31. 
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SZABÓ Artúr 
tiszteletbeli konzul, 
Calgary 

Alberta, Saskatchewan 
tartományok 

2005. jún. 9. 

SZENTMIHÁLY Gyula 
tiszteletbeli főkonzul, 
Montreal 

Quebec területe 2008 

SZENTHE Sándor 
tiszteletbeli alkonzul, 
Edmonton

2008

45. Kenya 
Mike James KIRKLAND  
tiszteletbeli konzul, 
Mombasa

Kenya Parti tartománya 2000. márc. 16. 

46. Kirgizisztán 
Henry BALYAN 
tiszteletbeli konzul, 
Biskek

az állam egész területe 2001. júl. 12. 

47. Kolumbia 
Ricardo Lequerica OTERO  
tiszteletbeli konzul, 
Cartagena de Indias 

Atlántico, Bolivar, César, 
Córdoba, Magdalena, 

Guajira és Sucre tartomá-
nyok, San Andrés és Pro-
videncia szigetcsoport 

területe 

2003. márc. 25. 
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SZEGEDI-MASZÁK Ildikó 
tiszteletbeli konzul, 
Bogota

Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Boyacá, Caldas, 

Caqueta, Casanare, 
Cauca, Choco, 

Cundinamarca, Guainia, 
El Guaviare, El Guaviare, 

Huila, Meta, Narino, 
Notre de Santander, 

Putumayo, El Quindio, 
Risaralda, Santander, 

Tolima, El Valle, El 
Vauipes, El Vichada tar-

tomány

2006. máj. 22.

48. Koreai Köztársaság 
SOHN Bong-Rak 
tiszteletbeli konzul, 
Incheon-City 

Incheon és Kyonggi tar-
tomány 

2002. febr. 7. 

LEE Dong-Uk  
tiszteletbeli konzul, 
Ulszari 

Kyungsangnam tar-
tomány

2006. márc. 30. 

CHO Hyun-shick 
tiszteletbeli konzul 
Szöul

2009. nov. 30.

49. Lengyelország 
Witold ABRAMOWICZ 
tiszteletbeli konzul, 
Poznan 

Poznan város és kör-
nyéke 

1997. november 

Tadeusz KACZOR  
tiszteletbeli konzul, 
Lódz

Lódzi vajdaság területe 2004. május 18. 

50. Lettország 
Ariana ZUPIKA  
tiszteletbeli konzul, 
Riga

az állam egész területe 1997. szept. 12. 
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51. Libanon 
Adel KASSAR  
tiszteletbeli konzul, 
Szaida és Bejrút

Dél-Libanon tartomány 1991. április 

52. Liechtenstein 
Markus WANGER 
tiszteletbeli konzul, 
Vaduz

az állam egész területe 1994. aug. 30. 

53. Litvánia 
Jocionisné MÉSZÁROS Ilona  
tiszteletbeli konzul, 
Kaunas

az állam egész területe 1996. jún. 26. 

54. Luxemburg 
Jean J. M. RIES  
tiszteletbeli főkonzul, 
Luxemburg, Dalheim

az állam egész területe 1991. szept. 26. 

55. Malajzia 
FÁSKERTY Gábor  
tiszteletbeli konzul, 
Bayan Lepas

Penang területe 1993. okt. 22. 

56. Marokkó 
Abdelhamid GUESSOUS  
tiszteletbeli konzul, 
Tanger 

az állam egész területe 1998. január 

Mohamed TAZI  
tiszteletbeli konzul, 
Casablanca

Casablanca körzete 2000. febr. 11. 

57. Mauritius 
Marie Jacques Guy HUGNIN  
tiszteletbeli konzul, 
Port Louis

az állam egész területe 1998. június 

58. Málta 
Michel George SOLER  
tiszteletbeli főkonzul, 
Sliema

az állam egész területe 1991. dec. 5. 
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59. Mexikó 
Alejandro VASQUEZ  
tiszteletbeli konzul, 
Guadalajara 

Aguascalientes, Col-
ima, Macias Guanajuato, 
Jalisco, Michoancán ál-

lamok 

1994. márc. 23. 

Modesto Alanis von der MEDEN  
tiszteletbeli konzul, 
Monterrey 

Nuevo León, Tamaulipas, 1994.máj.26. 

Roberto Diaz ABRAHAM  
tiszteletbeli konzul, 
Cancún 

Coahuila államok 2007 

Alberto VADAS KUHN  
tiszteletbeli konzul, 
Cuernavaco

Morelos állam 2007 január 1. 

60. Monacó  
ELEK István  
tiszteletbeli főkonzul, 
Monte Carlo

az állam egész területe 1991. szept. 13. 

61. Mongólia 
CSULIN GANHUJANG  
tiszteletbeli konzul, 
Ulanbator

az állam egész területe 2006. szept. 15. 

62. Montenegró 
MAGYAR Csaba  
tiszteletbeli konzul, 
Herceg Novi

az állam egész területe 2003. nov. 27.
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63. Nagy-Britannia 
Andrew Zsigmond de LEMHÉNYI 
tiszteletbeli konzul, 
Liverpool 

az állam követke-
ző tizenöt megyé-

je: Northumberland, 
Tyne-Wear, Cumbria, 
Durham, Lancashire, 

Yorkshire, Humberside, 
Merseyside, Manches-

ter, Cheshire, Derbyshire, 
Nottinghamshire, 

Lincolnshire 

1993. okt. 27. 

Thomas Henry DRYSDALE  
tiszteletbeli konzul, 
Edinburgh 

Skócia 2001.máj. 21. 

Sir Geoffrey INKIN  
tiszteletbeli konzul, 
Cardiff 

Wales 2001. szept. 5. 

Gordon Malcolm OLIVER 
Torquay

Devon, Cornwall, 
Somerset és Dorset 

megyék

2009. március 17.

64. Namíbia 
TREPPER György 
tiszteletbeli konzul, 
Windhoek

az állam egész területe 1998. máj. 22. 

65. Nepál 
C. S. GYAWALI  
tiszteletbeli konzul, 
Kathmandu

az állam egész területe 1997. ápr. 2. 

66. Németország 
Helmut GREVE 
tiszteletbeli főkonzul, 
Hamburg 

Hamburg, Schleswig-
Holstein tartományok 

1992. szept. 23. 

Günter SPĀTH  
tiszteletbeli konzul, 
Nürnberg 

Bajor Szabadállam 
Felsőpfalz, Felsőfrankföld, 

Középfrankföld járásai 

1992. dec. 9. 
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Günter MARTEN  
tiszteletbeli konzul, 
Schwerin 

Mecklenburg – 
Vorpommern területe 

1994. febr. 15. 

Jürgen BONH 
tiszteletbeli konzul, 
Erfurt 

Thüringia területe 1996. okt. 25. 

Axel F. SCHULTZE-PETZOLD 
tiszteletbeli konzul, 
Bréma 

Bréma Szövetségi Tar-
tomány 

1999. ápr. 28. 

Frank MÜLLER-EBERSTEIN 
tiszteletbeli konzul, 
Drezda 

Sachsen (Szászország) te-
rülete 

2004. dec. 1. 

Hubert SCHULTE-KEMPER  
tiszteletbeli konzul, 
Essen 

Észak-Rajna Vesztfália te-
rülete 

2005. máj. 13. 

Rolf KURZ  
tiszteletbeli konzul, 
Stuttgart

Baden-Württemberg 2006. nov. 6. 

67. Nigéria 
DÉRI Endre 
tiszteletbeli konzul, 
Kaduna 

az észak-nigériai szövet-
ségi államok

1998 

Chief Billy Friday AIGBE  
tiszteletbeli konzul, 
Abuja/Lagos

2007 

68. Norvégia 
SZÁVA Gábor  
tiszteletbeli konzul, 
Sarpsborg 

Ostföld megye 1995. dec. 14. 

Jostein SOLAND  
tiszteletbeli konzul, 
Stavanger

Rogaland, Aust-Agder, 
Vest-Agder megyék

2002. szept. 10. 
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69. Olaszország 
Enrico Renzo ZOPPAS  
tiszteletbeli főkonzul, 
Velence 

Trentino-Alto Adige, 
Veneto tartományok (ki-
véve Padova, Vicenza, Ve-

rona megyék) 

1990. szept. 21. 

Giuseppe PIRIA  
tiszteletbeli főkonzul, 
Perugia 

Umbria, Marche tarto-
mányok 

1992. jún. 10. 

PINTÉR Lajos 
tiszteletbeli főkonzul, 
Verona 

Verona, Padova, Vicenza, 
Mantova megyék 

1992. dec. 21. 

UNGÁR Ferenc 
tiszteletbeli konzul, 
Firenze 

Toszkána tartomány 1994. jan. 27. 

Carmine ARENA 
tiszteletbeli konzul, 
Bari 

Puglia, Basilicata, Molise, 
Abruzzo tartományok 

1994. dec. 18. 

SANTAMARINÁNÉ SÓTYI Adelaide  
tiszteletbeli konzul, 
Palermo 

Szicília tartomány 1995. máj. 4. 

MILICZKY Erzsébet 
tiszteletbeli konzul, 
Bologna 

Emilia Romagna tar-
tomány 

1998. febr. 16. 

Albert Bruno FRANK  
tiszteletbeli konzul, 
Genova 

Liguria tartomány 1998. szept. 22. 

Anna Illy ROSSI  
tiszteletbeli konzul, 
Trieszt 

Frilui-Venezia-Giulia önál-
ló régió 

1999. okt. 6. 

Andrea AMATUCCI 
tiszteletbeli konzul, 
Nápoly 

Campania tartomány 2001. jún. 20. 

Renato MARTORELLI 
tiszteletbeli konzul, 
Torino

Piemonte és Valle d’Aosta 
tartomány

2001. márc. 2. 
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70. Omán 
Saud Bin Hamad Al-TAIE  
tiszteletbeli konzul, 
Muscat

az állam egész területe 2003. jan. 15. 

71. Oroszország 
Vlagyimir Konsztantyinovics 
KUZJUSIN  
tiszteletbeli konzul, 
Jekatyerinburg

Jekatyerinburg kormány-
zóság

2007. okt. 31. 

72. Örményország 
Artasesz BLURCJAN  
tiszteletbeli konzul, 
Jereván

az állam egész területe 2003. febr. 17. 

73. Pakisztán 
Mahtab H. MOHIUDDIN  
tiszteletbeli konzul, 
Lahore 

Punjab tartomány 1994. okt. 31. 

Zia ZAKARIA  
tiszteletbeli konzul, 
Karachi

Sind, Baluchistan, North 
West Frontier Province 

Karachi körzete

2000. jún.14. 

74. Palesztin Autonóm Területek  
Nasszar KHAMISZ 
tiszteletbeli konzul, 
Betlehem

2009. nov.18.

75. Panama 
SZMIRNOV István  
tiszteletbeli konzul, 
Panamaváros

az állam egész területe 1993. júl. 12. 

76. Paraguay 
TÖMBÖLY Dénes  
tiszteletbeli konzul, 
Asuncion

az állam egész területe 1995. jún. 26. 
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77. Peru 
HAJÓSSY István  
tiszteletbeli konzul, 
Lima

az állam egész területe 1995. jún. 21. 

78. Portugália 
Américo Ferreira de AMORIM  
tiszteletbeli konzul, 
Porto 

Viana de Castelo, Braga, 
Vila Real, Braganca, Porto, 

Aveiro, Viseu, Guarda, 
Coimbra, Castelo-Branco 

1990. március 

Pedro Franca FERREIRA 
tiszteletbeli konzul, 
Funchal 

Madeira 2008

Fernando Jose Pessoa 
D’ALMEIDA 
tiszteletbeli konzul, 
Tavira

Algarve  
2008

79. Románia 
PÁLOSI Ferenc  
tiszteletbeli konzul, 
Konstanca 

Kostanca, Tulcea, Galaţi, 
Brǎila, Ialomiţa és 
Călǎraşi megyék 

2004. máj. 21. 

Adrian CHRISTESCU 
tiszteletbeli konzul 
Iaşi (Jászvásár) 

Iaşi, Vaslui és Vaslui 
megyék

2006. febr. 27. 

PÁNCZÉL Zoltán 
Temesvár

2009. júl.17.

80. Seychelle-szigetek 
Anna BUTLER-PAYETTE  
tiszteletbeli konzul, 
Victoria

az állam egész területe 1999. ápr. 14. 

81. Spanyolország 
Francisco Manuel KOVÁCS  
tiszteletbeli konzul, 
Palma de Mallorca 

Baleári-szigetek auto-
nóm tartomány 

1993. máj. 10. 
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Ország / Név, székhely
A konzuli kerület a 
fogadó országban
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TÓTH Vilmos  
tiszteletbeli konzul, 
Gijón 

Asturias, Cantabria, Ga-
lícia 

2000. júl. 13. 

Andrés GOERLICH  
tiszteletbeli konzul, 
Valencia 

Valencia tartomány 2000. szept. 15. 

Pablo ZOLTÁN FRANK  
tiszteletbeli konzul, 
Málaga 

Málaga, Almería, Cádiz, 
Círdoba, Granada, 

Huelva, Jaén, Sevilla 
megyék 

2001. márc. 16. 

HERMANN Nóra Henrietta  
tiszteletbeli konzul, 
Santa Cruz de Tenerife

Kanári-szigetek területe 2001. ápr. 30. 

82. Srí Lanka 
Godaliyanage Rohan 
NANAYAKKARA  
tiszteletbeli konzul, 
Colombo

az állam egész területe 1993. okt. 11.

83. Svájc 
Konrad Peter ANNASOHN  
tiszteletbeli főkonzul, 
Basel 

Basel város, Basel-vidék 
és Solothurn kantonok 

1994. júl. 21. 

Jürg MARQUARD  
tiszteletbeli főkonzul, 
Zug 

Luzern, Uri, Schwyz, 
Obwalden, Nidwalden, 
Zug, Aargau kantonok 

1995. okt. 5.  

GILLY János  
tiszteletbeli konzul, 
Zug 

Luzern, Uri, Schwyz, 
Obwalden, Nidwalden, 
Zug, Aargau kantonok 

1995. okt. 5.  

NAGY István  
tiszteletbeli konzul, 
Genf 

Genf, Neuchatel, Vaud, 
Valais kantonok 

2000. okt. 26. 
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ANDA Gratian Dietrich Béla  
tiszteletbeli konzul, 
Zürich

Zürich, Glarus, 
Schaffhausen, Appenzell 
Ausserrhoden, Appenzell 
Innerrhoden, St. Gallen, 

Thurgau kantonok

2005. nov. 22.  

84. Svédország 
Bengt HALSE 
tiszteletbeli konzul, 
Göteborg 

Västra Götaland és 
Halland megyék 

2008. január 23. 

Sture HERMANSSON  
tiszteletbeli konzul, 
Karlstad

Värmland, Örebro és 
Dalarna tartomány

2010. június 3.

85. Szenegál 
Yves MARLIÉRE  
tiszteletbeli konzul, 
Dakar

az állam egész területe 1999. jún. 14. 

86. Szerbia 
Miloje BRANKOVIĆ  
tiszteletbeli konzul, 
Niš

Délkelet-Szerbia 2008

87. Szíria 
Ahmad AL-CHIHABI  
tiszteletbeli konzul, 
Aleppo 
Malek ZEIN  
tiszteletbeli konzul, 
Lattakia

Aleppo kormányzóság 
Lattakia és Tartusz kor-

mányzóság

1994. febr. 19. 
2002. okt. 8. 

88. Tanzánia 
Obedie Solomon KIMARO  
tiszteletbeli konzul, 
Dar-es-Salaam

2007 

89. Törökország 
Erdoğan ERKEN  
tiszteletbeli konzul, 
Tekirdag 

Tekirdag, Edirne, 
Kirklareli kormányzó-

ságok 

1990. szeptember 
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Ismet GÜRAL  
tiszteletbeli konzul, 
Kütahya 

Kütahya, Eskisehir, Usak, 
Afyon, Denizli, Isparta, 

Mugla, Antalya kerületek 

1993. júl. 29. 

Erdal KERESTECI  
tiszteletbeli konzul, 
Izmir 

Canakkale, Izmir, Manisa, 
Aydin, Balikesir vilayetek 

1995. jan. 28. 

Bekir Bülend ÖZSOY  
tisztelebeli konzul, 
Antalya

Antalya, Burdur, Isparta 
tartományok

2006. aug. 24. 

90. Tunézia 
Khaled Ben JEMAA  
tiszteletbeli konzul, 
Jerba

Sfax, Kasserine, Sidi 
Bouzid, Gafsa, Gabes, 

Kebili, Medenine, 
Tataouine, Tozeur kor-

mányzóságok

2001. márc. 9. 

91. Uganda 
Gordon WAVAMUNNO  
tiszteletbeli konzul, 
Kampala

az állam egész területe 1997. december 

92. Ukrajna 
Larisza MALEH  
tiszteletbeli konzul, 
Lemberg 

Lemberg megye 2006. nov. 24.  

Viktor Ivanovics PAVLENKO  
tiszteletbeli konzul, 
Szimferopol

Krími Autonóm Köztár-
saság

2008. nov. 17.

93. Uruguay 
Juan José MARTONYI-SCHMIDT  
tiszteletbeli konzul, 
Montevideo

az állam egész területe 1998. június 

94. Új-Zéland 
SZABÓ Miklós  
tiszteletbeli konzul, 
Auckland 

Waikato és északra fekvő 
területek 

1998. ápr. 7. 
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SZENTIRMAY Klára  
tiszteletbeli konzul, 
Wellington 

Waikatotól délre fek-
vő területek, valamint 

Nelson és északra fekvő 
terülek 

2002. dec.16. 

KOLLÁR Judit  
tiszteletbeli konzul, 
Christchurch

Nelsontól délre fekvő te-
rületek

2008

95. Venezuela 
FENJVES János  
tiszteletbeli főkonzul, 
Caracas 

az állam egész területe 1997. júl. 1. 

BUZÁS Judit  
tiszteletbeli konzul, 
Porlamar

Nueva Esparta állam 2005. szept. 13. 

96. Vietnám  
DO VAN THANH 
tiszteletbeli konzul, 
Ho Chi Minh 

az állam egész területe 2008. aug. 26.

97. Zambia 
Gaudenzio Massimino ROSSI 
tiszteletbeli konzul, 
Lusaka 

az állam egész területe 1998. február 
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN 
MŰKÖDŐ TISZTELETBELI KONZULOK

(2010. december 31-i állapot szerint)
Küldő ország / Név Székhely
1. Ausztria
 SOMOGYVÁRI Márta tiszteletbeli konzul Pécs
 SULYOK Tamás tiszteletbeli konzul Szeged
 RADETZKY Jenő tiszteletbeli  konzul Székesfehérvár
 KOVÁCS Vince tiszteletbeli  konzul Szombathely
 BARABÁS László tiszteletbeli konzul Nyíregyháza
 GÁLFFY István tiszteletbeli konzul Veszprém
 IVÁN György tiszteletbeli konzul Győr
2. Banglades
 NYERGES Ambrus tiszteletbeli főkonzul Budapest
3. Barbados
 Robert LISKA tiszteletbeli konzul Budapest
4. Benin
 RÁCZ Gábor tiszteletbeli  konzul Budapest
5. Bolívia
 Antonio N. LOMBARDI tiszteletbeli főkonzul Budapest
6. Ecuador
 NYÍRI Iván tiszteletbeli konzul Budapest
7. Elefántcsontpart
 BÖTKÖS James tiszteletbeli konzul Budapest
8. Eritrea
 Haile TESFAY tiszteletbeli főkonzul Budaörs
9. Észtország
 BERECZKI András tiszteletbeli főkonzul Budapest
10. Etiópia
 Ashaber WANNA tiszteletbeli  konzul Budapest
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Küldő ország / Név Székhely
11. Finnország
 KATOR György tiszteletbeli konzul Pécs
 VIDA Sándor tiszteletbeli konzul Komárom
 VISY Csaba tiszteletbeli konzul Szeged
 DEÁK Csaba tiszteletbeli konzul Pécs
12. Franciaország
 Catherine Marie Jeanne FEIDT tiszteletbeli konzul Szeged
 Eric BLIN tiszteletbeli konzul Budapest
13. Gambia
 SUHA György Zsolt tiszteletbeli  konzul Komárom
14. Ghana
 ENTZ Boldizsár Péter tiszteletbeli főkonzul Miskolc
15. Grenada
 VÁRSZEGI Gábor tiszteletbeli főkonzul Budapest
16. Guatemala
 ALMÁSY Antal tiszteletbeli konzul Budapest
17. Hollandia
 CSENGŐ András tiszteletbeli konzul Pécs
18. Horvátország
 Mijo KARAGIĆ tiszteletbeli konzul Nagykanizsa
19. Izland
 UTASSY Ferenc tiszteletbeli konzul Budapest
20. Izrael
 LEDNICZKY András tiszteletbeli konzul Szeged
21. Jamaika
 BATIZI András tiszteletbeli konzul Budapest
22. Jordánia
 Zaid Ibrahim NAFFA tiszteletbeli konzul Budapest
23. Kirgizisztán
 ERDŐS Endre tiszteletbeli konzul Budapest
24. Lesotho
 MORENTH Péter tiszteletbeli konzul Budapest
25. Litvánia
 VADÁSZ Péter tiszteletbeli konzul Budapest
26. Madagaszkár
 Lalarison Richard RANDRIANASOLO  tiszteletbeli konzul Budapest
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27. Málta
 SUGÁR András tiszteletbeli konzul Budapest
28. Monaco
 NAGY Elek tiszteletbeli konzul Budapest
29. Nagy-Britannia
 PÁVA Zsolt  tiszteletbeli konzul Pécs
30. Namíbia
 MOLNÁR Erik tiszteletbeli konzul Budapest
31. Németország
 KORINEK László tiszteletbeli konzul Pécs
32. Olaszország
 HÁHN-WITTENBERGER Rita tiszteletbeli alkonzul Pécs
 PÁL József tiszteletbeli konzul Szeged
 Roberto SARCIA tiszteletbeli konzul Nyíregyháza
33. Omán
 SZATMÁRI Tibor tiszteletbeli konzul Budapest
34. Peru
 PÁLOS Titusz Zoltán tiszteletbeli  konzul Budapest
35. Sao Tomé és Príncipe
 FODROS István tiszteletbeli konzul Budapest
36. Seychelle-szigetek
 KISS László tiszteletbeli főkonzul Budapest
37. Sierra Leone
 BOCSÁNCZY János tiszteletbeli főkonzul Budapest
38. Srí Lanka
 Padma GANNUROWA tiszteletbeli konzul Budapest
39. Szerbia
 GÖRÖG Tibor tiszteletbeli konzul Szeged
40. Szingapúr
 TÓTH József tiszteletbeli főkonzul Budapest
41. Törökország
 SZÉLL János tiszteletbeli konzul Szeged
 HORVÁTH László tiszteletbeli konzul Szigetvár
42. Uganda 
 KOVÁCS A. Péter tiszteletbeli konzul Budapest
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Küldő ország / Név Székhely
43. Új-Zéland
 SÁRDI Rezső tiszteletbeli konzul Budapest
44. Ukrajna
 RÓTH Sándor tiszteletbeli konzul Szeged
45. Uruguay
 KATONA Sándor Rafael tiszteletbeli konzul Miskolc
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KÜLFÖLDÖN MŰKÖDŐ MAGYAR 
KULTURÁLIS INTÉZETEK

(2010. december 31-i állapot)
Az intézet elnevezése és székhelye Az intézet vezetője
1. Bécsi Collegium Hungaricum Méhes Márton igazgató
2. Collegium Hungaricum Berlin Can Togay János igazgató
3. Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet Udvarhelyiné Reményi Krisztina
4. Bukaresti Magyar Kulturális Központ Bretter Zoltán igazgató
5. Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ Lázár Imre igazgató 
6. Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ Márkus Ildikó igazgató
7. Kairói Kulturális Tanácsosi Hivatal Zimonyi István igazgató
8. Londoni Magyar Kulturális Központ Takács Ildikó Katalin igazgató
9. Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájé-

koztatási Központ
Nagy István igazgató

10. New York-i Magyar Kulturális Központ Orsós László Jakab igazgató
11. Párizsi Magyar Intézet Ecsedi-Derdák András igazgató
12. Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony Krasztev Péter igazgató
13. Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Köz-

pontja, Sepsiszentgyörgy
Hadnagy Miklós fiókintézet-vezető

14. Prágai Magyar Kulturális Központ Varga György igazgató
15. Római Magyar Akadémia Kovács Péter igazgató
16. Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet Keresztury Tibor igazgató
17. Szófiai Magyar Kulturális Intézet Móger Ildikó igazgató
18. Tallinni Magyar Intézet Dávid Gyula igazgató
19. Varsói Magyar Kulturális Intézet Gordon István igazgató
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KÜLFÖLDI KULTURÁLIS INTÉZETEK 
MAGYARORSZÁGON

(2010. december 31-i állapot)
Az intézet elnevezése és székhelye Az intézet igazgatója
1. Magyarországi Észt Intézet – Budapest Anu KIPPASTO
2. Bolgár Kulturális Intézet – Budapest Peykov PLAMEN
3. British Council Hungary – Budapest David MARTIN
4. Cervantes Spanyol Intézet – Budapest Javier PÉREZ—BAZO
5. Cseh Centrum – Budapest Michal ČERNŶ 
6. Dán Kulturális Intézet – Kecskemét Hanne TORNØE
7. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ-

ja – Budapest
PAPPNÉ FARKAS Klára

8. Finnagora – finn kulturális, tudományos és gazdasági 
központ

Harriet LONKA

9. Francia Intézet – Budapest Francois LAQUIEZE
10. Goethe Intézet – Budapest Gabriele GAULER
11. Izraeli Kulturális Intézet – Budapest BALÁZS Gábor
12. Lengyel Intézet – Budapest Arkadiusz BERNAŚ
13. Olasz Kulturális Intézet – Budapest Salvatore ETTORE
14. Orosz Kulturális Központ – Budapest Szergej BORIZDIN 
15. Osztrák Kulturális Fórum – Budapest Elke ATZLER
16. Örmény Kulturális és Információs Központ – Budapest AVENESIAN Alex
17. Román Kulturális Központ – Budapest Brînduşa ARMANCA
18. A Szlovák Köztársaság Kulturális Intézete – Budapest Milan KURUCZ
19. Pro Helvetia Svájci Kulturális Alap – Budapest KÁZMÉR Csaba
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TAGSÁGA 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN

(2010. december 31-i állapot szerint)

A Magyar Köztársaság mintegy ezer nemzetközi szervezetnek a tagja. Ezek 
közül elsősorban a közvetlen regionális, valamint a világot átfogó egye-
temes kormányközi nemzetközi politikai és gazdasági szervezetekben vi-
selt tagság van jelentős közvetlen hatással Magyarország külpolitikájára és 
nemzetközi gazdaságpolitikájára.

I. Az Egyesült Nemzetek és szakosított intézményei Székhely:
1. Az Egyesült Nemzetek New York
Közgyűlés New York
ECOSOC Genf
UNESCO Párizs
Nemzetközi Bíróság Hága
2. Az Egyesült Nemzetek keretében működő szervek, testületek, programok:
Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) Genf
Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) New York
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) Nairobi
Az ENSZ Gyermek Alapja (UNICEF) New York
Világ Élelmezési Program (WFP) Róma
ENSZ Egyetem (UNU) Tokió
ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) New York
ENSZ Menekültügyi Főbiztos Hivatala (UNHCR) Genf
ENSZ Kábítószer-ellenőrző Programja (UNODC) Bécs
ENSZ (Közel-keleti Palesztin Menekültek Segélyezési és Munkaügyi Köz-

pontja (UNRWA))
Gáza

ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala Genf
ENSZ-Projecteket Összefogó Hivatal 

(UN Office for Project Services) (UNOPS)
Koppenhága

ENSZ Pénzügyi Fejlesztési Alapja (UNCDF) New York
ENSZ Fejlesztési Alap (nők érdekében) (UNIFEM) New York
ENSZ – Önkéntesek (UNV) Bonn
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ENSZ Egyesített Program (HIV-kutatás) (UNAIDS) Genf
Nemzetközi Kereskedelmi Központ. (UNCTAD/ITC) Genf

3. ENSZ szakosított intézmények:
Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) Bécs
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Genf
Egészségügyi Világszervezet (WHO) Genf
Meteorológiai Világszervezet (WMO) Genf
Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) Genf
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Róma
Nemzetközi Polgári Légi Közlekedési Szervezet (ICAO) Montreal
Egyetemes Posta Unió (UPU) Bern
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Ezen belüli tagság: 
az ipari tulajdon (Párizsi Unió), 
az irodalmi-művészeti alkotások (Berni Unió) védelmével fogl. testületekben

Genf

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) London
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD -Világbank ) Washington
Nemzetközi Valuta Alap (IMF) Washington
Nemzetközi Fejlesztési Egyesülés (IDA) Washington
Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) Washington
Nemzetközi Kábítószer-Ellenőrző Testület (INCB) Bécs
Nemzetközi Kereskedelmi Központ (UNCTAD/WTO) Genf

4. Az ENSZ égisze alatt működő kormányközi szervezetek:
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) Bécs
Idegenforgalmi Világszervezet (WTO) Madrid

II. Egyéb kormányközi szervezetek Székhely
a.) Egyetemes illetve partikuláris szervezetek
Világ Kereskedelmi Szervezet (WTO) (World Trade Organizaton 

– 1995-ig GATT – Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény)
Genf

Nemzetközi Migrációs Szervezet Genf
Vegyifegyverek Betiltása Szervezet (OPCW) Hága
Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete (CTBTO) Genf
CTBTO Ideiglenes Technikai Titkársága Bécs
b.) Regionális szervezetek
Duna Bizottság Budapest
Egyesített Energiarendszerek Központi Igazgatósága Prága
Postai és Távközlési Igazgatóságok Európai Konferenciája Koppenhága
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Élő Nyelvek Európai Központja Genf
Európai Kutatási Együttműködési Ügynökség (EURÉKA) Párizs
Európa Tanács Strasbourg
ET Társadalomfejlesztési Alap Strasbourg
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Bécs
Európai Műholdas Távközlési Szervezet (EUTELSAT) Párizs
Európai Unió Brüsszel
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) London
Műholdas Távközlési Nemzetközi Szervezet (INMARSAT) London
Észak-Atlanti Szerződés Szervezete – NATO Brüsszel
Észak-Atlanti Partnerségi Tanács Brüsszel
Nemzetközi Tudományos-Technikai Tájékozt. Központ Moszkva
Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet (Interszputnyik) Moszkva
Nyugat-Európai Unió (WEU) (társult tagság ) Brüsszel
Számítástechnikai Együttműködési Kormányközi Bizottság Moszkva
Vasúti Együttműködési Szervezet Varsó
c.) Egyéb nemzetközi szervezetek
Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) Darmstadt
Nemzetközi Szövetség új növényfajták védelmére (International Union for 

the Protection of New Varieties of Plants (UPOV))
Genf

Nemzetközi Szövetség a FÁK kutatóival történő együttműködés elősegí-
tésére (INTAS)

Brüsszel

(2198/2000.IX.8.Korm.hat. alapján) 
ICGFI (International Consultative Group on Food Irradiation)

Bécs

Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet (1995.jún.-tól) Brüsszel
Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Szervezet – OECD Párizs
MTCR (Rakétatechnikai Ellenőrzési Rendszer) Párizs
Exportellenőrzési rendszerek: 

Zangger Bizottság (Zangger Committee – ZC) 
Nukleáris Szállítók Csoportja – NSG 
Rakétatechnikai Ellenőrzési Rendszer – MTCR 
Ausztrália Csoport (Australia Group – AG) 
Wassenaari Megállapodás (W. Arrangement – WA)

Bécs
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III . ADATOK

MAGYAR TAGSÁGOK, TISZTSÉGEK, MEGBÍ-
ZATÁSOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN

(2010. december 31-i állapot)
Az intézmény neve Megnevezés
AZ EGYESÜLT NEMZETEK
A KÖZGYŰLÉS LXIV. (HATVANNEGYEDIK) ÜLÉSSZAKA
Kisegítő és ad hoc szervek
ENSZ Egyesített Ellenőrző Testülete 

(UN Joint Inspection Unit, JIU) 
tagság 

A Világűr békés felhasználásával Foglalkozó Bizottság 
(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 
– COPUOS)

tagság

Békefenntartó Műveletek Különbizottsága (Special 
Committee on Peacekeeping Operations)

tagság

Az ENSZ Alapokmányával,illetve a világszervezet sze-
repének erősítésével foglalkozó Különbizottság 
(Special Committee on the Charter of the UN and on 
the Strengthening of the Role of the Organization)

tagság

Információs Bizottság (Committee on Information) tagság
Leszerelési Bizottság (UN Disarmament Commission) tagság
Genfi Leszerelési Értekezlet (Conference on 

Disarmament, Geneva)
tagság

Kormányközi Bizottság az új és megújított ener-
giaforrások fejlesztésére és felhasználásá-
ra (Intergovernmental Committee on the 
Development and Utilization of New and 
Renewable Sources of Energy)

tagság

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Programjának 
Végrehajtó Bizottsága (Executive Committee of the 
Programme of the High Commissioner for Refugees)

tagság

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TANÁCS (ECOSOC)
Funkcionális bizottságok
ECOSOC Népesedési és Fejlődési Bizottsága 

(Commission on Population and Development)
tagság
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Fenntartható Fejlődés Bizottsága (Commission on 

Sustainable Development)
tagság

Statisztikai Bizottság (Statistical Commission) tagság
Regionális gazdasági bizottság
Európai Gazdasági Bizottság (Economic Commission 

for Europe – ECE)
tagság

Állandó bizottság
Fejlődés Tervezésének Bizottsága (Committee for 

Development Plannicy)
tagság

AZ ENSZ KERETÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEK, TESTÜLETEK, PROGRAMOK
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete Végrehajtó Ta-

nácsa (Executive Committee of the Office of the 
United Nations World Health Organisation 

tagság2012-ig

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának Végrehaj-
tó Bizottsága (Executive Committee of the Offi-
ce of the United Nations High Commissioner for 
Refugees)

tagság

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája – 
Kereskedelmi és Fejlesztési Tanács (UN Conference 
on Trade and Development – UNCTAD)

tagság

ENSZ Iparfejlesztési Szervezete – Iparfejlesztési Ta-
nács (UN Industrial Development Organization – 
Industrial Development Board)

tagság

ENSZ Környezetvédelmi Programjának Kormányzó 
Tanácsa(UN Environment Pprogramme – UNEP)

tagság

UNIDO Program és Költségvetési Bizottság (UNIDO 
Programme and Budget Committee)

tagság

SZAKOSÍTOTT INTÉZMÉNYEK
ILO Kormányzó Testülete (ILO Governing Body) állandó tag
ICAO Polgári Repülésügyi Szervezet tagság
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének 

Tanácsa (FAO Council)
tagság

Egyetemes Posta Unió (UPU) Végrehajtó Tanács 
(Universal Postal Union Executive Council)

tagság
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Az intézmény neve Megnevezés
BÉKEFENNTARTÓ ÉS MEGFIGYELŐ MISSZIÓK 

(ENSZ-keretben és ENSZ-hez nem kapcsolódó keretekben)
BIZTONSÁGI TANÁCS
UN HQ New York – DPKO (Békefenntartási Műveletek 

Főosztálya)
2 fő (katona)

Az ENSZ Ciprusi Megfigyelő Missziója UNFICYP 
(United Nations Forces in Cyprus)

84 fő fegyveres békefenntar-
tó (1995-től kezdve közös oszt-
rák—magyar megbízatás) Oszt-

rák—Magyar Békefenntartó 
Század

Az ENSZ Szaharai Megfigyelő Missziója – MINURSO 
(UN Mission for the Referendum in Western Sah-
ara – UNMO)

7 fő katonai megfigyelő

Az ENSZ Grúziai Megfigyelő Missziója – UNOMIG (United 
Nations Observer Mission in Georgia – UNMO) – Pár-
huzamosan az OSCE/MTG-ben (OSCE Mission to Ge-
orgia), az EBESZ Grúziai Tényfeltáró Csoportjában

7 fő katonai megfigyelő

UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) 4 fő katonai térképész
UNMIK (UN Interim Administration Mission in Kosovo) 1 fő ENSZ-KFOR összekötő
MFO – Sinai (Multinational Forces and Observers)A 

Sinai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erők 
és Megfigyelők – (Nem az ENSZ-BT missziója, de az 
ENSZ felkérésére jött létre)

41 fő fegyveres békefenntar-
tó, ebből 15 rendőr (82/1995.
VII.6.OGy. határozat alapján)

Az ENSZ-hez nem kapcsolódó egyéb békefenntartó missziók
CENTCOM Szövetségi Koordinációs Központ (Tampa) 

(Florida)
2 fő összekötő főtiszt

EBESZ – BiH (OSCE Mission in Bosnia and Herzegovina) 
(Nem az ENSZ-BT missziója, de az ENSZ felkérésére is)

1 fő katonai megfigyelő (ta-
nácsadó)

EBESZ – OSCE Mission to Georgia, Ingusföld, Omalo, 
Dél-Oszétia

3 fő határmegfigyelő

EBESZ—OSCE Mission in Tadzsikistan – Dusanbe) 1 fő pénzügyi tiszt
KFOR törzs (Pristina) 6 fő törzstiszt
KFOR (Pristina) 10 fő (egészégügyi laboratórium)
KFOR ŐBZ (KFOR HQ ) (Pristina) 289 fő (őrző- és biztosító zászlóalj)
KFOR megerősítő orvoscsoport 10 fő egészségügyi tiszt és tiszt-

helyettes
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Az intézmény neve Megnevezés
KFOR TFW törzs (Pec) 10 fő törzstiszt és tiszthelyettes
KFOR század(Pec) 150 fő könnyű gyalogszázad
EU FOR HQ (Szarajevó) 9 fő törzstiszt
EU FOR Manőver zászlóalj (Szarajevó) 143 fő (manőver század)
EU OHQ (CHAD) (Párizs) 2 fő törzstiszt
EU SEC RD (Kongó / Kinshasa) 1 fő katonai EU-szakértő (de Eu-

rópában teljesítve a szakértői 
megbízatást)

NATO HQ (Szarajevó) 2 fő törzstiszt
ISAF – Afganisztán (Kabul, Kunduz, Mazar-e-Sharif) 34 fő egyéni beosztások (tisztek, 

tiszthelyettesek)
ISAF – Afganisztán Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) 265 fő
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MAGYAR TISZTSÉGVISELŐK 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN

(2010. december 31-i állapot)

Kormányközi nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségek
Állandó Választott Bíróság, Hága (ENSZ) A magyar nemzeti cso-

port tagjai:
Prandler Árpád 
Szénási György
Bruhács János 
Lamm Vanda 

Nemzetközi Törvényszék, Hága (ENSZ) Prandler Árpád ad litem bíró 
(délszláv ügyek)

Európai Bíróság Juhász Endre
Czúcz Ottó

bíró
elsőfokú bíróság 

tagja
WHO Európai Régiója Jakab Zsuzsanna igazgató 2014-ig
FAO Állandó Képviselet Hamar Balázs
UNESCO Végrehajtó Tanácsa Bogyay Katalin tagság 2011-ig
UNEP Végrehajtó Tanácsa Juhász Sándor kenyai nagykövet
UN – Habitat Juhász Sándor kenyai nagykövet
ENSZ Gyermekek Jogai Bizottság Herczog Mária bizottsági tag
Az ENSZ Közös Ellenőrző Testülete (Joint 
Inspection Unit – Genf)

Posta István felügyelő 2011-ig

Európai Molekuláris Biológiai Szervezet Nagy Ferenc tag
ET Parlamenti Közgyűlése Braun Márton 

Szabó Vilmos
Ékes József

Gaudi Nagy Tamás 
Grúber Attila

Kalmár Ferenc
Székyné Sztrémi Melinda

elnök
alelnök

tag
tag
tag
tag
tag

ET Parlamenti Közgyűlés – Gazdasági és 
Fejlesztési Bizottság

Braun Márton elnök
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Emberi Jogok Európai Bírósága (ET Parla-
menti Közgyűlése által választott) II. szekció

Sajó András bíró

EBESZ Haraszti Miklós
2010. március 10-ig

médiaszabadság 
felelős
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KIMUTATÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ 
KÉPVISELETEIRŐL (VEZETŐIRŐL)

(2010. december 31-i állapot)
Nemzetközi szervezet A képviselet vezetője
Collegium Budapest Andrew SORS rektor 
Duna Bizottság Alexander TOLKACH orosz nagykövet, a 

Duna Bizottság elnöke
EB Magyarországi Képviselete GYÖRGY Gábor képviseletvezető
ENSZ FAO Európai – és Közép-ázsiai Regio-
nális Hivatala

Fernanda GUERRIERI misszióvezető

ENSZ FAO Magyar Nemzeti Bizottsága SÜTH Miklós elnök, LANTOS Evelin főtitkár
ENSZ HABITAT Kelet-Közép-Európai Infor-
mációs Központ

HÖRCHER Ferencné irodavezető

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Gottfried KOEFNER képviseletvezető
ENSZ UNDP Összekötő Hivatal KISS Krisztina összekötő
ENSZ UNESCO Magyar Bizottság HÁMORI József elnök, GRESICZKI Péter fő-

titkát
ENSZ UNICEF Magyar Bizottság KECSKEMÉTI Edit igazgató
ENSZ WHO Magyarországi Összekötő Irodája PUSZTAI Zsófia képviseletvezető 
EP Tájékoztató Irodája SZALAI Zoltán irodavezető
ET Európai Ifjúsági Központja Antje Christa ROTHEMUND ügyvezető 

igazgató
EUROCONTROL – Kutató, Fejlesztő és Szi-
mulációs Központ

Philippe DEBELS képviseletvezető

Európai Adóigazgatóságok Szervezete (IOTA) Marek WELENCZIK főtitkár
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) Budapesti Irodája

HARGITAI Zsuzsanna képviseletvezető

ILO Közép- és Kelet Európai Szakcsoport Mark LEVIN igazgató
Japán Alapítvány Budapesti Irodája Munahiro WAKETA képviselő
Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyaror-
szági Helytartósága

TRINGER László magyarországi helytartó 

Johannita Rend Magyar Tagozata PORCSALMY László Gyula ügyvivő
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Nemzetközi szervezet A képviselet vezetője
Közép- és Kelet-Európai Regionális Környe-
zetvédelmi Központ

Adriaan OUDEMAN igazgatótanácsi elnök

Migrációs Politikát Fejlesztő Nemzetközi 
Központ (ICMPD)

Thomas TASS misszióvezető 

NATO Légiszállítást Kezelő Ügynökség SZARVAS László képviseletvezető
Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Jeffrey Michael LABOVITZ képviseletvezető 
Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) Ma-
gyarországi Képviselete

RÓZSA Anikó, a képviselet vezetője 

Nemzetközi Valuta Alap (IMF) Közép-Euró-
pai Regionális Képviselete

Iryna IVASCHENKO regionális képviselő 

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(IBRD)

Roger GRAWE regionális képviselő

Nemzetközi Vöröskereszt Európai Zóna Iroda Anitta UNDERLIN irodavezető
Szent Lázár Lovagrend Budapesti Képviselete Josef AUFRICHT követ, képviseletvezető
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága Regio-
nális Delegáció

Bernard PFEFFERLÉ regionális delegáció-
vezető 

Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok 
Nemzetközi Szövetsége

Anitta UNDERLIN regionális irodavezető 
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FÜGGELÉK

KIMUTATÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ÁLTAL KÖTÖTT, 2010-BEN KIHIRDETETT 
ÉS KÖZZÉTETT KÉT- ÉS TÖBBOLDALÚ 
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKRŐL

Az összeállítás az Országgyűlés által törvényben kihirdetett szerződéseket 
tartalmazza.

I. KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁSOK

2010: X. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság 
Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszá-
sának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Buda-
pesten, 2009. november 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/11654 – 2010.02.15.)

2010: XXII. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült 
Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás 
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Budapes-
ten, 2010. február 4. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/11741 – 2010.02.22.)

2010: XXVIII. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársa-
ság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a Moldovai Köztársaság-
ban működő nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/11740 – 2010.02.22.)

2010: XXIX. tv. – A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a 
szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/11821 – 2010.02.22.)
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2010: XXX. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült 
Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési 
Megállapodás kihirdetéséről
(T/11742 – 2010.02.22.)

2010: XXXIII. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság 
Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építé-
sével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhá-
rításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/11876 – 2010.02.22.)

2010: XXXIV. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya 
között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítség-
nyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módo-
sítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
(T/11819 – 2010.02.22.)

2010: LIV. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya kö-
zött a magyar—román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékek-
kel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szó-
ló Megállapodás kihirdetéséről
((T/187 – 2010.06.14.)

2010: XCI. tv – A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság 
Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító ve-
zetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és 
üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapo-
dás kihirdetéséről
(T/1126 – 2010.09.13.)

2010: CXXIX. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kí-
nai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya kö-
zött a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megaka-
dályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény kihirdetéséről
(T/1588 – 2010.11.22.)
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2010: CXXXII. tv. – A Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság kö-
zött a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén tárgyú 
Egyezmény kihirdetéséről
(T/1589 – 2010.11.22.)

2010: CXXXIII. tv. – A Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi 
Tajpej Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóz-
tatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Buda-
pesten, 2010. április 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(T/1587 – 2010.11.22.)

2010: CXL. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsá-
lemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti 
együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
(T/1670 – 2010.11.29.)

2010: CLXVI. tv. – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Ma-
gyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
(T/2039 – 2010.12.20.)

II. TÖBBOLDALÚ MEGÁLLAPODÁSOK

2010: VI. tv. – A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szöve-
gének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-
hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
(T/11198 – 2009.11.30.)

2010: XI. tv. – A Nemzetközi Valutaalap alapokmányáról szóló Egyezmény 
1990. június 28. napján kelt, harmadik módosításának, 1997. szeptem-
ber 23. napján kelt, negyedik módosításának, valamint a 2008. április 28. 
és május 5. napján kelt, ötödik módosításának kihirdetéséről, valamint a 
Nemzetközi Valutaalappal kapcsolatos egyes jegybanki feladatokról
(T/11577 – 2010.02.15.)
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2010: XIX. tv. – Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről 
Kanada közötti légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről
(T/11687 – 2010.02.15.)

2010: XX. tv. – Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az 
Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a 
Norvég Királyság közötti légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről
(T/11652 – 2010.02.15.)

2010: XXI. tv. – Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Eu-
rópai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Nor-
vég Királyság közötti légiközlekedési Megállapodás alkalmazásáról szóló, 
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland és harmad-
részről a Norvég Királyság közötti kiegészítő Megállapodás kihirdetéséről
(T/11653 – 2010.02.15.)

2010: XXVI. tv. – A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 
Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt Egyezménynek a helyi közélet-
ben való részvételről szóló KiegészítőJjegyzőkönyve kihirdetéséről
(T/11723 – 2010.02.22.)

2010: XXXI. tv. – Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciá-
ja 71. ülésszakán elfogadott, a munkaügyi statisztikáról szóló 160. számú 
Egyezmény kihirdetéséről
(T/11725 – 2010.02.22.)

2010: XXXII. tv. – A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferen-
ciája 81. ülésszakán elfogadott, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 
175. számú Egyezmény kihirdetéséről
(T/11726 – 2010.02.22.)

2010: XLI. tv. – Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrész-
ről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodá-
sában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra 
irányuló átmeneti Megállapodás kihirdetéséről
(T/11724 – 2010.02.22.)
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2010: LXXVIII. tv. – A 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az 
Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagálla-
mai közötti légiközlekedési Megállapodás módosításáról szóló jegyző-
könyv kihirdetéséről
(T/572 – 2010.07.12.)

2010: CVI. tv. – Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, más-
részről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapo-
dáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozá-
sának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/1474 – 2010.11.08.)

2010: CVII. tv. – Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, más-
részről Azerbajdzsán közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi 
és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőköny-
vek kihirdetéséről
(T/1475 – 2010.11.08.)

2010: CVIII. tv. – Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, 
másrészről Grúzia közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi 
és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyző-
könyvek kihirdetéséről
(T/1476 – 2010.11.08.)

2010: CIX. tv. – Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, más-
részről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló 
Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt 
jegyzőkönyvek kihirdetéséről
(T/1477 – 2010.11.08.)

2010: CX. tv. – Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, 
másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló 
Partnerségi és Együttműködési Megállapodás és az ahhoz csatolt jegyző-
könyvek kihirdetéséről
(T/1478 – 2010.11.08.)
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2010: CXI. tv. – Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagálla-
mai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-
mediterrán Megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről
(T/1473 – 2010.11.08.)

2010: CXII. tv. – Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia kö-
zötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről
(T/1472 – 2010.11.08.)

2010: CXXVIII. tv. – Az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló Jegyző-
könyv módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Belga Királyság, a Dán 
Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a 
Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a 
Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a 
Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia 
és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh 
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, 
a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel 
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh 
Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 
Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Mál-
tai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és 
a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 
Athénban 2003. április 16-án aláírt Szerződés helyesbítéséről szóló ötödik, 
illetve hatodik helyesbítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/1669 – 2010.11.22.)

2010: CLI. tv. – A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unió-
hoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közös-
ség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek 
szabad mozgásáról szóló Megállapodásban Szerződő Félként való részvé-
teléről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/1804 – 2010.12.13.)
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2010: CLV. tv. – A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a ve-
szélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 
szóló Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(T/1809 – 2010.12.13.)

III. NEMZETKÖZI SZERZŐDÉST KIHIRDETŐ JOGSZABÁLYOK HATÁ-
LYON KÍVÜL HELYEZÉSE

2010: XXVII. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság 
Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatá-
ron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVIII. törvény, valamint a Magyar 
Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két 
állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafo-
gadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihir-
detéséről szóló 2003. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
(T/11820 – 2010.02.22.)

2010: CLVI. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársa-
ság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársa-
ság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételé-
ről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről 
szóló 2000. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről
(T/1803 – 2010.12.13.)



474



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ



476



477

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

A

Abaza, Amin  24
Abdelrazek, Ahmad Mustafa 

Mahamed  411
Abdoul, Djibrine  404
Abdullah, II.  170
Abela, George  174
Abraham, Roberto Diaz  434
Abramowicz, Witold  432
Abrial, Stéphane  29
Accoyer, Bernard  173
Ádám Rózsa  420
Ademi, Abdulakim  62
Áder János  160, 373
Adlesić, Durda  107
Adorjáni Zoltán  98
Adorján, Julius Joe  420
Afganisztán  17, 95, 117, 128, 217, 

242, 289, 323, 385, 401
Ágoston András  121, 245
Ahner, Dirk  38
Ahsan, Tarik  402
Ahtisaari, Martti  137
Aigbe, Chief Billy Friday  436
Aigner, Ilse  169
Al-Adoof, Ghaleb Saeed Mohamed  

 407
Alagappan, M.A.  429
Alayon, Daniel  30
Albánia  31, 51, 58, 59, 73, 131, 155, 

165, 171, 178, 219, 225, 239, 311, 
385, 401, 415

Albright, Madeleine  100
Al-Chihabi, Ahmad  441
Aleinikoff, T. Alexander  29
Alekszejev, Alekszandr  66
Alexa Noémi  123
Al Failakawi, Abdulhamid  408
Alfano, Angelino  180
Algéria  40, 211, 385, 402, 415
Al Hinai, Badr Mohamed Zaher  410
Aliyev, Ilham  145
Alliot-Marie, Michele  170, 173
al-Malki, Riad  31, 170
Almásy Antal  446
Alsteens, Olivier  126
Al-Taie, Saud Bin Hamad  438
Amatucci, Andrea  437
Amerikai Egyesült Államok  14, 25, 

34, 50, 63, 80, 90, 96, 99, 113, 150, 
151, 182, 200, 253, 291, 385, 402, 
415, 419

Amorim, Américo Ferreira de  439
Amorim, Celso  49
Anastase, Roberta Alma  161
Anda Gratian Dietrich Béla  441
Andor László  25, 49, 111, 133, 160
Andorra  385, 402
Angelov, Darko  409
Angola  385, 402
Annasohn, Konrad Peter  440
Annus Zsolt  416
Ansip, Andrus  182
Antall József, id.  37
Antigua és Barbuda  385, 402



478

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Arabski, Tomasz  44
Aranda, Lourdes  138
Ardeleanu, Viorel  27
Arena, Carmine  437
Argentína  49, 385, 402, 420
Armanca, Brînduşa  451
Aronoff, Phillip Arnold  420
Ashipala-Musavyi, Selma  410
Ashton, Catherine  33, 48, 70, 80, 86, 

108, 120, 122, 143, 164, 174
As-Shamsi, Mohamed Hamad 

Omran   404
Atanasof, Alfredo Nestor  50
Atzler, Elke  451
Aufricht, Josef  464
Aulu, Hannes  147
Aurescu, Bogdan  154
Ausztrália  147, 332, 385, 402, 420
Ausztria  16, 36, 38, 45, 46, 51, 56, 64, 

66, 82, 93, 103, 112, 116, 123, 131, 
137, 138, 172, 185, 209, 299, 320, 
329, 385, 402, 415, 421, 445

Avenesian Alex  451
Azarov, Mikola  172, 186
Azerbajdzsán  33, 34, 45, 69, 71, 145, 

301, 309, 310, 386, 402, 421
Azeredo, Eduardo  49

B

Bába Iván  86, 92, 103, 105, 106, 115, 
133, 140, 145, 153, 169

Bachelet, Michelle  43
Baconschi, Teodor  39, 91, 102, 135, 

143
Bacskai József  396

Bağis, Egemen  7, 165
Bagó Zoltán  151, 374
Bahama  386, 402
Bahrein  316, 386, 402
Bajnai Gordon  3, 4, 8, 10, 13, 15, 16, 

17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 
36, 38, 39, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 
55, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 74, 75, 
199, 203

Bajtai Csaba   393
Baka András  114
Bakondi György  167
Baksai-Márquez, Jorge Andres  424
Balázs Gábor  451
Balázs Péter  4, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 21, 

25, 29, 30, 32, 33, 38, 43, 44, 46, 47, 
48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 
62, 64, 66, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 80, 
81, 90, 226, 243

Balczó Zoltán  78, 371, 374
Bali József  68, 73
Bálint-Benczédi Ferenc  98
Bálint Sándor  415, 417
Balla János  392, 393, 394
Balla Mihály  78, 148, 156, 369
Ballard, Shannon S.  90
Balogh György  394
Balogh Gyula  46
Balog Zoltán  22, 125, 131, 154, 168, 

176, 180, 183
Balyan, Henry  431
Bana Tibor  371
Bandarin, Francesco  166
Bandion-Ortner, Claudia  137
Banglades  386, 402, 422, 445
Ban, Ki Mun  10
Barabás László  445



479

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Barak, Ehud  162
Barak, Rafael  30
Baramidze, Giorgi  43
Barbados  79, 297, 386, 402, 445
Barberis-Martinez, Jaime Augusto  

 404
Barnier, Michel  119
Barroso, José Manuel  25, 59, 75, 87, 

160, 173, 178
Barry, Oumar Bella  428
Barsiné Pataky Etelka  103, 110, 260
Bartos Miklós, Andrés Esteban  422
Bartsch Miklós  80, 420
Başbuğ, İlker  65
Băsescu, Traian  98, 121, 135, 145, 

161, 171
Batbold, Sukhbaatar   50
Batizi András  446
Bátorfi Edit  310
Batura, Borisz  22
Bauer Edit  381
Bavdaž-Kuret, Darja  413
Bayer Mihály  13, 71, 396
Bazindre, Djiba Ali Amina  410
Bebes István  371
Bebić, Luka  113, 157, 182
Bechara, Dennis   419
Beck, Kurt  48
Becsey Zsolt  106, 109, 119, 131, 133, 

144, 162, 165, 175, 311
Belgium  18, 28, 40, 45, 55, 61, 107, 

109, 110, 126, 132, 134, 152, 174, 
212, 298, 386, 403, 415, 422

Belgium, Flandria  310, 311
Belgium, Vallónia  310, 311

Belize  386, 403
Belorusszia  44, 310, 311, 386, 402

Belső Károly  416
Bendász Dániel  181
Benedek pápa, XVI.  142, 180
Benin  386, 403, 422, 445
Benkhadra, Amina  54
Benkő László  49, 423
Benkő Tibor  89, 100
Bereczely, Gabriel Héctor Apor  423
Bereczki András  445
Berényi József  91, 121, 146, 187, 245
Béres János  416
Berisha, Sali  59
Bermuda  297
Bernaś, Arkadiusz  451
Bernhofer, Friedrich  38
Bertone, Tarcisio  142, 180
Besi, Alexandos  427
Bhattarai, Madan Kumar  410
Bhután  64, 85, 232, 245, 386
Bin-Noun Binnewies, Aliza  406
Bisky, Lothar  157
Bissau-Guinea  386, 403
Björner, Cecilia  412
Blair, Tony  291
Blin, Eric  446
Blurcjan, Artasesz  438
Boc, Emil  36, 38, 39, 98, 103, 160, 

161
Bocsánczy János  447
Boer, Cees H.  428
Bognár Lajos  311
Bogyay Katalin  398, 461
Bohn, Jürgen  436
Boissieu, Pierre de  160
Bokor Balázs  80, 385
Bokova, Irina  15
Bokros Lajos  374



480

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Bolívia  79, 386, 403, 422, 445
Bonilla, Hugo Martínez  79
Bon, Washinton Léon  423
Borbély Ida  67
Borbély László  36, 67, 91, 130, 166
Bordenkov, Szerhij  414
Boriszov, Bojko  36, 38, 39, 158
Borizdin, Szergej  451
Borlai Tibor  420
Boros Miklós  52
Boross Péter  126
Borusewicz, Bogdan  170, 183
Bosznia-Hercegovina  16, 36, 38, 62, 

65, 68, 69, 86, 108, 111, 131, 155, 
178, 209, 229, 309, 311, 386, 403, 
415, 422

Botka László  371
Botos Balázs  311
Botswana  403
Böjtös László  419
Bölcskei Gusztáv  183
Börcsök András  417
Bötkös James  445
Brailo, Vanja  409
Brammertz, Serge  94
Branković, Miloje  441
Braun Márton  99, 369, 371, 461
Brax, Tuija  180
Brazília  49, 309, 310, 403, 422
Bregu, Majlinda  31
Brenzovics László  121
Bretter Zoltán  449
Breuer Klára   393
Briatta, Gilles  9
Brit Virgin-szigetek  297
Brix, Emil  45
Brüderle, Rainer  35

Bruhács János   461
Brunei  403
Brüsszel  415
Bucsi-Szabó Edit  385, 394
Budai János  395
Bugár Béla  187
Bujdosó Sándor  272
Bukovský János  101
Bulgária  36, 38, 61, 63, 100, 103, 143, 

158, 179, 209, 328, 403, 415, 422
Burány Sándor  310
Burkina Faso  403
Burundi  403
Bus Szilveszter  388, 389, 390, 392
Busztin György  396
Butler-Payette, Anna  439
Buzás Judit  443
Buzek, Jerzy  11, 87, 149, 151, 179

C

Callahan, Mary Ellen  90
Cameron, David  185
Campagnola, Gian Battista  410
Can Togay János  449
Cârlan, Dan  67
Carrasco Monje,Mary  403
Caumia Baillenx, Aymar de  426
Černŷ, Michal  451
Céspedes, David Choquehuanca  

 79
Chami, Ahmed  54
Charkviani, Zaza  427
Chastel, Olivier  18, 109
Chaves González, Manuel  26
Chem Widhya  407



481

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Chile  11, 43, 161, 403, 423
Chinkuli, Godwin Kingsley  414
Chiranond, Karn  413
Chmiel, Juraj  38
Cho Hyun-shick  432
Chowdhurry, Azam J.  422
Christescu, Adrian  439
Chumburidze, Zviad  405
Ciolcaiolc, Razvan Paul  411
Ciolos, Dacian  86, 160
Čiplić, Svetozar  148, 150
Ciprus  23, 93, 178, 184, 195, 403, 

415, 424
Clauss, Michael  158
Clément, Jean-Yves  166
Clini, Corrado  97
Clinton, Hillary  99, 118, 151
Ćobanković, Petar  69
Codreanu, Alexandru  409
Coen Montealegre, Piero Dario  410
Comaroschi, Ireny  411
Čomić, Gordana  28, 148
Comore-szigetek  404
Comtat, Serge Léonce  425
Cook, Alan  414
Corbacho, Celestino  55
Corman, Igor  35
Corsepius, Uwe  108, 152
Costa Rica  404, 424
Cristofoli, Gabriella  429
Csaba Gábor  385, 396
Csád  404
Csáky, Hedy, de  428
Csáky Pál  3, 41, 77, 91
Csányi Sándor  182
Csapody Miklós  7
Császár Tibor  392

Cséfalvay Zoltán  155, 171, 310
Csehország  36, 38, 45, 57, 61, 63, 72, 

116, 125, 143, 146, 148, 209, 404, 
415

Cseke Attila  115
Csenger-Zalán Zsolt  369
Csengő András  446
Csepregi András  272
Csie-cse, Jang  120
Csiha Judit  22
Csillag Ferenc   386, 391
Csuday Balázs  398
Csulin Ganghujang  434
Csutora Zsolt   386
Cvetković, Mirko  30, 36, 92, 177
Czibere Csaba  393
Czomba Sándor  311
Czúcz Ottó  134, 461
Czukor József  16, 17, 26, 27, 40, 45, 

54, 56, 57, 63, 393

D

Dacić, Ivica  150
D'Almeida, Fernando Jose Pessoa  

 439
Damdijgijn Tsogtbaatar  50
Damian Karekides, Isabel   411
Dangez, Jacques  422
Dánia  56, 64, 108, 152, 181, 193, 210, 

232, 404, 415, 424
Dán Károly   385
Dano Stefan  413
Daouas, Mohamed  413
Dardari, Abdallah  162
Darvasi István  393



482

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Daul, Joseph  149
Dávid Gyula  449
Dávid László  93
Day, Catherine  114
Deák Csaba  446
Deák Ernő  245
Deák Miklós  387, 391, 393, 394
Debels, Philippe  463
De Clerck, Stefaan  39
De Gooijer, Pieter  40
De Guch, Karel  174
Dehelánné Dörömbözi Teréz  392, 

394
Dékány András  397
Dél-Afrika  50, 57, 69, 111, 235, 311, 

332, 404, 424
Delić, Bozidar  39
Dél-Korea  81, 120
Del Rosario, Alejandro D.  405
Demeš, Pavol  72
Demján Sándor  168
Demszky Gábor  20, 39, 65
Déri Endre  436
Deutsch Tamás  12, 118, 374
Dienstbier, Jiří  72
Dinkić, Mladjan  175
Di Paola, Giampaolo  100
Djelić, Božidar  38
Djogni, Achille Gilbert  422
Djurović, Gordana  158
Doan Xuan Hung  163
Dobos András  415, 416
Do Kim Lang  163
Dombrovskis, Valdis  182
Dominikai Közösség  387, 404
Dominikai Köztársaság  79, 151, 404
Dorosz Dávid  369

Douros, Nickolaos Th.  427
Do Van Thanh  443
Dovo, Eloi Alphonse Maxime  409
Dowgielewicz, Mikolaj  38, 143, 146
Dragin, Saša  78
Droustas, Dimitris  53, 60, 177, 226
Drysdale, Thomas Henry  435
Dubbeling, Alfred Theodorus  428
Dumitru, Mihail  129
Duray Miklós  91, 101, 121
Dzsibuti  404, 424
Dzurinda, Mikuláš  143, 146, 153, 

169
Đukić Dejanović, Slavica  29
Ðukić, Nikola  403

E

Ecsedi-Derdák András  449
Ecuador  404, 424, 445
Edwards, Leonard  14
Egeresi Sándor  30, 37, 52, 136, 146
Egressy Miklós  181
Egyenlítői Guinea  404
Egyesült Arab Emírségek  404
Egyiptom  24, 125, 309, 311, 404, 

415, 424
Ékes József  371, 461
Elamin, Mahmoud Hassan  413
Elefántcsontpart  404, 445
Elek István  434
Elhefny Mahmoud, Aly Houssam 

Eldin   404
El Kadiri, Moulay Abbes  409
Emri István  385, 391, 392, 393, 395, 

397



483

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Entz Boldizsár Péter  446
Erbán Gábor  417
Erdő Péter  183
Erdős Endre  446
Erekat, Saeb  31
Eritrea  405, 445
Erken, Erdoğan  441
Erte, Veronika  408
Ésik Róbert  144
Észtország  63, 69, 151, 182, 405, 

415, 445
Etiópia  405, 425, 445
Ettore, Salvatore  451

F

Fabiny Tamás  183
Faller Jenő  7, 27, 31, 33, 53, 55, 66, 

69
Fami, Szameh  24
Farkasvölgyi Ágnes  423
Fasang Árpád  129
Fáskerty Gábor  433
Faymann, Werner  38, 93, 172, 185
Fayyad, Salam  170
Fazakas Szabolcs  58, 74
Fazekas Sándor  82, 83, 90, 93, 97, 

100, 106, 119, 123, 129, 151, 154, 
166, 169, 177, 178, 181

Fehéroroszország  22, 27, 45
Feidt, Catherine M. J.  446
Feldman Zsolt  311
Félegyházy-Megyesy Jenő  419

Fellegi Tamás  82, 106, 110, 111, 116, 
120, 132, 133, 138, 158, 167, 174, 
175, 176, 178, 180, 184, 258, 311, 
332

Fenjves János  443
Ferenczy Lóránd  422
Ferreira, Pedro Franca  439
Festetics de Tolna, D.S.L.  428
Fico, Robert  36
Fidzsi  405
Filat, Vlad  38, 163
Fillon, Francois  173
Finnország  6, 40, 63, 72, 123, 133, 

137, 144, 147, 149, 152, 180, 405, 
415, 425, 446

Firtl Mátyás  371
Fischer, Heinz  112, 139
Fischer, Jan  36
Fodoreanu, Ioan  411
Fodor László  393, 395
Fodros István  447
Forgács Imre  12, 39
Franciaország  9, 43, 61, 90, 106, 107, 

108, 110, 124, 140, 150, 166, 170, 
173, 180, 185, 193, 210, 405, 415, 
425, 446

Frank, Albert Bruno  437
Frankenberg, Peter  40
Frattini, Franco  96
Fried, Dan  100
Frigyes koronaherceg  56
Frohlinger Tamás  430
Füle, Stefan  122
Füle, Štefan  45, 80, 86
Fülöp-szigetek  405
Funeriu, Daniel Petru  33
Füzesi János  423



484

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Füzes Oszkár  394
Fynn-Thompson, Ekow   426

G

Gabon  405
Galan, Giancarlo  181
Gál Emil  415, 416, 417
Gálffy István  445
Gál Kinga  375
Gal, Yossi  30
Gambia  405, 426, 446
Gannurowa Padma  447
Garai Gábor  419
Garamvölgyi Balázs  421
Garcia Revilla, Antonio  411
Gasana, Eugene Richard  411
Gaudi Nagy Tamás  99, 461
Gauler, Gabriele  451
Geci Sherifi, Shkëndije  408
Geletat, Bekele  61
Gémesi Ferenc  3, 7, 39, 43, 68, 78, 

318
Genscher, Hans-Dietrich  32
Geoana, Mircea  161
Georgieva, Krisztalina  86
Georgiles, Spyridon  405
Gerelyes István  17
Gergátz István  419
Gervais-Vidricaire, Marie  47
Ghána  405, 426
Ghattas, Maged George Elias  24
Gherman, Natalja  130
Gibraltár  297
Gilly János  440
Gilyán György  13

Glattfelder Béla  375
Gno Djob, Marie Catherine  430
Godoy, Luis González  423
Goerlich Lledó, Andrés  440
Gógl Árpád  5
Goldschmied József  78
Gombos Gábor  136
Gomez Cravinho, João  10
González Rubio, Pedro José  46
Gonzalez Rubio Sanchez, Pedro   

409
Gonzi, Lawrence  174
Gooijer, Pieter de  22
Gordon István  449
Gottberg Gil, Adriana Alejandra  

 414
Gottfried Péter  114, 152, 154
Gőgös Zoltán  310
Göncz Kinga  15, 375
Görögország  53, 54, 59, 60, 74, 143, 

144, 167, 177, 179, 184, 193, 210, 
226, 405, 416, 427

Görög Tibor  447
Gráf József  6, 24, 33, 60, 310
Grawe, Roger  464
Grenada  405, 446
Grenovics László  415
Gresiczki Péter  463
Gretschmann, Klaus  111
Greve, Helmut  435
Grima, Christopher  409
Grúber Attila  78, 369, 461
Gruber, Rudolf,   421
Gruevszki, Nikola  62
Grúzia  43, 45, 145, 301, 330, 405, 

427
Guatemala  405, 428, 446



485

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Guernsey  297
Guessous, Abdelhamid  433
Guimond, Pierre  111
Guinea  406, 411, 428
Guliyev, Vilayat Mukhtar  402
Gulyás András  53
Günay, Ertuğrul  19
Gupta, Gauri Shankar  406
Güral, Ismet  442
Gurmai Zita  375
Gurría, Angel  173
Gusev, Alexander  410
Guyana  406
Gyawali, C.S.  435
Gyenge András  396
Gyöngyösi Márton  369
Gyopáros Lajos  371
György Gábor  463
Győri Enikő  86, 109, 112, 114, 119, 

136, 152, 153, 155, 162, 174, 175, 
176, 177, 182, 184

Győriványi Gábor  395, 397
Györkös Péter  398
Gyurcsány Ferenc  16
Gyürk András  140, 376

H

Hadnagy Miklós  449
Hague, William  181
Hahn, Johannes  37, 39, 86, 111, 172
Háhn-Wittenberger Rita  447
Haiduc, Ionel  93
Haiti  406
Hajas László  416
Hajdu András  123

Hajdú Anton  423
Hajnik László  415, 416
Hajóssy István  439
Halász János  144, 150
Haldeda, Nezir  31
Halonen, Tarja  123
Halse, Bengt  441
Hamar Balázs  461
Hámori József  463
Hámos László  121
Handal, José Pedro  428
Hankiss Ágnes  376
Harangozó Gábor  99, 369
Haraszti Attila  199
Haraszti Miklós  462
Hargitai Zsuzsanna  463
Harrach Péter  7
Hárs Gábor  22
Harxhi, Edith  31
Hasan Ali, Kasim Askar   406
Hasanov, Hasan  69, 71
Hasanov, Karman  421
Hasler, Otmar  151
Hawkins, Neil  147
Haxhinasto, Edmond  171
Heina, Aleksandar  122
Heizer Antal  395
Hende Csaba  82, 89, 95, 108, 149, 

152, 161, 162, 167, 174
Henderson, Vince  79
Hendry, Charles  138
Herczegh Géza  129
Herczog Edit  376
Herczog László  12, 49, 55
Herczog Mária  461
Hermann, Nóra Henrietta  440
Hermansson, Sture  88, 441



486

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Hernyes Zoltán  386, 392
Herskovics, Daniel  170
Hess János  417
Heusgen, Christoph  108
Hiller István  4, 16, 19, 22, 23, 24, 32, 

40, 51, 272
Hoffmann Rózsa  273
Holland Antillák  428
Hollandia  40, 406, 416, 428, 446
Honduras  406, 428
Hónig Péter  24, 29, 45, 66
Horn Gyula  21
Horváth István  123
Horváth János  369
Horváth László  447
Horváthné dr. Fekszi Márta  10, 273
Horvátország  8, 16, 29, 31, 35, 36, 

38, 52, 60, 63, 64, 67, 69, 79, 95, 
103, 107, 110, 113, 121, 122, 124, 
131, 141, 157, 165, 182, 187, 205, 
209, 226, 231, 264, 265, 318, 320, 
340, 406, 416, 429, 446

Houngbouungnvang, Sengphet  
 408

Hovakimian, Ashot  411
Hóvári János  124, 128, 147, 150, 

164, 167, 176, 177, 184, 311
Hörcsik Richárd  78, 119, 371
Hriscsenko, Konsztantyin  79
Hrisztofiasz, Dimítrisz  178, 184
Huber, Peter Michael  7
Hugnin, Marie Jacques Guy  433
Hu Jinjun  21
Hübner, Danuta  111

I

Idczak, Witold  183
Ignatavicius, Evaldas  149
Íjgyártó István  71, 393, 396
Iklódy Gábor  7, 14, 16, 19, 22, 30, 

33, 39, 40, 47, 50, 64, 66, 68, 70, 
75, 136

Ikonomov Dimiter K.  403
Ilinoiu, Anca  103
Illés Zoltán  97
Ilves, Toomas Hendrik  151
India  7, 12, 18, 20, 89, 169, 192, 309, 

310, 332, 406, 416, 429
Indonézia  120, 309, 311, 406, 429
Inkin, Geoffrey, Sir  435
Interiano Tobar, Vanessa Eugenia  

 412
Inzko, Valentin  17
Irak  406
Irán  406
Irinej patriarcha  150
Írország  406, 416, 429
Ismaila, Mohammed Nuruden  405
Ito Tetsuo  407
Iue, Satoshi  430
Iván Gábor  4
Iván György  445
Ivanics Ferenc  371
Ivanov, Gjorge  62, 151
Ivaschenko, Iryna  464
Izland  109, 204, 406, 429, 446
Izrael  15, 30, 47, 85, 99, 128, 130, 

136, 137, 162, 170, 251, 291, 309, 
311, 406, 416, 430, 446

Izsák Balázs  105, 147



487

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

J

Jaatinen, Krisiina Marjo-Riita  425
Jaffeer, Mustafa Mohamed  412
Jakab István  78, 151
Jakab Sándor  113, 121, 245
Jakab Zsuzsanna  11, 461
Jaka, Nikolin  31
Jakubinyi György  98
Jallow, Moses Benjamin  405
Jamaika  406, 446
Jandroković, Gordan  60, 79, 113, 

165, 226
Janetzke-Wenzel, Dorothee  410
Jankovich József Béla  428
Janukovics, Viktor  37, 172, 186
Janusz, Juliusz  414
Japán  19, 184, 407, 430
Járóka Lívia  377
Jávor András  273
Jemaa, Khaled Ben  442
Jemen  407
Jensen, Heine Sveistrup  424
Jeremić, Vuk  46, 60, 75, 92, 161, 226
Jerina, Andreja  38
Jersey  297
Jeszenszky Géza  129
Ježovica, Milan  115, 186
Jónatansson, Svavar  429
Jordánia  72, 170, 238, 331, 407, 446
Jordanov, Jordan Petkov  422
Jorge, Miguel  49
Josipović, Ivo  31, 52, 67, 99, 141, 157
Józsa László  30, 52, 416
József Judit  398
Judah, Nasser  170
Juhász Endre  461

Juhász Sándor  113, 396, 416
Jung Hsziang, Lu  132
Jungto, Richard  426
Juričić Spasović, Danica  53
Juška, Renatas  408

K

Kacou Adom, Léon Houadja  404
Kaczor, Tadeusz  432
Kaczynski, Jaroslaw  86
Kaczynski, Lech  37, 64
Kadhafi, Moammer  178
Kai-Banya, Melrose B.  412
Kaillis, Agapitos  427
Kakkonen, Kyösti Niilo Juhani  425
Kalandarov, Idibek  413
Káli Sándor  371
Kallas, Siim  111
Kalmár Ferenc  461
Kalmár Ferenc András  369
Kambodzsa  23, 199, 407
Kamerun  407, 430
Kaminski, Michal  157
Kanada  5, 14, 46, 111, 168, 215, 332, 

407, 416, 430
Kao Liu, Marietta  414
Karagić, Mijo  446
Karimov, Islam  151
Karl, Beatrix  51
Kármán András  315
Károly trónörökös  54
Karti, Ali Ahmed  171
Kassar, Adel  433
Kassiotis, Frederica  427
Katainen, Jyrki  123



488

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Katar  83, 407
Katona Béla  25, 29, 37, 50, 52
Katona Sándor Rafael  448
Katona Tamás  315
Kator György  446
Kaur, Preneet  169
Kazahsztán  102, 115, 178, 310, 311, 

407
Kázmér Csaba  451
Kecskeméti Edit  463
Kékesi Ferenc  392
Kelemen András  5
Kelemen Hunor  15, 32
Kelet-Timor  407
Kennedy, Anthony  113
Kenney, Jason  46, 215
Kenya  407, 431
Kenyeres Sándor  168
Kerchove, Gilles de  135
Kerékgyártó Roland  417
Keresteci, Erdal  442
Keresztes Tamás  415, 417
Keresztury Tibor  449
Keskeny Ernő  148, 149
Khalaf Ahmad, Nabeel Ashour  412
Khalafov, Khalaf  33
Khamisz, Nasszar  438
Khemka, Binod  8, 429
Kieres, Leon  183
Kimaro, Obedie Solomon  441
Kína  14, 21, 120, 129, 132, 167, 309, 

310, 332, 407, 416
Kippasto, Anu  451
Kiragu, Consolata  407
Király János  423
Kirgizisztán  178, 407, 431, 446
Kirill pátriárka  129

Kirkland, Michael James  431
Kiss Krisztina  463
Kiss László  447
Kiss Péter  15, 43
Kiss Tibor  3, 4, 6, 9, 11, 14, 26, 33, 39, 

44, 51, 54, 58, 66, 75
Kivikari, Urpu  425
Kiviniemi, Mari  144
Klich, Bogdan  149
Klimkin, Pavlo  153
Klisović, Joško  53
Kljucaricek, Marijan  429
Knapík, Frantisek  128
Kocsi László  22
Kodera Dzsiro  184
Koefner, Gottfried  463
Kollár Judit  443
Kolumbia  149, 407, 431
Komorowski, Bronislaw  86
Kongói Demokratikus Köztársa-

ság  407
Kongói Köztársaság  407
Konkoly Norbert  394, 397
Kontra Ferenc  386
Korányi Dávid  5, 8, 24, 26, 44, 50, 53, 

57, 58
Koreai Köztársaság  74, 240, 301, 

309, 310, 331, 408, 416, 432
Koreai NDK  331, 408
Korhecz Tamás  126, 131, 148
Korinek László  447
Korsós Tamás   395
Kósa Ádám  377
Kós András  66
Koskenalusta, Kaarina Brita  419
Kosor, Jadranka  8, 36, 38, 113, 120, 

141, 157, 187



489

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Kostantinides, Konstantinos  427
Koszacsov, Konsztantyin  13, 26
Koszovó  408
Kóthay László  28, 67
Kouchner, Bernard  107, 124
Koukku-Ronde, Ritva  6
Kourouma, Mohamed Issiaga  406
Kovács Álmos  315
Kovács A. Péter  447
Kovács, Eduardo Amengual  423
Kovács István  398
Kovács László  369
Kovács Miklós  103, 121, 245
Kovács Pál  417
Kovács Péter  449
Kovács Reus, Francisco Manuel,  

 439
Kovács Vince  445
Kovács Zoltán  133
Kovárik Erzsébet  273
Kovatchev, Andrey  143
Kowalski, Roman  408
Körösi Csaba  72, 397
Kőszegi Zoltán  369
Kövér László  120, 125, 126, 127, 144, 

146, 147, 153, 169, 171, 172, 175, 
177, 182, 183

Köves Slomó  183
Közép-Afrika  408
Krasztev Péter  449
Krautscheid, Andreas  20
Krishna, Szomanahalli Mallaiah  7
Krivokapić, Ranko  57
Kroes, Neelie  111
Kuba  114, 140, 263, 309, 311, 408
Kubilius, Andrius  182
Kuhn, Günter  421

Kukan, Eduard  143
Kumar, Meira  89
Kupchyna, Alena  402
Kupfer, Frank  140
Kurucz, Milan  451
Kurz, Rolf  436
Kusai Sándor  392
Kussbach, Erich  413
Kuvait  408
Kuzjusin, Vlagyimir 

Konsztantyinovics  438
Kveck Péter  395
Kwiatkowski, Krzysztof  167
Kyrle, Johannes  123

L

Laanan, Fadila  158
Laarschot, Paul van de  428
Laborda, Joan Pujal  402
Laborde, Jean Paul  164
Labouverie, Pierre  403
Labovitz, Jeffrey Michael  464
Ladó Mária  310
Lajčak, Miroslav  3, 38, 39, 76
Lamers, Karl  139
Lammert, Norbert  90, 153
Lamm Vanda  461
Lang, Augustín Jozef  22, 23
Langer, Peter  38
Lantos Evelin  463
Lantos, Franz  421
Laosz  408
Laszlóczki Imre   396
Laquieze, Francois  451
Latorcai János  78, 132



490

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Lázár Imre  449
Lazarovits Ernő  183
Leanca, Iurie  32, 130
Ledida, Olekszandr  67, 103
Ledniczky András  446
Lee Dong Uk  432
Leier, Michael  421
Lellouche, Pierre  107
Le Maire, Bruno  90
Lemhényi, Andrew Zsigmond de  

 435
Lenarcic, Janez  176
Lendvai Ildikó  7
Lengyelország  4, 36, 37, 44, 45, 47, 

61, 63, 64, 67, 80, 85, 106, 108, 
116, 123, 140, 143, 146, 148, 149, 
167, 169, 179, 183, 184, 185, 193, 
209, 210, 408, 416, 432

Lesotho  391, 408, 446
Leterme, Yves  132, 149
Lettország  63, 182, 391, 408, 416, 

432
Leuthard, Doris  151
Lévai István Attila  417
Levin, Mark  463
Levitte, Jean-David  107
Lewandowski, Janusz  86
Lezsák Sándor  78, 101, 155, 160
Liangyu, Hui  132
Libanon  391, 408, 433
Libéria  391, 408
Liberman, Avigdor  15
Líbia  391, 408
Lidington, David  112, 176
Liebermann, Avigdor  170
Liechtenstein  151, 204, 299, 391, 

408, 433

Lindholm, Bengt Göran  425
Lipök Sándor  371
Lipsic, Daniel  180
Liska, Robert  445
Lissassi, Séraphin  403
Litvánia  63, 149, 180, 182, 391, 408, 

416, 433, 446
Litvin, Volodimir  175, 186
Lódi Gábor  3
Loizou, Costakis  424
Lombardi, Antonio N.  445
Lomnici Zoltán  88
Lonka, Harriet  451
López Garrido, Diego  18
Lopez, Stéphane  61
Lőrincze Péter  81
Lukić, Vladimir  422
Lutz, Carl  100
Luxemburg  392, 409, 433

M

Macedónia  48, 62, 66, 131, 149, 151, 
164, 392, 409, 416

Macejková, Ivetta  128
Madagaszkár  392, 409, 446
Madani, Nizar bin Obeid  157
Mádl Ferenc  126
Magda Tamás  66
Magnette, Paul  174
Magramane, Lounes  402
Magyar Csaba  434
Mahmud, Pengiran Junus  403
Major István  398
Makács Sándor  417
Makkay Lilla  126



491

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Makson, Kamilan Dato  409
Malajzia  409, 433
Malawi  392, 409
Maldív-szigetek  151, 392, 409
Maleh, Larisza  442
Malewa, Jonas Sponkie  408
Mali  392, 409
Málta  108, 174, 409, 433, 447
Mandur László  32, 50
Manik, Mohamed Waheed Hassan  

 151
Männle, Ursula  122
Man-sziget  297
Mariani, Thierry  185
Markó Béla  15, 88, 91, 98, 101, 103, 

121, 135
Márkus Ildikó  449
Marliére, Yves  441
Marn, Matej  166
Marokkó  54, 311, 392, 409, 433
Marquard, Jürg   440
Marten, Güner  436
Martin, David  451
Martinov, Szergej  44
Martin, Peter de  38
Márton Árpád  245
Marton Béla  391
Márton Péter  163

Martonyi János  21, 68, 75, 76, 79, 
80, 82, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 
99, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 120, 122, 123, 
125, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 
138, 139, 140, 143, 145, 146, 148, 
151, 153, 158, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 
184, 185, 186

Martonyi Schmidt, Juan José  442
Martorelli, Renato  437
Maszkevic, Szjarhij  22
Matolcsy György  66, 73, 82, 83, 89, 

114, 116, 132, 139, 144, 159, 173, 
177, 181, 184, 310, 315, 332

Mauritánia  392, 409
Mauritius  392, 409, 433
Mazaldan, Indu  8
Mazouz, Abdellatif  54
Mazuru, Bogdan  91
McClean, Maxine  79
McEldowney, Nancy  96
Meden, Modesto Alanis, von der  

 434
Medgyaszai Melinda  273
Medvegyev, Dmitrij  63
Méhes Márton  449
Meissner, Elena  404
Mendes, António Augusto Jorge  

 411
Menesi, Ahmed M. A.  408
Mengyi Roland  371
Mercier, Michel  180
Meridor, Dan  170
Merk, Beate  38
Merkel, Angela  118



492

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Mester de Parajd, László  425
Mesterházy Szilvia  199
Mester Zoltán  24, 34, 50, 309, 315
Mészáros Alajos  381
Mészáros Ilona, Jocionisné  433
Meta, Ilir  31, 59, 165
Mexikó  46, 138, 309, 311, 392, 409, 

434
Meyer-Landrut, Nikolaus  158
Mfeketho, Nomaindia  50
Mianmar  392, 409
Mihalovics Péter  369
Mikes, Miroslav  422
Mikl-Leitner, Johanna  38
Milders, Robert  406
Mile Lajos  371
Miliczky Erzsébet  437
Miller, John  429
Milososzki, Antonio  48, 62, 149, 164
Milquet, Joelle  55
Mirow, Thomas  57
Misovicz Tibor  89, 147
Miszlivetz Ferenc  72
Mitterlehner, Reinhold  116
Mitterrand, Frédéric  166
Mladenov, Nikolaj  39, 143, 179
Móger Ildikó  449
Mohácsi István  391
Mohiuddin, Mahtab H.  438
Mojžita, Miroslav  19
Moldova  31, 32, 35, 38, 45, 68, 130, 

131, 155, 163, 202, 233, 340, 392, 
409, 416

Møller, Per Stig  56
Molnár András  430
Molnár Csaba  371
Molnár Erik  447

Molnár György  398, 420
Molnári Sándor  385
Monaco  434, 447
Mongólia  23, 50, 120, 198, 310, 311, 

392, 409, 434
Montenegró  38, 57, 131, 158, 166, 

178, 180, 186, 310, 311, 392, 409, 
434

Moral, Francisco Salvador  424
Moran, Brendan  176
Moratinos, Miguel Angel  263
Morenth Péter  446
Morin, Hervé  9
Morningstar, Richard L.  34
Morvai Krisztina  377
Moussa, Said Omar  424
Mozambik  392, 410
Mubarak, Hoszni  24, 291
Muhtar, Kul-Muhammed  102
Mushka, Yurii  414
Musza, Amr  24
Musztafajev, Sahin  34
Muttaqi, Quasim Raza  411
Mühlethaler, Christian  412
Müller-Eberstein, Frank  436
Müller, Emilia  11
Mydlo Tamás  393

N

Nadashi, Tony  430
Naffa, Zaid Ibrahim  446
Nagy Bálint  394
Nagy-Britannia  13, 54, 57, 105, 108, 

112, 159, 176, 181, 185, 193, 210, 
332, 393, 410, 416, 435, 447



493

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Nagy Elek  447
Nagy Erzsébet  391, 395
Nagy Ferenc  461
Nagy Gábor Tamás  369
Nagy István  440, 449
Nagy Péter  416
Nagy Róza  310
Nagy Tibor  16
Najder, Jacek  44
Namíbia  393, 410, 435, 447
Nanayakkara, Godaliyanage Ro-

han  440
Napolitano, Giorgio  142
Naszvadi György  273
Nath Datta, Rahindra  429
Navracsics Tibor  64, 82, 88, 101, 

107, 113, 115, 133, 137, 141, 167, 
170, 180, 184, 187

Nazarbajev, Nurszultán  178
Nazif, Ahmed  24
Nečas, Petr  116, 148
Nemes Vincenz  421
Németh Zsolt  3, 5, 13, 19, 22, 25, 

44, 74, 86, 87, 90, 98, 99, 100, 103, 
106, 109, 112, 114, 119, 121, 127, 
133, 135, 140, 142, 149, 154, 155, 
158, 163, 164, 166, 167, 169, 176, 
184, 185, 186, 273, 311

Német László  52, 88
Németország  6, 17, 30, 32, 35, 36, 

38, 47, 76, 82, 90, 101, 103, 108, 
118, 125, 147, 152, 153, 158, 169, 
183, 193, 210, 393, 410, 416, 435, 
447

Németország, Baden-
Württemberg  38, 40, 73, 
310

Németország, Bajorország  
 11, 38, 44, 66, 122, 179, 310, 
311

Németország, Brandenburg  
 310

Németország, Észak-Rajna-
Vesztfália  20, 309, 311

Németország, Hessen  309, 
311

Németország, Rajna-Pfalz  48
Németország, Szászország  

 140, 310, 311
Németország, Türingia  7, 

309, 311
Nepál  393, 410, 435
Netshitenzhe, Takalani Esther  404
New York  459
Ngemera, Ahmada Rweyemamu  

 413
Ng Ser Miang  412
Nguyen Quoc Dung  414
Nicaragua  410
Nicolin, Ronald Paul Eugene  426
Nieto Maturana, Rodrigo José  403
Niger  410
Nigéria  126, 134, 296, 410, 436
Nikicser László  124
Nikowitz Oszkár   395
Nógrádi Zoltán  371
Norvégia  35, 105, 204, 257, 317, 

410, 417, 436
Noszkó-Horváth Péter  391
Nova, Florian  401
Nyerges Ambrus  445
Nyikos Györgyi  315
Nyíri Iván  445
Nzanze, Térence  403



494

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

O

Obama, Barack  63
Obileye, Adeola Adebisi  410
Ochoa Madrid, Roberto  406
Od Och  50
Ódor Bálint  89, 90, 94, 105, 109, 110, 

122, 126, 131, 148, 152, 153, 155, 
158, 159

Oettinger, Günther  174
Oláh Lajos  4, 309
Olaszország  65, 88, 96, 131, 142, 180, 

181, 193, 210, 246, 256, 410, 417, 
437, 447

Oliver, Gordon Malcolm  435
Omán  393, 410, 438, 447
Orbán Viktor  4, 16, 30, 36, 38, 44, 52, 

58, 64, 68, 77, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 
90, 91, 93, 95, 96, 108, 111, 113, 
114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
123, 124, 125, 126, 131, 133, 134, 
135, 144, 145, 148, 149, 153, 157, 
158, 159, 160, 162, 163, 167, 169, 
171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 
180, 182, 184, 185, 186

Ordhonikidze, Sergei  47
Ormel, Henk Jan  53
Orosz Ildikó  98
Oroszország  13, 18, 26, 59, 66, 105, 

110, 129, 132, 141, 174, 176, 178, 
193, 210, 258, 393, 410, 417, 438

Orosz Zsolt  416
Orsós László Jakab  449
Oswald, Eduard  35
Oszkó Péter  10, 18, 20, 44, 79, 258, 

309, 315
Otero, Ricardo Lequerica  431

Otunbajeva, Roza  178
Oudelman, Adriaan  464
Ozsvári Zsuzsanna  426

Ö

Örményország  45, 393, 411, 438
Őry Csaba  377
Özsoy, Bekir Bülend  442

P

Pacory, Bernard  426
Paczolay Péter  43, 114
Pahor, Borut  80, 132, 162
Pajtić, Bojan  78, 131, 175
Pakisztán  393, 411, 417, 438
Palesztina  30, 130, 170, 291, 438
Palesztin Autonóm Területek  393, 

411
Pálfi István  295
Pálinkás József  15, 40
Pál József  447
Pálmai Géza  386, 392, 393, 395
Pálosi Ferenc  439
Pálos Titusz Zoltán  447
Panama  79, 394, 411, 438
Pánczél Zoltán  439
Panetta, Leon E.  172
Pankretić, Bozidar  39
Papadopoulos, Konstantinos  53
Papandreou, George  53
Papandreu, Jorgosz  184
Pap Géza  98
Pap László Csaba  392



495

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Pappné Farkas Klára  451
Pápua Új-Guinea  394
Paraguay  394, 411, 438
Parkerson, John E.  420
Paro, Josip  53
Pastor de Gana, Enrique  412
Pásztor István  34, 52, 78, 83, 92, 121, 

126, 131, 148, 150, 245, 415, 416
Pataki Pál  396
Pau, Petra  82
Páva Zsolt  4, 447
Pavlenko, Viktor Ivanovics  442
Pawlak, Waldemar  184
Pecze Zoltán  66
Pedák-Vattay, Katharina  421
Pedini, Maria Lea  412
Peeters, Kris  134
Peimli Károly   385
Peisch Sándor  20
Pelczné Gáll Ildikó  378
Pelko, Stojan  92
Pelser, André  424
Pendes, Marina  16
Pérez-Bazo, Javier  451
Perez Otermin, Jorge.  414
Perpiñá-Robert Peyra, Fernando  47
Peru  394, 411, 439, 447
Pfefferlé, Bernard  464
Pfister, Ernst  73
Pham Gia Khiem  163
Piebalgs, Andris  86, 178
Pieper, Cornelia  38
Pillay, Navanathem  47
Piñera, Sebastián  11
Pintér Lajos  437
Pintér László  369

Pintér Sándor  82, 114, 131, 133, 180, 
182

Piria, Giuseppe  437
Plamen, Peykov  451
Platini, Michel  18, 182
Pogány István  181
Popijać, Djuro  8, 29, 120
Porcsalmy László Gyula  463
Portugália  10, 173, 394, 411, 417, 

439
Posta István  461
Potápi Árpád  369
Potocnik, Janez  97
Pozsgay György  420
Prammer, Barbara  139
Prandler Árpád  461
Pring Komjáthy Emese  419
Prior, Walter  38
Prívarová, Vilma  68
Prőhle Gergely  89, 95, 97, 101, 102, 

107, 108, 110, 112, 118, 122, 135, 
139, 142, 147, 149, 151, 152, 180, 
185, 311

Pröll, Erwin  172
Prudhon, Jean-Pierre  425
Pusztai Zsófia  463
Putyin, Vlagyimir  178
Püspök László   385

Q

Queisi, Makram Mustafa  407



496

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

R

Rácz Gábor  445
Radetzky Jenő  445
Radičová, Iveta  116, 148, 185
Radjimin, James R.  429
Ragab, Ahmed Saad,   424
Rajapakse, Mahinda  151
Rallisz, Dimitriosz  54
Ramati, Dov  430
Randrianasolo Richard  446
Rasid, Rasid Mohamed  24
Rasmussen, Anders Fogh  87, 136
Rasmussen, Lars Lokke  181
Rasmussen, Poul Nyrup  21
Rauh Edit  22
Reding, Viviane  160, 180
Rehn, Olli  160
Reijnen, Johannes Andreas Maria  

 428
Reinfeldt, Fredrik  180
Reinhart, Wolfgang  38
Répás Zsuzsanna  87, 89, 91, 103, 

112, 118, 121, 126, 137, 176, 177, 
318

Réthelyi Miklós  82, 115, 121
Rétvári Bence  273
Reyna, Leonel Fernández  151
Riedlbauch, Václav  22, 23
Ries, Jean J.M.  433
Ritli János  415, 417
Rivlin, Reuven  170
Robák Ferenc  103, 119, 262
Roćen, Milan  57, 158, 180
Rodriguez Mancia, Carla Maria  405
Rohan, Josselin de  9
Rojas Chaves, José Guillermo  424

Románia  7, 15, 26, 32, 36, 38, 51, 
61, 63, 67, 74, 90, 93, 98, 100, 102, 
103, 108, 115, 116, 121, 129, 135, 
143, 145, 154, 160, 161, 166, 171, 
172, 179, 196, 209, 221, 240, 301, 
309, 310, 318, 394, 411, 417, 439

Románia, Erdély  59, 88, 98, 
118, 125, 127, 151, 177, 185

Rosenthal, Hannah  102
Ros-Lehtinen, Ileana  100
Rossi, Anna Illy  437
Rossi, Gaudenzio Massimino  443
Roth, Rudi  421
Róth Sándor  448
Roudaut, René  61, 405
Rózsa Anikó  464
Röhrs, Wolfgang R.  421
Ruanda  394, 411
Rubik László  415
Rubinov, Anatolij  22
Rubiralta, Marius  51
Ruttkay, Pereira Veronica  423
Ruzička, František  151
Rycroft, Matthew  155

S

Sagala, Maruli Tua   406
Sági Gábor  393
Sahin, Mehmet Ali  153
Šahović, Dejan  412
Saint Lucia  394, 411
Saint Vincent és Grenadine  394, 

411
Sajó András  462
Salvador  79, 394, 412



497

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Samu Tamás Gergő  371
Sandau-Jensen, Mads  404
Sándor Mátyás  417
Sangajav Bayartsogt  50
San Marino  394, 412
Santamarináné, Sótyi Adelaide  437
Sao Tomé és Príncipe  394, 412, 447
Sarcia, Roberto  447
Sárdi Rezső  448
Sarkozy, Nicolas  124, 173
Sarubbi, Oscar Cabello  411
Saryusz-Wolski, Jacek  143
Savary, Louis  426
Savić, Nevenka  65
Sawicki, Marek  123
Schanda Balázs  273
Schetyna, Grzegorz  170
Schicker, Rudolf  38
Schmidt Ariztia, Fernando  11
Schmied, Claudia  16
Schmittné Makray Katalin  142
Schmitt Pál  78, 89, 90, 93, 98, 102, 

109, 113, 116, 120, 126, 133, 136, 
137, 139, 142, 144, 147, 150, 153, 
154, 157, 161, 171, 175, 177, 178, 
181, 183, 186, 267

Schöpflin György  143, 378
Schröder, Gerhard  82
Schulte-Kemper, Hubert  436
Schultze-Petzold, Axel F.  436
Schüssel, Wolfgang  112
Schwarzenberg, Karel  125, 143, 146
Šedivý, Jirí  73
Seehofer, Horst  179
Selmeczi Balázs  417
Semeta, Algirdas  86

Semjén Zsolt  82, 85, 91, 98, 101, 
105, 109, 112, 116, 121, 125, 128, 
129, 132, 150, 175, 180, 183, 273

Semneby, Peter  95
Seychelle-szigetek  394, 412, 439, 

447
Seyed Agaha Banihashemi, Saeed  

 406
Shaheen, Jeanne  100
Sharansky, Nathan  136
Sharma, Anand  18, 20
Shoogufan, Abdul M.  401
Sierra Leone  394, 412, 447
Siew, Vincent  5
Šiftar, Drago  413
Sikorski, Radoslaw  4, 185
Silajdžić, Haris  178
Simasius, Remigijus  180
Simicskó István  112
Simóka Beáta  75
Simon György  420
Simor András  159, 315
Sinegiorgis, Kongit Woldemariam  

 405
Skarphédinsson, Össur  109
Skjaldarson, Stefan   406
Sletner, Siri Ellen  410
Smadi, Mohamed Amir  413
Smatko, Szergej  174
Smith, Anthony  159
Smolen, Monika  22, 23
Smynozhenko, Volodymyr  71
Sógor Csaba  381
Sohn Bong Rak  432
Soland, Jostein  436
Soler, Michel George  433
Soltész Miklós  137, 273



498

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Sólyom László  5, 10, 20, 31, 32, 36, 
37, 43, 46, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 
64, 67, 68, 70, 77, 85, 86, 88, 90, 96, 
101, 102, 106, 111, 129, 251, 257

Somogyi Ferenc  386, 395
Somogyvári Márta  445
Sors, Andrew  463
Spanyolország  6, 7, 11, 12, 18, 29, 

36, 45, 48, 51, 54, 55, 68, 78, 81, 83, 
193, 210, 394, 412, 417, 439

Späth, Günter  435
Spindelegger, Michael  66, 112, 138, 

172
Spiric, Nikola  17
Srí Lanka  151, 395, 412, 440, 447
Staničić, Ivo  429
Stavridis, James  89
Stefánek, Drahomír  17
Stefanović, Mirko  148
Stephan, Charbel  408
Stier, Davor  8
Stoiber, Edmund  44
Stubb, Alexander  133
Sufrics, Nestor  63
Sugár András  447
Sugiri, Eduard Eddy  429
Suha György  446
Suh Chung-Ha  408
Sulyok Tamás  445
Suriname  395, 412
Surján László  378
Sutanovać, Dragan  56
Suzuki Osamu  430
Süth Miklós  463
Svájc  55, 151, 152, 193, 210, 222, 

395, 412, 417, 440

Svédország  45, 88, 108, 152, 181, 
193, 210, 395, 412, 417, 441

Svidkojt, Mihail  105
Szaakasvili, Miheil  145
Szablya Ilona  419
Szabó Artúr  431
Szabó Gábor  93
Szabó Imre  24, 36, 63
Szabó István  396
Szabó József  415
Szabó Miklós  442
Szabó Vilmos  10, 11, 13, 14, 19, 25, 

26, 28, 29, 35, 40, 52, 53, 54, 59, 66, 
67, 71, 82, 114, 310, 318, 369, 461

Szájer József  140, 379
Szalai Zoltán  463
Szalavári Lajos  416
Szalay-Bobrovniczky Vince  385
Szaló Péter  310
Szappanos Péter  415
Szarvas László  464
Szászfalvi László  273
Szász Károly  159
Szatmári Tibor  447
Szatmáry Kristóf  119
Szaúd-Arábia  157, 395, 412
Száva Gábor  436
Szávay István  369
Szecsin, Igor  176
Szegedi Csanád  379
Szegedi-Maszák Ildikó   432
Szekeres Imre  9, 24, 29, 36, 48, 56, 

65, 76
Székyné Sztrémi Melinda  461
Széll János  447
Szénási György  461
Szenegál  151, 395, 412, 441



499

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Szenthe Sándor  431
Szentirmay Klára  443
Szentiványi Gábor   395
Szent-Iványi István  395
Szentmihályi Gyula  431
Szerbia  3, 28, 29, 36, 38, 46, 51, 56, 

60, 62, 64, 67, 69, 75, 92, 94, 103, 
123, 131, 148, 150, 161, 175, 209, 
220, 226, 228, 231, 236, 310, 311, 
318, 395, 412, 417, 441, 447

Szerbia, Vajdaság  34, 37, 52, 
78, 83, 87, 89, 106, 126, 131, 
136, 146, 150, 246

Szerencsés János  395
Szergij, voronyezsi metropolita  129
Szijjártó Péter  85, 87
Szilágyi Mátyás  394
Szilágyi Szabolcs  416
Szili Katalin  12, 19, 41
Szindia, Dzsotiraditya M.  7
Szingapúr  300, 395, 412, 447
Szíria  23, 162, 197, 329, 395, 413, 

441
Szlovákia  3, 17, 19, 27, 36, 38, 41, 45, 

61, 63, 72, 76, 77, 91, 92, 103, 105, 
106, 115, 116, 128, 129, 131, 143, 
146, 148, 151, 153, 155, 156, 163, 
169, 180, 185, 186, 191, 193, 196, 
201, 209, 210, 242, 251, 255, 257, 
310, 311, 312, 313, 318, 319, 395, 
413, 417

Szlovénia  36, 38, 52, 63, 64, 80, 91, 
100, 132, 147, 158, 162, 166, 171, 
209, 231, 318, 320, 395, 413, 417

Szmirnov István  438
Szőcs Géza  91, 102, 105, 121, 129, 

158, 160, 166, 177

Szócska Miklós  148
Szomália  72, 319, 395, 413
Szombati Béla  385
Sztáray Péter  89, 90, 92, 94, 95, 96, 

99, 105, 106, 110, 111, 118, 122, 
123, 136, 138, 141, 148, 149, 151, 
159, 166, 174, 178

Sztasuk, Vaszil  63
Szudán  171, 395, 413
Szuverén Máltai Lovagrend  395, 

413
Szűcs Szergej  393
Szváziföld  395, 413
Szvida, Ivan  13
Szvoboda Zoltánné  12

T

Tabajdi Csaba  379
Tadić, Boris  30, 52, 67, 92, 177
Tádzsikisztán  396, 413
Taiana, Jorge  49
Tajvan  5, 68, 103, 234, 397, 414
Takács Ildikó Katalin  449
Takács Szabolcs  147
Takas, Dimitrios  427
Talián István  415
Tanaka Nobuo  36
Tánczos Barna  129
Tang Dengjie  21
Tanzánia  396, 413, 441
Tari Sándor  52
Tárnok Mária  98
Tass, Thomas  464
Tazi, Mohamed  433
Tefida, Alhaji Abbas  126



500

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Teklahaimanot, Zera Dawit  425
Temer, Michel  49
Tendzin Gyaco  150
Terták Ádám  397
Tesfay, Haile  445
Tessely Zoltán  371
Tetsuro Fukuyama  19
Thaiföld  120, 396, 413
Thomai, Tokli  31
Tibet  150
Tilki Attila  369
Tkacs, Dmitro  38, 111
Togó  396, 413
Tolkach, Alexander  410, 463
Tomaj Dénes  392, 396
Topalli, Jozefina  59
Topi, Bamir  59, 178
Tornøe, Hanne  451
Toró T. Tibor  176
Torstila, Pertti  6, 40
Tóth Dénes Aurél  424
Tóth Ferenc  415
Tóth István  396
Tóth József  447
Tóth Katalin Marianne  420
Tóth László   386
Tóth Tamás  3
Tóth Vilmos  440
Tőkés László  93, 98, 117, 121, 135, 

150, 381
Tömböl László  13, 29, 65, 73, 76
Tömböly Dénes  438
Törökország  7, 19, 65, 153, 165, 309, 

311, 396, 413, 417, 441, 447
Traore, Amadou  403
Trepper György  435
Tringer László.  463

Trinidad és Tobago  396, 413
Trišić-Babić, Ana  38, 68
Trócsányi László  388
Tsakopoulos Kounalakis, Eleni  108, 

402
Tseggai Asghedom, Petros  405
Tual, Fuád  128
Tunézia  310, 311, 396, 413, 442
Tur, Andrej  27
Turtelboom, Annemie  39
Tusk, Donald  36, 44, 85, 116, 148, 

179
Tuzcuoglu, Oya  413
Türk, Danilo  132, 147, 171
Türkmenisztán  396, 413
Tyitov, Vlagyimir  26, 141

U

Udrea, Elena  98, 116
Udvarhelyiné Reményi Krisztina  

 449
Uganda  237, 396, 413, 442, 447
Ughy Attila  371
Ujhelyi István  78, 83
Új-Zéland  35, 206, 332, 396, 414, 

442, 448
Ukrajna  27, 37, 38, 45, 63, 71, 79, 111, 

153, 159, 172, 175, 186, 200, 310, 
311, 318, 396, 414, 417, 442, 448

Ukrajna, Kárpátalja  12, 13, 39, 
67, 77, 103, 109, 116, 137

Underlin, Anitta  464
Ungár Ferenc  437
Ungureanu, Traian  143
Uribe, Alvaro  149



501

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Uruguay  396, 414, 442, 448
Usackas, Vygaudas  33, 56
Utassy Ferenc  446
Uusikartano, Ari  147
Uzonovszki, Dusko  66

Ü

Ürményi Géza  423
Üzbegisztán  76, 151, 241, 396, 414

V

Vadai Ágnes  16
Vadas Kuhn, Alberto  434
Vadász Péter  446
Vahekeni, Joao Miguel  402
Vanackere, Steven  107
Vanhanen, Matti  101
Van Rompuy, Herman  75, 87, 141, 

145, 148, 167, 173, 178, 186
Váradi László  391
Varela, Juan Carlos  79
Várfalvi István  273
Varga György intézetigazgató  449
Varga György nagykövet  392
Varga István  35, 46, 47, 48, 54, 61, 

66, 73, 309
Varga Koritár Pál  11, 385, 386, 387, 

394, 396
Varga Mihály  85, 126, 173, 311
Varga Zoltán  7, 16, 26, 54
Vargha Tamás  369
Várhegyi Tamás  415, 416, 417

Várkonyi László  6, 9, 10, 21, 24, 28, 
29, 44, 50, 68, 75, 81

Várszegi Gábor  446
Vaskunlahti, Nina  149
Vasquez, Alejandro  434
Vassiliou, Androulla  51, 158, 177
Vass Zoltán  430
Vatikán  126, 142, 180, 272, 397, 414
Vejkey Imre  369, 371
Ven Csia-Pao  167
Venezuela  56, 224, 397, 414, 443
Venizelosz, Evangélosz  167
Veres János  50, 310
Vergne Saboia, Gilberto  403
Verhagen, Maxime  53
Vetési László  19
Vida Sándor  446
Vietnam  4, 120, 163, 309, 311, 397, 

414, 443
Világos István  420
Vinnai Gyöző  371
Virág Rudolf  310
Visy Csaba  72, 446
Vizi László  397
Voisin Éva  419
Vollebaek, Knut  3, 25, 53, 80, 154, 

191
Voronyeckij, Valerij  22, 27
Voves, Franz  56
Völner Pál  109, 179, 185
Vujanović, Filip  57, 178
Vuzdugan, Stefan Frans  422

W

Wade, Abdoulaye  151



502

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV    2010

Wahba, Emile Sedrakl  425
Waketa, Munahiro  463
Wanger, Markus  433
Wang Guangya  21
Wanna, Asheber  445
Wavamunnol, Godon  442
Weiss, Josef  170, 430
Weiss, Peter  68, 92, 413
Welenczik, Marek  463
Westerwelle, Guido  30, 108, 169
Wetzel Tamás  137, 176
Wheeler, Joy Elfreda  406
Winkler Gyula  12, 382
Wittbrodt, Edmund  183

Y

Yeates, Neil  14, 168
Yildiz, Taner  138
Yuchengco, Alfonso S.  426
Yusupov, Kadyrjan  414

Z

Zagyva György Gyula  369
Zakaria, Zia  438
Zambia  397, 414, 443
Zán Fábián Sándor  181
Zanussi, Krzysztof  45
Zapatero, José Luis Rodríguez  11
Źbogar, Samuel  80, 158
Zeil, Martin  66
Zein, Malek  441
Zhang Chunxiang  407
Zimbabwe  397, 414

Zimmermann, Michael  402
Zimonyi István  449
Zoltán Frank, Victor Pablo  440
Zoppas, Enrico Renzo  437
Zöld-foki szigetek  397, 414
Zsanszeit, Tujmebajev  102
Zubkov, Viktor  18, 132, 158, 176
Zupika, Ariana  432





Magyar
Külpolitikai
Évkönyv

2010
M

ag
ya

r K
ül

po
lit

ik
ai

 É
vk

ön
yv

 
 2

01
0

3000 Ft




