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megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről .......................................................................... 470
86/2009. (X. 20.) ME határozat a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezménynek
a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról...................... 470
„A sport autonómiája az Európai Unióban” címmel rendezett konferencián elfogadott „Budapesti nyilatkozat”................................................. 471
87/2009. (X. 26.) ME határozat egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Szíriai Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról......................................................... 472
A Külügyminisztérium közleménye a legutóbbi afganisztáni és pakisztáni terrorakcióról.................................................................................. 472
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1181/2009. (XI. 3.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és
Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről
és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról............................. 474
1182/2009. (XI. 3.) Korm. határozat az egyrészről az Európai Közösség
és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keret-megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről ....................... 474
1184/2009. (XI. 5.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és
Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására
adott felhatalmazásról ........................................................................... 475
1183/2009. (XI. 5.) Korm. határozat főkonzulátus létrehozásáról Chongqingban, valamint külgazdasági szakdiplomata státuszok létesítéséről......... 475
Bővülő magyar közreműködés az ENSZ egyes szervezeteiben. (A Külügyminisztérium közleménye) ............................................................... 476
250/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és
a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló egyezmény kihirdetéséről ................ 476
1189/2009. (XI. 13.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Örmény Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról......................................................... 477
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság területén élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaság területén élő magyar nemzeti közösség külön jogainak biztosításáról szóló egyezmény figyelemmel kísérésére összehívott Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. üléséről ......................................................................................................... 478
92/2009. (XI. 18.) OGY határozat a szomszédos országokhoz fűződő
közlekedési kapcsolataink erősítéséről .................................................. 483
Magyarország afganisztáni szerepvállalása – Középtávú stratégiai kitekintés..................................................................................................... 485
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1194/2009. (XI. 20.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról .................................................................................... 488
260/2009. (XI. 25.) Korm. rendelet a guantanamoi fogolytáborban fogva tartott személy magyarországi befogadásáról szóló, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti
megállapodás kihirdetéséről .................................................................. 489

December
96/2009. (XII. 1.) ME határozat a Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről, valamint új elnökének kinevezéséről ........................................................ 490
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaságban élő horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élő magyar kisebbség védelméről szóló, 1995. április 4.-én Eszéken aláírt Egyezmény végrehajtásának figyelemmel kísérésére összehívott Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. üléséről ...................................................................................................... 490
2/2009. (XII. 3.) OGY politikai nyilatkozata az Ukrajnában tapasztalható, a magyar kisebbséget érintően aggodalomra okot adó kisebbségpolitikai eseményekkel kapcsolatban......................................................... 496
97/2009. (XII. 3.) ME határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és
Hongkongnak a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról .................. 497
98/2009. (XII. 3.) ME határozat a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról ................................... 498
99/2009. (XII. 3.) ME határozat 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 Kormá-
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nya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról ........................................................... 499
A Külügyminisztérium állásfoglalása a moszkvai kereskedelmi kirendeltség épületének értékesítéséről ............................................................... 499
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(SELEC) létrehozásáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról .............................................................. 501
103/2009. (XII. 11.) ME határozata Magyar Köztársaság és az Európai
Közösség között megkötött Egyetértési Megállapodáshoz (Memorandum
of Understanding, MoU) kapcsolódó harmadik Kiegészítő Egyetértési
Megállapodás (Supplemental Memorandum of Understanding) létrehozására adott felhatalmazásról ................................................................ 501
105/2009. (XII. 11.) ME határozat a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes
Bizottság magyar társelnökének felmentéséről, valamint új magyar társelnök kinevezéséről............................................................................... 502
A Külügyminisztérium közleménye a Sólyom László szlovákiai beutazásának megtagadásával kapcsolatos európai bizottsági állásfoglalásról 502
A KMKF Állandó Bizottságának záró állásfoglalása ............................... 503
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megállapodást érintő kijelentéseiről ...................................................... 505
103/2009. (XII. 18.) OGY határozat a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték létrehozását elősegítő
projekttámogatási megállapodás aláírásának, valamint egy európai Nabucco koordinátor kijelölésének támogatásáról..................................... 506
Bajnai Gordon nyilatkozata a koppenhágai klímavédelmi csúcstalálkozó eredményéről ................................................................................... 507
1216/2009. (XII. 21.) Korm. határozat az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás és a légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról
szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland
és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról ................ 508
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ACER

Agency for the Cooperation of Energy Regulators
(Európai Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség)

ACP

African, Caribbean and Pacific Countries
(Afrikai, Karib-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
(Liberálisok 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)

BSEC

Black Sea Economic Cooperation
(Fekete-tengeri Gazdasági 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
(Kereszténydemokrata Unió)

CSIS

Centre for Strategic and International Studies
(Stratégiai 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
bizottságainak nemzetközi fóruma)

CSEMADOK

Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete

CTBTO

Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete
(Comprehensive Test-Ban Treaty Organization)

DAI

Demokratikus Átalakulásért Intézet

EANA

European Alliance of News Agencies
(Európai Hírügynökségek 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
(Európai liberális és demokrata pártok)

EMNT

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

ENPI

European Neighbourhood and Partnership Instruments
(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)
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ET

Európa Tanács

EiT

Európai Tanács

ETUC

European Trade Union Confederation
(Európai Szakszervezeti 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)

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 Agrárgazdasági Szövetség)

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development
(Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank)
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ICSU

International Council for Science
(Nemzetközi Tudományos Tanács)

IMF

International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap)

INBO

International Network of Basin Organizations
(Vízgyűjtő Szervezetek Nemzetközi Hálózata)

IOTA

Intra-European Organisation of Tax Administration
(Európai Adóigazgatások Szervezete)

IRM

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

ITDH

Hungarian Investment and Trade Development Agency
(Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Zrt.)

IAEA

International Atomis Energy Agency
(Nemzetközi Atomenergia Ügynökség)

ICTY

The International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (A volt Jugoszlávia területén elkövetett
háborús bűncselekményeket kivizsgáló Nemzetközi
Törvényszék, rövidítve: Hágai Nemzetközi Törvényszék)

IFRC

International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies (Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok
Nemzetközi Szövetsége)

ILO

International Labour Organization
(Nemzetközi Munkaügyi 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
(Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség)

Jobbik MM

Jobbik Magyarországért Mozgalom

KDNP

Kereszténydemokrata Néppárt

KEH

Köztársasági Elnöki Hivatal

KEK

Közép Európai Kezdeményezés
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KKP

Kínai Kommunista Párt

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

MAP

Membership Action Plan (Tagsági Cselekvési Terv)

MÁÉRT

Magyar Állandó Értekezlet

MDF

Magyar Demokrata Fórum

MEDEF

Mouvement des Entreprises de France
(Francia Munkaadói Szövetség)

ME hat.

Miniszterelnöki határozat

MeH

Miniszterelnöki Hivatal

MIK

Magyar Ifjúsági Konferencia

MKI

Magyar Külügyi Intézet

MKP

Magyar Koalíció Pártja

MMNÖNK

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 Korai
Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szervezete)
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NATO

North Atlantic Treaty Organisation
(Észak-atlanti Szerződés Szervezete)

NFGM

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

NATO-NOS

NATO Office of Security
(NATO Biztonsági Hivatala)

NDK

Német Demokratikus Köztársaság

NEFE

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

NETS

New Europe Transmission System
(Új Európai Szállító Rendszer)

NSG

Nuclear Suppliers Group
(Nukleáris Szállítók Csoportja)

NYEOMSZSZ

Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetsége

OECD

Organisation for Economic Cooperation and
Development
(Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete)

OGy.

Országgyűlési határozat

ÖTM

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

ÖMV

Österreichischen Mineralölverwaltung
Aktiengesellschaft
(Osztrák Ásványolajkezelő Részvénytársaság)

PECS

Plan for European Cooperating State
(Európai Együttműködő Államok Terve)

PEN

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

PER

Project on Ethnic Relations
(Etnikai Kapcsolatok Projektje)

PM

Pénzügyminisztérium

PRT

Provincial Reconstruction Team
(Tartományi Újjáépítési Csoport)

PSZÁF

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

RCC

Regional Cooperation Council
(Regionális Együttműködési Tanács)
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RELEX

Regional Commission for External Affairs and
Decentralised Cooperation (Külkapcsolatok és
Decentralizált Együttműködés Regionális Bizottsága)

RMDSZ

Romániai Magyar Demokrata Szövetség

RWE

Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerks
Aktiengesellschaft
(Rajna-westfáliai Elektromos Művek Részvénytársaság)

SOLVIT

Effective Problem Solving in Europe
(Hatékony Problémakezelés Hálózata Európában)

S&D

Progressive Alliance of Socialists & Democrats
(Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége)

SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(Németország 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
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete)

UNIFICYP

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
(Egyesült 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)

VMSZ

Vajdasági Magyar Szövetség

V4

Visegrádi Csoport

V4+B3

Visegrádi csoport és Balti államok csoportja

WHO

World Health Organization
(Egészségügyi Világszervezet)

WIPO

World Intellectual Property Organization
(Szellemi Tulajdon Világszervezete)

WSF

World Science Forum (Tudomány Világfóruma)

WTO

World Trade Organization
(Kereskedelmi Világszervezet)
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ÉS AZOK HIVATALOS ELNEVEZÉSE

Afganisztán
Albánia
Algéria
Amerikai Egyesült Államok
Andorra
Angola
Antigua és Barbuda
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Azerbajdzsán
Bahama-szigetek
Bahrein
Banglades
Barbados
Belorusszia (Fehéroroszország)
Belgium
Belize
Benin
Bissau-Guinea
Bulgária
Bolívia
Bosznia-Hercegovina
Botswana
Brazília
Brunei
Burkina Faso

Afganisztáni Iszlám Köztársaság
Albán Köztársaság
Algériai Demokratikus Népi Köztársaság
Amerikai Egyesült Államok
Andorrai Fejedelemség
Angolai Köztársaság
Antigua és Barbuda
Argentin Köztársaság
Ausztrália
Osztrák Köztársaság
Azerbajdzsáni Köztársaság
Bahamai Közösség
Bahreini Királyság
Bangladesi Népi Köztársaság
Barbados
Belorusz (Fehérorosz) Köztársaság
Belga Királyság
Belize
Benini Köztársaság
Bissau-guineai Köztársaság
Bolgár Köztársaság
Bolíviai Köztársaság
Bosznia-Hercegovina
Botswanai Köztársaság
Brazil Szövetségi Köztársaság
Brunei Darussalam Állam
Burkinai Köztársaság
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Burundi
Chile
Ciprus
Comore-szigetek
Costa Rica
Csád
Csehország
Dánia
Dél-Afrika
Dominika
Dzsibuti
Ecuador
Egyenlítői-Guinea
Egyesült Arab Emírségek
Egyiptom
Elefántcsontpart
Eritrea
Észtország
Etiópia
Fidzsi
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Ghána
Görögország
Grenada
Grúzia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
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Burundi Köztársaság
Chilei Köztársaság
Ciprusi Köztársaság
Comore-szigeteki Unió
Costa Rica Köztársaság
Csádi Köztársaság
Cseh Köztársaság
Dán Királyság
Dél-afrikai Köztársaság
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti Köztársaság
Ecuadori Köztársaság
Egyenlítői-guineai Köztársaság
Egyesült Arab Emírségek
Egyiptomi Arab Köztársaság
Elefántcsontparti Köztársaság
Eritrea Állam
Észt Köztársaság
Etióp Demokratikus Szövetségi
Köztársaság
Fidzsi Köztársaság
Finn Köztársaság
Francia Köztársaság
Fülöp-szigeteki Köztársaság
Gaboni Köztársaság
Gambiai Köztársaság
Ghánai Köztársaság
Görög Köztársaság
Grenada
Grúzia
Guatemalai Köztársaság
Guineai Köztársaság
Guyanai Köztársaság
Haiti Köztársaság
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Hollandia
Honduras
Horvátország
India
Indonézia
Irak
Irán
Írország
Izland
Izrael
Jamaica
Japán
Jemen
Jordánia
Kambodzsa
Kamerun
Kanada
Katar
Kazahsztán
Kelet-Timor
Kenya
Kína
Kirgizisztán
Kolumbia
Kongói Demokratikus Köztársaság
Kongói Köztársaság
Koreai Köztársaság
Koreai NDK (Észak-Korea)
Koszovó
Közép-Afrika
Kuba
Kuvait
Laosz
Lengyelország
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Holland Királyság
Hondurasi Köztársaság
Horvát Köztársaság
Indiai Köztársaság
Indonéz Köztársaság
Iraki Köztársaság
Iráni Iszlám Köztársaság
Írország
Izlandi Köztársaság
Izraeli Állam
Jamaica
Japán
Jemeni Köztársaság
Jordán Hásimita Királyság
Kambodzsai Királyság
Kameruni Köztársaság
Kanada
Katari Állam
Kazah Köztársaság
Kelet-timori Demokratikus Köztársaság
Kenyai Köztársaság
Kínai Népköztársaság
Kirgiz Köztársaság
Kolumbiai Köztársaság
Kongói Demokratikus Köztársaság
Kongói Köztársaság
Koreai Köztársaság
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
Koszovói Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kubai Köztársaság
Kuvaiti Állam
Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság
Lengyel Köztársaság
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Lesotho
Lettország
Libanon
Libéria
Líbia
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Macedónia
Madagaszkár
Malajzia
Malawi
Maldív-szigetek
Mali
Marokkó
Mauritánia
Mauritius
Málta
Mexikó
Mianmar
Moldova
Mongólia
Montenegró
Mozambik
Nagy-Britannia
Namíbia
Nepál
Németország
Nicaragua
Niger
Nigéria
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Lesothói Királyság
Lett Köztársaság
Libanoni Köztársaság
Libériai Köztársaság
Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi
Közösség
Liechtensteini Fejedelemség
Litván Köztársaság
Luxemburgi Nagyhercegség
Macedón Köztársaság
Madagaszkári Köztársaság
Malajzia
Malawi Köztársaság
Maldív Köztársaság
Mali Köztársaság
Marokkói Királyság
Mauritániai Iszlám Köztársaság
Mauritiusi Köztársaság
Máltai Köztársaság
Mexikói Egyesült Államok
Mianmari Államszövetség
Moldovai Köztársaság
Mongólia
Montenegrói Köztársaság
Mozambiki Köztársaság
Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága
Namíbiai Köztársaság
Nepáli Demokratikus Szövetségi
Köztársaság
Német Szövetségi Köztársaság
Nicaraguai Köztársaság
Nigeri Köztársaság
Nigériai Szövetségi Köztársaság
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Norvégia
Olaszország
Omán
Oroszország
Örményország
Pakisztán
Palesztin Autonóm Területek
Panama
Paraguay
Pápua Új-Guinea
Peru
Portugália
Románia
Ruanda
Saint Lucia
Saint Vincent és Grenadine
El Salvador
San Marino
Sao Tomé és Príncipe
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Spanyolország
Srí Lanka
Suriname
Svájc
Svédország
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szerbia
Szingapúr
Szíria
Szlovákia

Norvég Királyság
Olasz Köztársaság
Ománi Szultánság
Oroszországi Föderáció
Örmény Köztársaság
Pakisztáni Iszlám Köztársaság
Palesztin Autonóm Területek
Panamai Köztársaság
Paraguayi Köztársaság
Pápua Új-Guinea
Perui Köztársaság
Portugál Köztársaság
Románia
Ruanda Köztársaság
Saint Lucia
Saint Vincent és Grenadine szigetek
El Salvadori Köztársaság
San Marino Köztársaság
Sao Tomé és Príncipe Demokratikus
Köztársaság
Seychelle Köztársaság
Sierra Leone Köztársaság
Spanyol Királyság
Srí Lanka Demokratikus Szocialista
Köztársaság
Suriname Köztársaság
Svájci Államszövetség
Svéd Királyság
Szaúd-Arábiai Királyság
Szenegáli Köztársaság
Szerb Köztársaság
Szingapúri Köztársaság
Szíriai Arab Köztársaság
Szlovák Köztársaság

61

2009_BELIV-0.qxd

4/21/2010

9:38 AM

62
Szlovénia
Szomália
Szudán
Szuverén Máltai Lovagrend
Szváziföld
Tádzsikisztán
Tajvan
Tanzánia
Thaiföld
Togó
Törökország
Trinidad és Tobago
Tunézia
Türkmenisztán
Uganda
Új-Zéland
Ukrajna
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Venezuela
Vietnám
Zambia
Zimbabwe
Zöld-foki szigetek
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Szlovén Köztársaság
Szomáli Köztársaság
Szudáni Köztársaság
Szuverén Máltai Lovagrend
Szváziföldi Királyság
Tádzsik Köztársaság
Kínai Köztársaság
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Thaiföldi Királyság
Togói Köztársaság
Török Köztársaság
Trinidad és Tobago Köztársaság
Tunéziai Köztársaság
Türkmenisztán
Ugandai Köztársaság
Új-Zéland
Ukrajna
Uruguayi Keleti Köztársaság
Üzbég Köztársaság
Vatikánvárosi Állam (Szentszék)
Venezuelai Bolivári Köztársaság
Vietnámi Szocialista Köztársaság
Zambiai Köztársaság
Zimbabwei Köztársaság
Zöld-foki Köztársaság
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JANUÁR
Január 1.
Gyurcsány Ferenc magyar és Aszo Taro japán miniszterelnök között újévi üzenetváltásra került sor a „Jubileumi Év” alkalmából. (2009-ben Magyarország
és Japán a diplomáciai kapcsolatok felvételének 140., újrafelvételének 50.
évfordulóját ünnepli.)
Január 7.
Faller Jenő külügyminisztériumi szakállamtitkár az energiaválság ügyében tett
kormányzati lépésekről tájékoztatta az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságát. Bejelentette: a külügyi tárca kezdeményezte, hogy
hívják össze a magyar–ukrán gazdasági vegyes bizottságot, annak energetikai albizottságát, továbbá a magyar–orosz vegyes bizottságot is.
Január 8.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, akit elkísért Banai Károly, a MeH kül- és
biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára részt vett Pozsonyban Szlovákiának az euróövezethez való csatlakozása alkalmából rendezett ünnepségen.
A pozsonyi új Nemzeti Színházban tartott gálaesten – a szlovák közjogi méltóságok mellett – részt vettek a Szlovákiával szomszédos EU-tagállamok kormányfői, továbbá az euróövezetbe nemrég belépett Szlovénia, Ciprus és Málta valamint Luxemburg és Litvánia magas rangú politikusai. Jelen volt José
Manuel Barroso, az EB elnöke, Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank
vezetője és számos más, neves uniós vendég. A magyar miniszterelnök az
ünnepséghez kapcsolódó fogadáson külön találkozott Csáky Pállal, az MKP
elnökével, valamint a párt és a szlovákiai magyar közélet más jelenlévő képviselőivel. Az ünnepséget megelőzően – a lengyel V4 elnökség kezdeményezésére és José Manuel Barroso részvételével – rendkívüli V4 miniszterelnöki
csúcstalálkozóra került sor az orosz–ukrán gázvita nyomán kialakult gázellátási válsághelyzet kezeléséről.
Január 8.
Göncz Kinga külügyminiszter, akit elkísért Iván Gábor szakállamtitkár részt
vett Prágában az EU ÁKÜT informális ülésén. A külügyminiszteri tanácsko-
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zás részvevői megállapodtak arról, hogy az EU szólítsa fel Oroszországot és
Ukrajnát a földgázszállítások haladéktalan felújítására.
Január 8–9.
Szentiványi Gábor külügyminisztériumi szakállamtitkár az EU soros elnökségét ellátó Csehország fővárosában, Prágában részt vett az EU-tagállamok külügyi politikai igazgatóinak informális találkozóján.
Január 10.
A Kormány döntött a moldovai kormánnyal kötött, a moldovai vízumkérelmezők személyes adatainak átadásáról szóló egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról. [2/2009. (I. 10.) ME hat.]
Január 12.
Szili Katalin parlamenti elnök meghívására Magyarországra látogatott Armand
De Decker, a belga Szenátus elnöke. A belga politikus vendéglátóján kívül
megbeszéléseket folytatott Göncz Kinga külügyminiszterrel is. Armand De
Deckert fogadta Sólyom László köztársasági elnök.
Január 12.
Várkonyi László külügyminisztériumi szakállamtitkár megbeszéléseket folytatott a Budapesten tartózkodó Judy Garberrel, az Amerikai Egyesült Államok
külügyminisztériumának főcsoportfőnökével.
Január 12–14.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter hivatalos látogatást tett a brit fővárosban. Londoni tartózkodása idején Hiller István részt vett a világ oktatási minisztereinek tanácskozásán, melyet a „Tanulás és Technológia” elnevezésű nemzetközi fórum keretében szerveztek meg és megnyitotta a Londoni
Magyar Kulturális Központ hivatalos évnyitó kiállítását.
Január 13.
Magyarországra látogatott Dominique Strauss-Kahn, az IMF vezérigazgatója,
hogy áttekintse a novemberben nyújtott 15,7 milliárd dolláros mentőcsomag
felhasználását. Dominique Strauss-Kahn találkozott mások mellett Gyurcsány
Ferenc miniszterelnökkel, Veres János pénzügyminiszterrel és Simor Andrással,
az MNB vezetőjével, valamint Orbán Viktorral, a FIDESZ-MPSZ elnökével.
Január 13.
A Budapesten tartózkodó Zoran Vujić szerb külügyminiszter-helyettes megbeszéléseket folytatott Bayer Mihály Nabucco-ügyekben illetékes nagykövettel.
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Január 13–14.
Magyar–szerb biztonságpolitikai konzultációra került sor a budapesti külügyminisztériumban Hamikus Vilmos, illetve Savo Djurica főosztályvezetők és
munkatársaik részvételével. A tanácskozás résztvevőit fogadta Szentiványi
Gábor szakállamtitkár.
Január 14–15.
Várkonyi László szakállamtitkár a magyar–indiai külügyi konzultációs mechanizmus keretében Indiában tett látogatást. Az éves rendszerességgel sorra kerülő megbeszélések Újdelhiben tartott fordulóján indiai partnerével,
Nalin Surie külügyi államtitkárral áttekintették a két ország kapcsolatainak
egészét. Várkonyi Lászlót fogadta Pranab Mukherjee indiai külügyminiszter.
Január 15.
Sólyom László köztársasági elnök az új év alkalmából fogadást adott a Magyarországra akkreditált nagykövetek tiszteletére.
Január 15.
Spanyolország, Belgium és Magyarország európai ügyekért felelős államtitkárai – Diego Lopez Garrido, Olivier Chastel és Iván Gábor – Budapesten tanácskoztak a 2010–2011 közös elnökségi mandátummal összefüggő kérdésekről, elsősorban a közös uniós energiapolitika kialakításának a szükségességéről.
Január 15.
Ünnepélyes keretek között Vizi László vietnámi magyar nagykövet felavatta
Magyarország Ho Chi Minh városi tiszteletbeli konzulátusának végleges irodaépületét. A megnyitó házigazdája Do Van Thanh tiszteletbeli konzul volt.
Január 15–16.
Draskovics Tibor IRM miniszter Prágában részt vett az EU Bel- és Igazságügyi Tanács informális ülésén.
Január 16.
Göncz Kinga külügyminiszter fogadta Serge Brammertzet, a volt Jugoszlávia
területén elkövetett háborús bűncselekményeket kivizsgáló Nemzetközi Törvényszék főügyészét. Magyarországi tartózkodása során a főügyész megbeszéléseket folytatott Kovács Tamás legfőbb ügyésszel, valamint Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkárral.
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Január 16.
Bemutatkozó látogatáson fogadta Göncz Kinga külügyminiszter Gottfried
Köfnert, az UNHCR regionális képviseletvezetőjét, aki január 1-jétől tölti be
a Budapesten működő közép-európai regionális központ vezetői tisztségét.
Január 16.
A Kormány határozatot hozott a magyar és katari kormány közötti, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1002/2009. (I. 16.)
Korm. hat.], valamint Magyarország és Omán között, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról. [1003/2009. (I. 16.) Korm. hat.]
Január 19.
Sólyom László köztársasági elnök Szlovákiába látogatott és részt vett a komáromi Selye János Egyetem fennállásának ötödik évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen. Az egyetem konferenciatermében megtartott eseményen részt vett és köszöntőt mondott Sólyom László mellett Ivan Gašparovič
Szlovákia elnöke és Dušan Čaplovič kisebbségi ügyekért felelős kormányelnök, valamint Pálinkás József, a MTA elnöke és Rudas Imre, a Magyar Rektori Konferencia elnöke.
Január 19.
Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Izraelbe látogatott és Jeruzsálemben magyar–izraeli megállapodást írt alá Eli Yishai izraeli miniszterelnök-helyettes, ipari, kereskedelmi és munkaügyi miniszterrel
az ipari kutatás-fejlesztési együttműködés érdekében.
Január 19–22.
Abdelaziz Ziarinak, a Nemzetgyűlés (alsóház) elnökének meghívására Algériába látogatott Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke. Szili Katalin vendéglátójával a magyar–algériai parlamenti kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt, majd
rész vett a nemzetgyűlés algériai–magyar baráti tagozatának hivatalos megalakításán. Látogatása során Szili Katalin tárgyalásokat folytatott Rachid
Benaissa mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel, Mourad Medelci
külügyminiszterrel és Abdelkader Bensalah szenátusi elnökkel. Szili Katalint
fogadta Ahmed Ujahia miniszterelnök.
Január 20.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök levélben gratulált Barack Obamának, az
Amerikai Egyesült Államok elnöki tisztségébe történt beiktatása alkalmából.
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Ebben a magyar kormányfő a magyar-amerikai viszonyt méltatva megerősítette a magyar kormány együttműködési készségét, hogy a közös értékeket a
kétoldalú és a többoldalú kapcsolatrendszerekben megvédje és hirdesse. A
miniszterelnök levélben üdvözölte a leköszönő George W. Bush elnököt is,
kifejezve háláját, amiért elnöksége során személyes támogatásával erősítette
a Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat, és tovább mélyítette a két ország közötti együttműködést.
Január 20.
A 2008. év külpolitikai eredményeit és a magyar diplomácia számára várható 2009. évi kihívásokat áttekintő évnyitó sajtóértekezletet tartott Göncz Kinga külügyminiszter.
Január 20.
A kulturális élet hét kiemelkedő személyisége: Fischer Ádám karmester, Konrád György író, Kurtág György zeneszerző-zongoraművész, Kati Marton újságíró, Tompa Gábor rendező-költő, Vásáry Tamás zongoraművész-karmester, valamint Zób Kati jelmez- és divattervező kapta a Magyar Kultúra Követe címet Hiller István OKM miniszter döntése alapján.
Január 20–21.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hivatalos látogatás tett Ománban Szajjed
Fahd Bin Mahmúd asz-Szaid ügyvezető miniszterelnök meghívására. Az ománi kormányfővel folytatott tárgyalásokon részt vett Banai Károly a MeH külés biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára, Várkonyi László külügyi szakállamtitkár és Garamhegyi Ábel, külgazdaságért felelős kormánybiztos, a
NFGM szakállamtitkára, illetve Yousuf Bin Alawi Bin Abdullah, külkapcsolatokért felelős miniszter, Maqboul Bin Ali Bin Sultan ipari és kereskedelmi miniszter, illetve Mohammed Bin Hamad Al-Rumhi, olajipari miniszter. A kétoldalú tárgyalások középpontjában az energetikai kérdések mellett a Magyarországra érkező befektetések felgyorsítása, a turizmus fejlesztése, illetve a
magyarországi ingatlanfejlesztési lehetőségek álltak. A látogatás során üzletemberi találkozóra is sor került. Gyurcsány Ferencet fogadta Qaboos Bin Said
Al-Said szultán majd a magyar miniszterelnök ellátogatott Maszkat város mecsetjébe és hajókiránduláson vett részt az Ománi öbölben.
Január 20–21.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hivatalos ománi látogatása idején Várkonyi
László szakállamtitkár és ománi partnere, Sayyid Badr Bin Hamad Bin Hamoud
Al-Busaidi külügyminisztériumi főtitkár Egyetértési Megállapodást írt alá Maszkatban a két Külügyminisztérium közötti bilaterális konzultációk folytatásáról.
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Január 20–21.
Bécsben került megrendezésre – immár 14. alkalommal – a hagyományos
Euromoney-konferencia, melyen a közép-és kelet-európai térség pénzügyi és
gazdasági minisztériumainak, pénzintézeteinek képviselői vettek részt. Magyar részről Bajnai Gordon NFGM miniszter, Simor András, az MNB elnöke
és Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke vettek részt a tanácskozáson. Bajnai
Gordon a miniszteri szintű pódiumbeszélgetésen elmondta: ahhoz, hogy Magyarország ki tudjon kapaszkodni a gödörből, és tartósan növekedni tudjon,
alapvető és lényeges, hosszú távon ható változásokra van szükség, mégpedig azonnal, fő területként pedig az adórendszert, a szociális rendszert és a
foglalkoztatáspolitikát említette. Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke vitaindító előadást tartott a konferencián, melyben kiemelte: Közép-Európának
most esélye és lehetősége nyílott arra, hogy új stratégiai szövetséget hozzon
létre, amelynek eleme lehet egy energiabiztonsági alap, közös fejlesztési politika és az észak–déli irányú regionális szállítási hálózat megteremtése. A
konferencia idején Bajnai Gordon találkozott Mladjan Dinkić szerb gazdasági miniszterrel, aki megköszönte a gázválság alatt nyújtott magyar segítséget.
Január 21.
Göncz Kinga külügyminiszter személyes levélben köszöntötte beiktatása alkalmából Hillary Clinton új amerikai külügyminisztert. A levélben a magyar
külügyminiszter megerősítette a magyar–amerikai kapcsolatok fejlesztésének
szándékát, és megjelölte azokat a legfontosabb területeket, amelyeken Magyarország az amerikai diplomácia irányítójának együttműködésére számít.
Göncz Kinga ugyancsak levélben fordult hivatalból távozó partneréhez,
Condoleezza Ricehoz is. Üzenetében megköszönte Rice asszonynak a magyar–amerikai együttműködés fejlesztésében játszott szerepét, kiemelve, a
többi között a demokrácia-támogatásban elért közös eredményeket és a kétoldalú kapcsolatokban új fejezetet nyitó vízummentességi megállapodás
megkötését.
Január 21.
Göncz Kinga külügyminiszter részt vett az EU-külügyminiszterek és az izraeli külügyminiszter munkavacsoráján Brüsszelben.
Január 21.
Magyar–cseh külügyminisztérium-közi konzultációkra került sor Budapesten
Berecz Marianne és Tomáš Szunyog főosztályvezetők között. A cseh diplomatát fogadta Szentiványi Gábor szakállamtitkár.

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 71

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

71

Január 21–22.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hivatalos látogatás tett Katarban. Vendéglátójával, Hamad Bin Jasszem Bin Dzsabr asz-Szani katari miniszterelnökkel folytatott dohai tárgyalásainak, akárcsak Abdullah Hamad al-Attija katari miniszterelnök-helyettessel, ipari és energiaügyi miniszterrel folytatott
megbeszéléseinek középpontjában a katari energiahordozók magyar vásárlása, magyar élelmiszerek katari értékesítése és a felsőoktatási együttműködés szerepelt. A megbeszéléseken magyar részről Banai Károly a MeH külés biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára, Várkonyi László külügyi
szakállamtitkár és Garamhegyi Ábel, külgazdaságért felelős kormánybiztos,
a NFGM szakállamtitkára, míg katari részről Yousef Hussain Kamal gazdasági és pénzügyminiszter Fahad Bin Jassim Bin Mohammed Al-Abdulrahman
Al-Thani sejk, kereskedelmi miniszter vett részt. A látogatás idején sor került egy kölcsönös beruházásvédelmi megállapodás, illetve az Afganisztánnal kapcsolatos magyar–katari PR T-együttműködésről szóló megállapodás
aláírására. Gyurcsány Ferencet audiencián fogadta Hamad Bin Khalifa AlThani emír.
Január 21–23.
Szentiványi Gábor szakállamtitkár Montenegróba látogatott és konzultációkat folytatott a podgoricai külügyminisztérium politikai igazgatóságának vezető munkatársaival.
Január 22.
Az IPU magyar és a szlovák csoportjának együttműködéséről tárgyalt Pozsonyban Hárs Gábor a testület magyar elnöke a szlovák IPU elnökkel,
Miroslav Čížzel. A megbeszélésen jelen volt Szabó Vilmos, az Országgyűlés
Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának alelnöke is.
Január 22.
A Magyarországra látogató Roger Brady tábornok, az Európában állomásozó
amerikai légierő és a NATO-légierő parancsnoka találkozott Tömböl László
vezérezredessel, a Honvéd Vezérkar főnökével és Varga János vezérőrnagygyal, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokhelyettesével.
Január 22.
A Magyarországon tartózkodó Markó Béla RMDSZ szövetségi és Kelemen
Hunor RMDSZ ügyvezető elnököt fogadta Sólyom László köztársasági elnök
és Kiss Péter, a MEH vezető minisztere.
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Január 22–23.
Taib Fassi-Fihri marokkói külügyminiszter meghívására Göncz Kinga hivatalos látogatást tett Marokkóban. A magyar külügyminisztert fogadta Abbas El
Fassi miniszterelnök és Mustafa Mansouri, a marokkói parlament képviselőházának elnöke, aki megbeszélést folytatott Ahmed Reda Chami kereskedelmi, ipari és technológiai miniszterrel is. Göncz Kinga ezen kívül találkozott
Nouzha Skali szociális és családügyi miniszterrel, Latifa Akharbach külügyi
államtitkárral, Latifa Jbabdi parlamenti képviselővel, a marokkói–magyar parlamenti baráti csoport elnökével és Amina Bouayach-sal, a Marokkói Emberi Jogi Szervezet elnökével.
Január 22–24.
A csehországi Luhačoviceben került sor az EU Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztásügyi Tanácsa informális miniszteri találkozójára, melynek középpontjában aktuális foglalkoztatási és szociálpolitikai
kérdések szerepeltek. A megbeszélésen Magyarországot Székely Tamás
egészségügyi miniszter képviselte.
Január 23.
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége megalakulásának 60. évfordulója alkalmából Magyarországra látogatott Dušan Čaplovič szlovák miniszterelnökhelyettes. Az évfordulós ünnepségek Budapesten tartott rendezvényén részt
vett Gémesi Ferenc, a MeH kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára is.
Január 24.
Magyarországra látogatott Viktor Zubkov orosz miniszterelnök-helyettes, a
magyar–orosz gazdasági együttműködési kormányközi bizottság társelnöke,
akit elkísért Alekszandr Medvegyev, a Gazprom vezérigazgató-helyettese is.
Zubkov megbeszéléseket folytatott a testület magyar társelnökével, Veres
János pénzügyminiszterrel, akivel együtt jelentették be: a Malév közvetett
tulajdonosa az orosz Vnyesekonombank lesz, az üzemeltelés pedig az
Aeroflottal partnerségben történik majd. Viktor Zubkovot fogadta Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök.
Január 24.
A Budapesti Fesztiválzenekar Carnegie Hall-beli koncertjével megkezdődött
az „Extremely Hungary” („Csordultig magyar”) címmel megrendezett New
York-i Magyar Kulturális Évad. A megnyitó alkalmából az Egyesült Államokba látogató Hiller István oktatási és kulturális miniszter a koncertet követő
ünnepségen külön köszönetet mondott a jelenlevő Soros Györgynek, Charles
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Simonyinak és Kati Martonnak az évad megvalósításában való közreműködésükért. Kati Marton és Tompa Gábor ezen az estén vehette át „A Magyar
Kultúra Követe” címet a magyar tárcavezetőtől.
Január 25–26.
Göncz Kinga külügyminiszter, akit elkísért Iván Gábor, valamint Szentiványi
Gábor szakállamtitkár is, Brüsszelben részt vett az EU ÁKÜT ülésén. A tanácskozás napirendjén a guantanamói foglyok sorsa, a gázai helyreállítás és
az uniós energiapolitika szerepelt.
Január 26.
A Budapesten tartózkodó Philippe Maystadt, az EIB elnöke és Veres János
pénzügyminiszter szerződést írt alá az ország gazdasági versenyképességét
támogató hitelkeretről. Ennek értelmében Magyarország 440 millió euró öszszegű gazdaságfejlesztési hitelkeretet kapott a nemzetközi pénzintézettől.
Január 26–27.
Kijevben tárgyalt a magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkacsoportja Holló József főigazgató vezetésével. Szakmai konzultációt folytattak a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről
és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló megállapodást végrehajtó ukrajnai partnerszervezetekkel.
Január 27.
12 ország állam-, illetve kormányfői, szakminiszterei, továbbá nemzetközi
szervezetek, pénzintézetek vezetőinek részvételével Nabucco-csúcsértekezletre került sor Budapesten. A konferencián részt vett és felszólalt a tanácskozást kezdeményező Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök mellett
Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök, Mírek Topolánek, az EU soros elnökségét
ellátó Csehország miniszterelnöke, Szergej Sztanisev bolgár kormányfő, Nika
Gilauri, Grúzia első miniszterelnök-helyettese, Szameh Fahmi egyiptomi olajipari miniszter, Hilmi Güler török energiaügyi miniszter, Matthew Bryza, az
amerikai elnök megbízottja, helyettes külügyi államtitkár, Andris Piebalgs, az
EU energiaügyi biztosa, Philippe Maystadt, az EIB és Thomas Mirow, az EBRD
elnöke, valamint Reinhard Mitschek, a Nabucco-konzorcium ügyvezető igazgatója. A Nabucco-értekezleten megjelenteket üzenetben köszöntötte José
Manuel Barroso, az EB elnöke. Az azerbajdzsáni államfőt, illetve a bolgár
miniszterelnököt fogadta Sólyom László köztársasági elnök. A csúcstalálkozón a résztvevők közös nyilatkozatot fogadtak el, amely – egyebek mellett –
átlátható és költségalapú szállítási rendszert szorgalmaz a vezeték teljes vonalán; bátorítja a közvetlen külföldi tőkeberuházásokat a forrás- és tranzitor-
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szágokban, valamint sürgeti az érintett felek közötti hatékony energetikai
partnerségi együttműködés kialakítását.
Január 27.
A Kormány határozatot hozott a magyar és izraeli kormány közötti a magánszektorban megvalósuló ipari kutatás-fejlesztésben történő kétoldalú együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről [11/2009. (I. 27.) Korm.
rend.]. Egyúttal döntés született az EK által az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Macedóniával, Montenegróval, Szerbiával, továbbá Moldovával,
Oroszországgal és Ukrajnával kötött visszafogadási megállapodások kétoldalú végrehajtási jegyzőkönyveinek létrehozásáról [3/2009. (I. 27.) ME hat.],
valamint a magyar és szlovák kormánynak a Miskolc–Kassa gyorsforgalmi út
határcsatlakozási szakaszának kijelöléséről szóló egyezmény létrehozásáról.
[4/2009. (I. 27.) ME hat.]
Január 27.
Elhunyt Tasnádi Péter, pécsi polgármester, az Országgyűlés Európai Ügyek
Bizottságának tagja. (Helyét a parlamenti szakbizottságban átmenetileg Kőhegyi István pécsi parlamenti képviselő, majd május 18-tól Veres János, a
Gyurcsány-kormány pénzügyminisztere vette át.)
Január 29.
Brüsszelben, az EP Antall Józsefről elnevezett épületében nagyszabású Antall József emlékkonferenciára került sor, amellyel fölavatták az első demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnökről elnevezett új épületszárnyat. Az eseményen részt vett és felszólalt az EP elnöke, Hans-Gert Pöttering
és Mádl Ferenc korábbi köztársasági elnök mellett Antall József özvegye, továbbá az EB korábbi elnöke, Jacques Santer, a német belügyminiszter,
Wolfgang Schäuble és Edmund Stoiber egykori bajor miniszterelnök is. Mellettük több magyarországi közéleti személyiség, illetve EP-képviselő is méltatta Antall József életét és tevékenységét. Valéry Giscard d’Estaing volt francia elnök levelet küldött a konferencia résztvevőinek.
Január 29.
Faller Jenő szakállamtitkár vezetésével a Nyugat-Balkánnal foglalkozó regionális nagyköveti konferenciát tartottak a montenegrói Herceg Noviban. A magyar szakállamtitkár és Milan Rocen montenegrói külügyminiszter külön találkozón is áttekintette a magyar–montenegrói együttműködés fejlesztésének
lehetőségeit, Montenegró európai uniós és NATO-törekvéseit. Faller Jenő
szakállamtitkár konzultációt folytatott a magyar befektetések és a befektetői
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környezet helyi, önkormányzati szintű alakulásáról Dragan Mandic helyi polgármesterrel.
Január 30.
Göncz Kinga külügyminiszter találkozott a Magyarországra akkreditált diplomáciai testület képviselőivel és tájékoztatást adott a magyar külpolitika
2009. évi prioritásairól.
Január 30.
Pozsonyba látogatott Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter és
konzultációkat folytatott Štefan Harabin szlovák igazságügyi tárcavezetővel.
A két miniszter értékelte a tárcák és a büntetés-végrehajtási intézmények közötti együttműködést, majd aláírták a partnerségi együttműködésről szóló
egyezményt. Draskovics Tibor találkozott Robert Kalinák miniszterelnök-helyettes, belügyminiszterrel is.
Január 30.
A Budapesten tartózkodó Igor Dodon moldovai gazdasági és kereskedelmi
miniszter megbeszéléseket folytatott Bayer Mihály Nabucco-nagykövettel.
Január 30.
Várkonyi László külügyi szakállamtitkár Prágában részt vett az EU fejlesztési miniszterek informális ülésén.
Január 30.
A két elnök, Podolák György illetve Maroš Kondrót vezetésével megbeszélést tartott Budapesten a magyar és a szlovák parlament gazdasági bizottsága.
Január 30.
„A 2011-es magyar EU elnökség szakpolitikai stratégiái” című rendezvénysorozat nyitókonferenciájára került sor Budapesten. A megnyitón részt vett és
felszólalt Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Kolber István és Csizmár Gábor MEH államtitkárok, Göncz Kinga külügyminiszter és Pálinkás József, az
MTA elnöke.
Január 30.
A Kormány rendeletet hozott a Magyarország és Bosznia-Hercegovina kormányai közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről. [14/2009. (I. 30.) Korm. rend.]
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FEBRUÁR
Február 2.
Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Brüsszelben megbeszéléseket folytatott Danuta Hübner regionális fejlesztési európai biztossal
és megállapodott az európai uniós források gyorsabb és egyszerűbb kifizetéséről Magyarország számára.
Február 2.
Göncz Kinga találkozott Cristian Diaconescu román külügyminiszterrel, aki
Traian Băsescu elnököt kísérte el magyarországi látogatására. Göncz Kinga jelezte tárgyalópartnerének, hogy Magyarország a romániai kormányváltás után
is fenn kívánja tartani az együttes kormányülések gyakorlatát, a vegyes bizottságok rendszerét és továbbra is szorgalmazza a két külügyi tárca közötti kooperációt. A tárgyalópartnerek megállapodtak arról, hogy folytatják a párbeszédet olyan nemzetközi témák megvitatására, mint az uniós Keleti Partnerség programja,illetve a keleti szomszédságpolitika, az EU további bővítése, a
Duna-térségi együttműködés, valamint arról, hogy Románia miként támaszkodhat 2011 első felében a magyar EU-elnökség munkájára. Göncz Kinga tárgyalásai során külön kiemelte, hogy a magyar kormány szerint az RMDSZ továbbra is megkerülhetetlen tényezője a magyar–román kapcsolatoknak.
Február 2–3.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására Magyarországra látogatott
Traian Băsescu román elnök, akit elkísért Cristian Diaconescu külügyminiszter is. A két államfő tárgyalásain részt vett Göncz Kinga külügyminiszter, Tari
Sándor, a KeH vezetője, Gulyás András külpolitikai főtanácsadó, Gémesi Ferenc MeH szakállamtitkár, illetve Cristian Diaconescu külügyminiszter,
Eckstein-Kovács Péter elnöki nemzetiségi tanácsos és Eugen Tomac, a román
közösségekért felelős külügyi államtitkár. A két államfő tárgyalt a pénzügyi
válság és a gazdasági recesszió körülményeiről és különös hangsúllyal az EU
és a két ország energiabiztonságának kérdéseiről, beleértve az energiarendszerek összekapcsolásának a lehetőségét, illetve a Nabucco vezeték megépítésének szükségességét. Kiemelt témája volt a magyar–román tárgyalásoknak
a Magyarországon élő román kisebbség és a Romániában élő magyar nemzetrész helyzete, valamint a verespataki beruházás ügye, melynek során
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konkrét tennivalókat is megfogalmazott a két államfő. A román elnököt fogadta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke továbbá Băsescu találkozott Orbán Viktorral, a FIDESZ-MPSZ elnökével is. Traian Băsescu Gyulára is ellátogatott, ahol találkozott a hazai román
kisebbség képviselőivel.
Február 5.
Második alkalommal rendezték meg Hágában a Holland–Magyar Fórumot,
amelyet Göncz Kinga külügyminiszter és az energia-ügyekért is felelős holland gazdasági miniszter, Maria van der Hoeven nyitott meg. Göncz Kinga
külügyminiszter hollandiai látogatása során megbeszéléseket folytatott
Maxime Verhagen külügyminiszterrel, majd találkozott a holland képviselőház Európai és Külügyi Bizottságának elnökével, valamint a Védelmi Bizottság alelnökével.
Február 5.
Horváthné Fekszi Márta külügyi államtitkár Rómában részt vett az olasz külügyminisztérium által rendezett nemzetközi konferencián, amelynek fő témája az ENSZ BT tervezett reformja volt.
Február 5.
Magyarországra látogatott Dominique Girard nagykövet, az Ázsia-Európa
Alapítvány igazgatója és megbeszéléseket folytatott Várkonyi László külügyi
szakállamtitkárral.
Február 6.
A magyar–dél-koreai diplomáciai kapcsolatok felvételének 20. évfordulója
alkalmából ünnepi fogadással emlékezetek meg a Külügyminisztériumban. A
rendezvényen a hazánkban működő dél-koreai vállalatok vezetői mellett ott
voltak a Magyar–Koreai Társaság képviselői, valamint a tudományos és oktatási kapcsolatokban érintett személyiségek – közülük többen, mint tanúi vagy
aktív résztvevői a húsz évvel ezelőtti nyitásnak. Az évfordulós ünnepség résztvevőit Horváthné Fekszi Márta államtitkár köszöntötte.
Február 6.
A Kormány rendeletet hozott a magyar kormány és az ENSZ Gyermekalapja
közötti fejlesztési együttműködésről szóló keretmegállapodás kihirdetéséről
[22/2009. (II. 6.) Korm. rend.], a magyar és az észt kormány közötti, a kulturális intézetek létesítéséről és működéséről szóló megállapodás kihirdetéséről [23/2009. (II. 6.) Korm. rend.], a magyar és a lengyel kormány között a
kulturális intézetek működéséről szóló egyezmény kihirdetéséről [24/2009.
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(II. 6.) Korm. rend.], valamint a magyar és a moldovai kormány között, a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről. [25/2009. (II. 6.) Korm. rend.]
Február 8–11.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására látogatást tett Magyarországon Fra’ Matthew Festing, a Szuverén Máltai Lovagrend uralkodó nagymestere, akit elkísért Jean-Pierre Mazery nagykancellár (miniszterelnök) és Albrecht Freiherr von Boeselager főispotályos. A Sándor palotában tartott, a lovagrend karitatív munkájára, illetve a magyarországi és európai cigányság integrációs problémáira fókuszáló tárgyalásokat követően, Fra’ Matthew
Festinget fogadta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Az uralkodó nagymester
találkozott Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével is, majd tárgyalásokat
folytatott Göncz Kinga külügyminiszterrel, valamint Erdő Péter bíborossal.
Sólyom László Fra’ Matthew Festing számára átadta a Magyar Köztársasági
Érdemrend Nagykeresztje a lánccal kitüntetést.
Február 9.
Budapestre látogatott Vuk Jeremić szerb külügyminiszter és megbeszéléseket
folytatott magyar partnerével, Göncz Kinga külügyminiszterrel a gazdasági
együttműködés kérdéseiről, Szerbia euroatlanti integrációjának lehetőségeiről, valamint a vajdasági magyarság helyzetéről. A találkozó utáni sajtótájékoztatón a miniszterek aláírták a két külügyi tárca közötti együttműködési
megállapodást. Vuk Jeremić találkozott az Országgyűlés Külügyi és Határon
túli Magyarok Bizottságának elnökével, Németh Zsolttal is. A szerb diplomácia vezetőjét fogadta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.
Február 9.
Magyarországra látogatott Marjatta Rasi, finn fejlesztéspolitikáért felelős helyettes államtitkár és megbeszéléseket folytatott Horváthné Fekszi Márta külügyi államtitkárral, valamint Várkonyi László szakállamtitkárral. A tárgyalások során a felek megállapodtak abban, hogy Magyarország és Finnország
együttműködik a nemzetközi fejlesztés és segélyezés terén, például a mezőgazdasághoz és a vidékfejlesztéshez, de akár az informatikához kapcsolódó
nemzetközi fejlesztésekben.
Február 9.
Magyarországra látogatott Szambú Lámbá mongol egészségügyi miniszter és
megbeszéléseket folytatott magyar kollegájával, Székely Tamással. A tárgyalásokat követően a két tárca vezetője aláírta a 2009–2011-es évekre szóló
Magyar–Mongol Egészségügyi Együttműködési Akciótervet.
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Február 9.
Szentiványi Gábor külügyi szakállamtitkár Ljubljanában politikai igazgatói
konzultáción vett részt.
Február 9–11.
A kárpátaljai magyarság és nemzeti intézményei helyzetéről tájékozódott háromnapos ukrajnai látogatása során Gémesi Ferenc, a MeH kisebbség- és
nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára. A szakállamtitkár kárpátaljai látogatásához időzítve, Ukrán–Magyar Jogi Konzultációs Központ nyílt az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogtudományi Karán.
Február 10.
A magyarországi látogatáson tartózkodó Lulzim Basha albán külügyminiszter megbeszéléseket folytatott Göncz Kinga külügyminiszterrel a gazdasági
együttműködés bővítésének kérdéseiről, valamint Albánia közeljövőben várható NATO csatlakozásának esélyeiről. A külügyminiszterek tárgyalását követően együttműködési megállapodást írt alá a két tárcavezető jelenlétében
Süveges-Szabó László, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség üzletfejlesztési igazgatója, valamint Gramoz Dudushi, a Tiranai Kereskedelmi Kamara vezetője. Lulzim Bashát fogadta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke is.
Február 10.
Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Wolfgang Schäuble német szövetségi belügyminiszter meghívására részt vett és felszólalt Berlinben
a legjelentősebb európai uniós rendészeti találkozón, a XII. Rendészeti Konferencián. A konferencia idején Draskovics Tibor Wolfgang Schäuble német
szövetségi belügyminiszterrel külön is találkozott; megbeszélésük során a két
tárca aktuális rendészeti együttműködéséről tárgyaltak.
Február 10.
A Kormány rendeletet hozott a magyar és a belorusz kormány közötti, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló egyezmény jegyzékváltás útján történő módosításának kihirdetéséről. [26/2009. (II. 10.)
Korm. rend.]
Február 11.
Budapesten folytatott konzultációkat Szentiványi Gábor politikai igazgatóval
és Bayer Mihály Nabucco-nagykövettel Valeriu Ostalep, moldovai külügy- és
európai integrációs miniszterhelyettes.
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Február 11.
Szentiványi Gábor szakállamtitkár, politikai igazgató részt vett a bécsi nagykövetségen a Stefan Lehne új osztrák politikai igazgató és vezető külügyi tisztségviselők tiszteletére adott munkavacsorán.
Február 11.
Közgyűlést tartott Budapesten a Magyarországon működő Tiszteletbeli Konzuli Testület. A 42 ország képviseletében dolgozó 51 tiszteletbeli konzult tömörítő szervezet elnökévé Suha Györgyöt, Gambia képviselőjét választotta,
a két alelnök pedig Nyíri Iván és Morenth Péter lett.
Február 11.
Kőrösi Csaba főosztályvezető átadta a működési engedélyt Nagy Eleknek,
Monaco budapesti tiszteletbeli konzuljának.
Február 11–12.
Hivatalos látogatást tett Magyarországon El Samani El Wassila szudáni államtitkár és megbeszéléseket folytatott Várkonyi László szakállamtitkárral.
Február 12.
Magyarországra látogatott Michael Spindelegger osztrák külügyminiszter és
megbeszéléseket folytatott vendéglátójával, Göncz Kinga külügyminiszterrel
elsősorban a közös kormányülések folytatásának lehetőségeiről, a közös határszakaszt érintő környezetvédelmi kérdésekről, valamint a regionális partnerségről. A tárgyalásokon szóba került továbbá a Dunamenti együttműködés, a Nyugat-Balkán euroatlanti csatlakozása, a Keleti Partnerség, továbbá
az, hogy miként ünnepeljük meg közösen a vasfüggöny lebontásának 20. évfordulóját. Michael Spindeleggert fogadta Sólyom László köztársasági elnök,
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke.
Február 12.
Hivatalos látogatást tett Magyarországon Knut Vollebaek, az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa. Budapesti tartózkodása idején megbeszéléseket folytatott Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével és Göncz Kinga külügyminiszterrel.
Február 12.
Spanyol és belga kollegájával egyeztetett a közös uniós elnökségről Budapesten Iván Gábor szakállamtitkár. Nicolás Martinez-Fresno spanyol és
Olivier Chastel belga államtitkárral közösen kialakított álláspont szerint a trió

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 81

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

81

mindhárom tagja a korábbi elképzelésekhez képest takarékosabb uniós elnökségre készül.
Február 13.
Hivatalos látogatást tett Magyarországon Samuel Žbogar szlovén külügyminiszter. Vendéglátójával, Göncz Kinga külügyminiszterrel az új szlovén kormány külügyminisztere a soron következő közös kormányülés tervezett napirendjéről és a kisebbségek jogait érintő elvi kérdésekről konzultált. A szlovén külügyminisztert fogadta Sólyom László köztársasági elnök.
Február 13.
A budapesti külügyminisztériumban tárgyalt a guantánamói foglyok befogadásával kapcsolatban Clint Williamson, az Amerikai Egyesült Államok utazó
nagykövete Várkonyi László szakállamtitkárral. Az amerikai diplomatát fogadta Göncz Kinga külügyminiszter.
Február 15–16.
A kétoldalú gazdasági, befektetési és energetikai együttműködés továbbfejlesztését célzó magyar miniszterelnöki látogatás előkészítésről tárgyalt a kuvaiti külügyminisztériumban Várkonyi László külügyi szakállamtitkár. A magyar diplomatát fogadta Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah sejk ügyvezető
kormányfő, illetve Mohammad Al-Sabah Al-Salem Al-Sabah miniszterelnökhelyettes, a külügyi tárca vezetője. Várkonyi László a partnertárgyalásokon
egyebek mellett szorgalmazta a magyar állampolgárok számára kuvaiti részről korábban bejelentett vízumkönnyítés mielőbbi gyakorlatba ültetését.
Február 17.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök találkozott a Budapestre akkreditált külképviselet-vezetőkkel és aktuálpolitikai tájékoztatót tartott a Diplomáciai Testület részére. A találkozón részt vett Göncz Kinga külügyminiszter is.
Február 17.
Bemutatkozó látogatást tett Budapesten Miroslav Lajčák, Szlovákia új külügyminisztere. A Göncz Kinga magyar külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokon a felek megállapodtak abban, hogy a magyar miniszter március 24-én
Pozsonyba látogat és szlovák kollégájával első ízben adja át azt a díjat, amelyet Lajčák elődjével, Jan Kubišsal együtt alapított. Az elismerés minden évben egy-egy olyan magyar és szlovák magánszemélyt, illetve csoportot vagy
szervezetet illet, aki, vagy amely különösen sokat tett a jó kétoldalú kapcsolatokért. Miroslav Lajčákot fogadta Sólyom László köztársasági elnök és
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is.
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Február 17.
Várkonyi László szakállamtitkár az Egyesült Arab Emírségekben tett látogatása során megbeszéléseket folytatott Saif Sultan Mubarak Al-Aryanittal, az
Egyesült Arab Emírségek külügyi államtitkárával, valamint Ahmed Shebeeb
Al-Dhaherittel, a Szövetségi Nemzeti Tanács első alelnökével. Tárgyalásai során Várkonyi László kiemelten szorgalmazta, hogy a régebbi uniós tagállamokra vonatkozó kedvezményes beutazást az arab ország tegye lehetővé a
magyar állampolgárok számára is.
Február 17.
Magyar–görög külügyminisztérium-közi konzultációra került sor Hamikus
Vilmos és Sztathisz Lozosz főosztályvezetők részvételével.
Február 17.
Elhunyt Sharon Judit, Magyarország tel-avivi tiszteletbeli konzulja, aki e
posztját 2004 óta töltötte be. Sharon Judit már ezt megelőzően, évtizedek
óta kiemelkedően sokat tett a magyar–izraeli kapcsolatok fejlesztéséért és
meghatározó személyisége volt az izraeli magyar ajkú közösségnek.
Február 18.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke hivatalos látogatást tett Romániában
Roberta Alma Anastasenak, a bukaresti parlament Képviselőháza elnökének
a meghívására. Vendéglátójával folytatott megbeszéléseit követően Szili Katalin tárgyalt Mircea Geoanaval, a Szenátus elnökével, Bogdan Olteanu képviselőházi alelnökkel és Markó Bélával, az RMDSZ elnökével, valamint a romániai magyar érdekvédelmi szervezet parlamenti frakcióival. A magyar házelnökasszonyt fogadta Traian Băsescu köztársasági elnök és Emil Boc miniszterelnök.
Február 18.
Pozsonyban találkoztak Szlovákia és Magyarország parlamentjének európai
ügyekkel foglalkozó bizottságának tagjai. Eörsi Mátyás, a magyar és Milan
Urbáni, a szlovák bizottság elnöke egyaránt megerősítették, hogy számos nyitott probléma – köztük a KMKF intézményesítésének kérdése – van a magyar–szlovák kapcsolatokban, de azokat kulturáltan és európai módon indokolt kezelni és megoldani.
Február 18–19.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter Lengyelországba utazott és részt vett a
NATO-tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos krakkói tanácskozásán.
A magyar honvédelmi miniszter bejelentette: Magyarország negyvenfős lö-
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vészszakaszt küld Afganisztánba az augusztusi elnökválasztás biztosítására.
Szekeres Imre négyszemközti megbeszélést folytatott Robert Gates amerikai
védelmi miniszterrel, akivel megállapodott arról, hogy március közepén az
Egyesült Államokba látogat.
Február 19.
Faller Jenő külügyi szakállamtitkár Rómába látogatott, ahol találkozott
Giampiero Massoloval, az olasz külügyminisztérium főtitkárával. Megbeszélésük középpontjában a minisztériumok közötti együttműködés és tapasztalatcsere volt.
Február 19–20.
A Vajdaságba látogatott Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon
túli Magyarok Bizottságának elnöke. A politikus megbeszéléseket folytatott
Bojan Pajtić tartományi kormányfővel, Egeresi Sándorral, a vajdasági parlament elnökével, valamint Pásztor István gazdasági titkárral, a VMSZ elnökével. Szintén konzultált a három délvidéki pártból álló Magyar Koalíció vezetőivel, majd magyarkanizsai civil szervezetek képviselőivel és vállalkozókkal
találkozott.
Február 20.
Magyarországra látogatott Wu Hongbo kínai külügyminiszter-helyettes és
megbeszéléseket folytatott Várkonyi László szakállamtitkárral. A kínai diplomatát fogadta Göncz Kinga külügyminiszter.
Február 20–22.
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke Varsóban Donald Tusk lengyel, majd
Prágában Mírek Topolánek cseh kormányfővel folytatott megbeszélést a pénzügyi világválság kezelésének lehetőségeiről. Ezt követően a volt miniszterelnök Bécsben a „Húsz évvel 1989 után” című konferencián vett részt, ahol
bírálta a válságkezelés nyugat-európai módját és Közép-Európával szembeni
pénzügyi protekcionizmusnak nevezte azt, ahogy a nyugati országok a válságot kezelik.
Február 21–23.
Szili Katalinnak, az Országgyűlés elnökének meghívására hivatalos látogatást
tett Magyarországon Gérard Larcher, a francia Szenátus elnöke. A vendéglátójával folytatott tárgyalásokat követően a francia szenátus elnöke átadta a
somogyvári Szent Egyed bencés apátság alapító-okiratának másolatát Szili
Katalin házelnöknek és a település polgármesterének, Móring József Attilának. Gérard Larchert budapesti hivatalos látogatásán fogadta Sólyom László
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köztársasági elnök és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A francia szenátus
elnöke találkozott Orbán Viktorral, a FIDESZ-MPSZ elnökével, valamint Dávid Ibolya MDF elnökkel is.
Február 23.
Göncz Kinga külügyminiszter, akit elkísért Szentiványi Gábor, illetve Iván Gábor szakállamtitkár is, Brüsszelben részt vett az EU ÁKÜT ülésén. Az EU külügyminiszterei sikertelenül egyeztettek az unió végrehajtó testületének ötmilliárd eurós konjunktúracsomagjáról és megállapodtak arról, hogy további egyeztetést tartanak szükségesnek egyes programok finanszírozási mértékét illetően.
Február 23.
Draskovics Tibor IRM miniszter részt vett az EU szakminiszterek Bécsben rendezett találkozóján és kezdeményezte, hogy több európai uniós tagország is
alkalmazza azokat az irányelveket, amelyeket közös erőfeszítéssel dolgoztak
ki az emberkereskedelemmel kapcsolatos adatgyűjtésre, a tapasztalatokat pedig a 2011-es magyar EU-elnökség idején összegezzék.
Február 24.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, akit elkísért Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Veres János pénzügyminiszter, Banai Károly
kül- és biztonságpolitikáért felelős MeH szakállamtitkár és Iván Gábor külügyi szakállamtitkár Brüsszelben találkozott José Manuel Barrosoval, az EB
elnökével, akinek kifejtette: nemzetközi részvétellel létesíteni kellene egy
speciális, Közép- és Kelet-Európára szóló banksegítő programot, melyet egy
mintegy 100 milliárd euró értékű alap segítené.
Február 24.
Bajnai Gordon NFGM miniszter Szlovákiába utazott és L’ubomír Jahnátek
szlovák gazdasági miniszterrel együtt részt vett Komáromban egy, magyar és
szlovák cégek számára tartott konferencián, amelynek témái között a gazdasági krízis hatásai és a válságkezelési intézkedések szerepeltek. A szlovák
partnerével folytatott tárgyalásokat követően a két miniszter megegyezett,
hogy Magyarország és Szlovákia újjáéleszti gazdasági vegyesbizottságának
kapcsolatát, közös áram- és gázvezeték terveit készíti elő és együttesen fellép annak érdekében, hogy a külföldi bankok kielégítően finanszírozzák
leányvállalataikat.
Február 24.
Együttes ülést tartott Budapesten a Szabó Zoltán és Ferdinand Devinsky elnökök által vezetett magyar, illetve szlovák parlamenti oktatási bizottság. Ez-
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zel egy időben a két ország törvényhozásának alkotmányügyi bizottságai is
találkoztak a testület két elnökének, Csiha Juditnak és Mojmír Mamojkának
a vezetésével.
Február 24.
Faller Jenő szakállamtitkár Zágrábban konzultációkat folytatott Davor
Vidišsel, a horvát Kül- és Európai Integrációs Minisztérium Szomszédos és
Délkelet-Európai Országok Igazgatóságának vezetőjével.
Február 24.
Elfogadta az EP költségvetési bizottsága Surján László magyar néppárti képviselőnek a jövő évi európai uniós költségvetés irányvonaláról szóló jelentését
Február 25.
Komáromban került sor a magyar Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának és a szlovák Nemzeti Tanács külügyi bizottságának
együttes ülésére. A Németh Zsolt és Boris Zala bizottsági elnökök által vezetett küldöttségek a kisebbségek helyzetéről, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról és az országaikban megmutatkozó szélsőségességről cseréltek eszmét. A tanácskozáson részt vett Csáky Pál, a szlovákiai MKP elnöke is.
Február 25.
Spanyolországba látogatott Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke és megbeszéléseket folytatott Francisco Camps Ortizzal, Valencia tartomány kormányzójával. A megbeszélésen a tárgyalópartnerek megállapodtak, arról, hogy mivel Európa-szerte a valenciai régió hívja le a legsikeresebben az uniós forrásokat, a FIDESZ-MPSZ közös munkacsoportot hoz létre a Spanyol Néppárt
valenciai szervezetével, az uniós források lehívása során szerzett spanyol tapasztalatok átadásáról.
Február 25.
Budapesten, az ELTE bölcsészkarán megnyílt Közép-Európa első russzisztikai
központja, amely a Vlagyimir Putyin elnök által létrehívott Orosz Világ Alapítvány támogatásával jött létre. A magyar kormány nevében Gémesi Ferenc,
a MeH szakállamtitkára vett rész a megnyitón, aki köszöntőjében kiemelte:
Budapest „pragmatikus” kapcsolatokra és az eddigi együttműködés fejlesztésére törekszik Oroszországgal, anyagilag is támogatva a tudományos, kulturális és társadalmi együttműködést.
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Február 26.
Sólyom László köztársasági elnök Abdullah Gül török elnökhöz írott táviratában fejezte ki együttérzését az amszterdami repülőtéren lezuhant török repülőgép szerencsétlenségben életüket vesztettek és súlyosan megsebesültek
hozzátartozóinak.
Február 26.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Párizsban részt vett az EU parlamenti
elnökeinek csúcstalálkozóján. A tanácskozáson a magyar házelnök jelentést
terjesztett elő a nemzeti parlamentek európai uniós elnökségre való felkészüléséről. A konferencia idején Szili Katalin kétoldalú tárgyalásokat folytatott a
lengyel Szenátus elnökével, valamint az elnökséget trióban ellátó Spanyolország és Belgium parlamentjeinek elnökeivel.
Február 26.
A magyar miniszterelnök levélben fordult José Manuel Barrosóhoz, az EB
elnökéhezabban javasolva azt, hogy az EKB fogadja el hitelműveleteinél fedezetként az eurózónán kívüli országok államkötvényeit is.
Február 26–27.
Az illegális bevándorlás visszaszorításáról és egy menedékügyi támogató hivatal létrehozásáról tanácskoztak az unió bel- és igazságügyi miniszterei
Brüsszelben. A magyar kormány képviseletében Draskovics Tibor IRM miniszter vett részt a találkozón.
Február 26–27.
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke Berlinbe látogatott, ahol a CDU–CSU
vezető politikusaival, valamint Angela Merkel kancellárral tárgyalt, illetve felszólalt a Konrad Adenauer Alapítvány rendezvényén.
Február 26–28.
Faller Jenő szakállamtitkár munkalátogatást tett Ukrajnában. Az ukrán fővárosban részt vett a III. Európa–Ukrajna Fórumon, majd megbeszéléseket folytatott Konsztantyin Jeliszejev külügyminiszter-helyettessel, Andrej Goncsarukkal, az Elnöki Titkárság helyettes vezetőjével, Mikola Martinenkoval, az
urán törvényhozás energetikai kérdésekért felelős bizottságának elnökével.
Faller Jenő találkozott Oleh Havasival, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal elnökével is. A szakállamtitkár megbeszélésein partnereivel előkészítette a soron következő magas szintű kétoldalú találkozókat, a bilaterális témák
mellett pedig áttekintette az energiabiztonság garantálásának kérdését, Ukrajna euro-atlanti integrációs folyamatát, az EU Keleti Partnerségét, valamint

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 87

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

87

tájékoztatást adott a magyar EU elnökség előkészítéséről. Faller Jenő ellátogatott Beregszászba is, ahol felkereste az Európa–Magyar Házat.
Február 27.
Első alkalommal rendeztek Magyarországon nagyszabású nemzetközi klímakonferenciát, melyet Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke nyitott meg. A rendezvényen az Európai Bizottságot Sztavrosz Dimasz környezetvédelmi és Kovács László adóügyi biztos, a magyar kormányt pedig Szabó Imre KVM, Gráf
József FVM és Molnár Csaba GKM miniszter képviselte. Mellettük európai
parlamenti és magyar országgyűlési képviselők, akadémikusok és más jeles
szakemberek, a gazdaság képviselői és több mint 100 civil szervezet meghívottai tanácskoztak a plenáris ülésen és a szakmai szekciókban. A konferencia legfontosabb következtetését Sztavrosz Dimasz fogalmazta meg, kijelentve: „Csak egy világméretű környezetvédelmi megállapodás, vagyis egy globális zöld New Deal” akadályozhatja meg az éghajlatváltozás káros hatásainak visszafordíthatatlanná válását”.
Február 27.
Az Országgyűlés határozatot hozott az afganisztáni ISAF műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.)
Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról.
[5/2009. (II. 27.) OGY]
Február 27.
A Kormány határozatot hozott a magyar és a laoszi kormány közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról. [1021/2009. (II. 27.)
Korm. hat.]
Február 28.
Göncz Kinga külügyminiszter vezeti az MSZP európai parlamenti listáját, a
miniszter május 1-jével lemond posztjáról, az utóda pedig április 20-án kerül kijelölésre – jelentette be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, az MSZP elnöke.
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MÁRCIUS
Március 1.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, akit elkísért Banai Károly MeH szakállamtitkár, valamint Iván Gábor külügyi szakállamtitkár Brüsszelben részt vett az
ET rendkívüli ülésén, melyet a cseh elnökség hívott össze a pénzügyi válsággal összefüggésben tett tagállami lépések áttekintésére. A rendkívüli EUcsúcson az unió vezetői kötetlen formában beszélték meg: mit tehetnek, hogy
koordinált módon csökkentsék a globális válság Európát sújtó hatásait. Az informális konzultáció célja az ET március 19-i ülésének előkészítése volt.
Március 2.
A Magyarországon tartózkodó Esko Ahot, Finnország volt miniszterelnökét,
a NOKIA jelenlegi elnökhelyettesét fogadta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.
Március 2.
Göncz Kinga külügyminiszter Brüsszelben részt vett a Környezetvédelmi Tanács, az EU-tagállamok környezetvédelmi minisztereinek ülésén.
Március 2.
Az egyiptomi Sarm-El-Sejkben tartották a gázai övezet háborús újjáépítésének szentelt nemzetközi megajánlási konferenciát, amelyen Magyarországot
Várkonyi László, a KÜM szakállamtitkára képviselte. A 70 állam részvétével
tartott értekezleten Várkonyi László bejelentette: a magyar kormány a gázai
újjáépítéshez 50 millió forint értékű támogatást ajánl fel.
Március 2.
Amerikai kongresszusi delegáció tárgyalt Magyarországon az együttműködés
lehetőségeiről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban.
A Stephen Lynch, a Terrorizmus- és Fegyverkezés-finanszírozás Ellenes Kongresszusi Munkacsoport elnöke vezette a delegációnak tagjai voltak Todd
Platts, Glenn Thompson, Steven Driehaus, Jim McDermott és Gerald
Connolly képviselők. A magyar kormányzattal folytatott megbeszélésen az
amerikai képviselők tárgyaltak az igazságügyi, a pénzügy- és a külügyminisztérium, a PSZÁF, a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnok-
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sága, valamint a főügyészi hivatal képviselőivel. A Külügyminisztériumot felkereső vendégeket Szentiványi Gábor KÜM szakállamtitkár fogadta.
Március 2.
Szakértői szinten magyar–román külügyminisztérium-közi, külkapcsolati
stratégia tervezői konzultációra került sor Budapesten.
Március 2–3.
Gémesi Ferenc, a MeH kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára Vajdaságba látogatott. Gémesi megbeszéléseket folytatott Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével és Józsa Lászlóval, a MNT elnökével, illetve Egeresi
Sándorral, a Vajdasági Tartományi Képviselőház elnökével, Bojan Pajtić végrehajtó tanácsi elnökkel, valamint Német László nagybecskereki katolikus
püspökkel.
Március 3.
A Londonba látogató Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megbeszélést folytatott az EBRD gazdasági és pénzügyi vezetőivel, valamint a JP Morgan globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének szervezésében vezető brit elemzőkkel és befektetőkkel tárgyalt. A miniszterelnököt elkísérte Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési miniszter és Veres János pénzügyminiszter, valamint Banai Károly, kül- és biztonságpolitikáért felelős MEH
szakállamtitkár is.
Március 3.
Az osztrák Európa-politikai Társaság, a bécsi Európa Klub és a magyar nagykövetség szervezésében tartották meg Bécsben a vasfüggöny lebontásának
20. évfordulója alkalmából tervezett rendezvénysorozat nyitóünnepségét. A
rendezvényt Horváth István nagykövet nyitotta meg, majd Franz Vranitzky és
Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellárok tekintettek vissza, politikai és személyes tapasztalatokat egyaránt felidéző előadásaikban a húsz évvel ezelőtti eseményekre.
Március 3.
Átfogó politikai támogató testület felállítását kezdeményezte Brüsszelben
Kóka János a magyar parlament Nabucco-bizottságának elnöke, aki Andris
Piebalgsszal, az EU energiaügyi biztosával folytatott megbeszéléseket.
Március 4.
Sólyom László köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta Ireny Comaroschi román, Rafael Valle Garagorri spanyol, Pierre Labouverie belga,
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Dimiter K. Ikonomov bolgár, Dorothee Janetzke-Wenzel német és Gian
Battista Campagnola olasz nagyköveteket. Az államfő, aki február 19-én levélben fordult több európai államfőhöz a génmódosított kukorica magyarországi termelésére és forgalomba hozatalára vonatkozó moratórium fenntartása érdekében, méltatta, hogy az EU Környezetvédelmi Tanácsa hétfőn a magyar tilalom fenntartása mellett foglalt állást, és köszönetet mondott a nagyköveteken keresztül közreműködésükért az államfőknek.
Március 4.
A már több mint húsz éve létező együttműködés 2009. évre szóló támogatási megállapodását írták alá Vas és Zala megye, valamint a szlovéniai Muravidék magyarságának képviselői Lendván. A két megye együttesen csaknem nyolcmillió forintot biztosít 2009-ben a magyar kultúra, a hagyományok,
az anyanyelv és a nemzeti identitástudat ápolására, művészeti és tudományos programok megvalósítására
Március 4.
A Kormány rendeletet hozott a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Rend budapesti képviselete számára nyújtandó kiváltságokról, mentességekről és kedvezményekről szóló megállapodás kihirdetéséről [39/2009. (III. 4.) Korm.
rend.], a magyar és a mexikói közötti oktatási és kulturális együttműködési
egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről [40/2009. (III. 4.) Korm. rend.];
a magyar és az osztrák kormány között, a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről [41/2009. (III. 4.) Korm.
rend.], a magyar és a kínai kormány között, az állategészségügy és a karanténozás területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
[42/2009. (III. 4.) Korm. rend.], a magyar és az orosz kormány között, a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
[43/2009. (III. 4.) Korm. rend.], a magyar és a szlovák kormány között, a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről [44/2009. (III. 4.) Korm. rend.] a magyar–chilei kormányközi tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről [45/2009. (III. 4.) Korm. rend.], a magyar és bolgár kormány között,
a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a szófiai Magyar Kulturális Intézet státusáról és tevékenységéről szóló megállapodás kihirdetéséről [46/2009.
(III. 4.) Korm. rend.], valamint a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző
és Ellenőrző Rendszere korszerűsítésére vonatkozó együttműködési programjának a védelmi miniszterek közötti egyetértési nyilatkozata kiegészítésének
módosítása kihirdetéséről. [47/2009. (III. 4.) Korm. rend.]
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Március 4–5.
Göncz Kinga külügyminiszter, akit elkísért Szentiványi Gábor szakállamtitkár
Brüsszelben részt vett a NATO-tagállamok külügyminiszteri értekezletén.
Március 5.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök meghívására hivatalos látogatást tett Magyarországon Werner Faymann osztrák szövetségi kancellár. A két kormányfő tárgyalásai során, melyen rész vett Banai Károly kül- és biztonságpolitikáért felelős MeH szakállamtitkár és Iván Gábor európai uniós ügyekért felelős
külügyi szakállamtitkár, illetve Josef Ostermayer, a Szövetségi Kancellári Hivatal államtitkára és Nicole Bayer kabinetfőnök, megállapodott, hogy közös
fellépésre van szükség a gazdasági válság leküzdéséért és egyértelművé kell
válnia: az EU-nak az a szándéka, hogy a gazdasági válságban minden tagállamnak és kereskedelmi partnernek segítsen, továbbá az európai bankokat és
intézményeket is fel kell szólítani, hogy segítsenek, nézzék meg, milyen keretek között tudják a szükséges pénzügyi eszközöket a tagországok rendelkezésre bocsátani.
Március 5.
Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén résztvevő Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök elmondta: az EU félreérti a magyar szándékot, hiszen
javaslataival Magyarország „nem utazik más uniós adófizetők pénzére”, hanem azt szorgalmazza, hogy az unió szervezetei együttes, koordinált, átfogó programmal válaszoljanak a gazdasági válság kihívásaira.
Március 6.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter Zágrábban részt vett a délkelet-európai
védelmi miniszterek informális találkozóján, melyen a résztvevők megállapodtak: Horvátország és Albánia április 1-től a NATO tagjává válik. Ugyanekkor eldőlt, hogy Macedónia a görögországi vétó miatt egyelőre nem csatlakozhat a katonai szövetséghez.
Március 6.
Magyar állami kitüntetéseket adományozott Kolozsváron Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet olyan neves erdélyi személyiségeknek, akik munkásságukkal, tevékenységükkel és áldozatkészségükkel a magyar állam és
nemzet elismerését érdemelték ki. A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti
keresztjével, illetve lovagkeresztjével tüntették ki Brassai Zoltán marosvásárhelyi akadémikust, Csávossy György írót, nagyenyedi agrármérnököt, Gaál
András csíkszeredai festőművészt, Kaba Gábort, Zsombolya RMDSZ-es polgármesterét és Péter Mihály marosvásárhelyi akadémikust.
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Március 6.
A budapesti amerikai nagykövetség kezdeményezésére az amerikai légierő
(Air War College) hallgatói és oktatótói látogatást tettek a Külügyminisztériumban, ahol a NATO-t, Oroszországot és az energiabiztonságot érintő kérdésekről hallgattak meg előadásokat.
Március 6.
A Kormány rendeletet hozott a Japán Kulturális Önkéntes Programról
[51/2009. (III. 6.) Korm. rend.] és határozott a magyar és a laoszi kormány
közötti, a pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
[1021/2009. (II. 27.) Korm. hat.], valamint a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló new yorki egyezményben részes állammá váláshoz szükséges
bejelentésről [1022/2009. (III. 6.) Korm. hat.]. Szintén döntés született a Magyarország és Szerbia között, a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott
együttműködéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1023/2009. (III. 6.) Korm. hat.], az EK és Magyarország közötti megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1025/2009. (III. 6.) Korm. hat.], továbbá döntött a Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági Vegyesbizottság Magyar Tagozata elnökének kinevezéséről. [10/2009. (III. 6.) ME hat.] A miniszterelnök e tisztségbe Garamhegyi Ábelt, a gazdasági tárca államtitkárát nevezte ki.
Március 7.
Budapestre látogatott Poul Nyrup Rasmussen volt dán miniszterelnök, az Európai Szocialista Párt elnöke. A dán politikus Gyurcsány Ferenc miniszterelnök–MSZP pártelnökkel folytatott megbeszéléseket, majd Vladimir Špidla EUbiztossal együtt részt vett a Hősök terén az MSZP országos nőtagozata által
szervezett nőnapi béketüntetésen.
Március 8.
Közös nyilatkozatban méltatta Sólyom László köztársasági elnök határon túli magyarok körében tett látogatásait négy kisebbségi magyar szervezet, a
szlovákiai MKP, a romániai RMDSZ és EMNT, valamint a kárpátaljai KMKSZ.
Március 8–10.
Göncz Kinga külügyminiszter, akit elkísért Várkonyi László szakállamtitkár
hivatalos látogatást tett Egyiptomban A magyar diplomácia vezetője Kairóban megbeszélést folytatott partnerével, Ahmed Aboul Gheit külügyminiszterrel, valamint udvariassági látogatást tett Hoszni Mubarak köztársasági el-
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nöknél és Fathi Szurúrnál, a parlament elnökénél. Tárgyalt Fajza Aboul Naga
nemzetközi együttműködési miniszterrel, Rasid Mohamed Rasid kereskedelmi és ipari miniszterrel, valamint Omár Szolimán titkosszolgálati miniszterrel, aki a közel-keleti helyzettel kapcsolatos ügyek elsőszámú felelőse Egyiptomban. A kairói látogatás részeként Göncz Kinga és Amr Músza, az Arab
Liga főtitkára szándéknyilatkozatot írt alá a Külügyminisztérium és az Arab
Liga közötti együttműködésről.
Március 9.
Göncz Kinga külügyminiszter hivatalos egyiptomi látogatásához kapcsolódva Kairóban tartották meg regionális konferenciájukat a térségben dolgozó
magyar nagykövetek. A minisztérium irányítói és a misszióvezetők részletesen áttekintették a régió fejleményeit és folyamatait, amelyek az EU külpolitikai napirendjén is folyamatosan központi helyen szerepelnek. Az értekezlet 2011. évi magyar EU-elnökség fényében is foglalkozott Magyarország
észak-afrikai és közel-keleti kapcsolatrendszerének alakításával.
Március 9.
Horváthné Fekszi Márta államtitkár hivatalába kérette Dmytro Tkach budapesti ukrán nagykövetet és tiltakozott amiatt, hogy ismeretlenek vandál módon megrongálták a vereckei magyar emlékművet. Az államtitkár kifejtette:
a Külügyminisztérium elvárja az ukrán hatóságoktól, hogy tegyenek meg mindent az elkövetők kézre kerítésére és példás megbüntetésére továbbá haladéktalanul történjen meg az emlékmű eredeti állapotának helyreállítása.
Március 9.
Prágában tartották az EU Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és
Fogyasztóvédelmi Tanácsülés soros ülését, melyen részt vett Székely Tamás
egészségügyi miniszter is.
Március 9–10.
Prágában tartották a nemzeti parlamentek külügyi bizottságai elnökeinek találkozóját, melyen részt vettek az EP, valamint a csatlakozó országok képviselői is. A magyar küldöttséget Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és
Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke vezette. A tanácskozáson az EU
soros elnöki tisztségét betöltő Csehország miniszterelnöke, Mírek Topolánek
és külügyminisztere, Karl Schwarzenberg ismertették a cseh elnökség prioritásait, Javier Solana, az EU biztonság- és külpolitikai főképviselője pedig a
transzatlanti kapcsolatok és a kül-, illetve biztonságpolitika összefüggéseit
elemezte.
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Március 10.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, akit elkísért Veres János pénzügyminiszter,
Székely Tamás egészségügyi miniszter, Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Molnár Csaba közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, Bajnai Gordon
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Hiller István oktatási és kulturális
miniszter, Molnár Károly kutatás és fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, Csizmár Gábor, a MeH, Horváthné Fekszi Márta, a KÜM és Puch László, a KHEM államtitkára,valamint Banai Károly, a MeH kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkára, Gémesi Ferenc MeH szakállamtitkár továbbá Faller
Jenő külügyi szakállamtitkár Moszkvában részt vett a második magyar–orosz
kormányközi konzultáción. A Putyin miniszterelnök vezette tárgyalóküldöttségben helyet kapott Viktor Zubkov első miniszterelnök-helyettes,a Gazprom
Rt. Igazgatótanácsának az elnöke, Alekszandr Avgyejev kulturális miniszter,
Viktor Baszargin regionális fejlesztési miniszter, Jurij Trutnyev természeti erőforrásügyi miniszter, Andrej Furszenko oktatási és tudományügyi miniszter,
Viktor Hrisztyenko kereskedelmi és ipari miniszter, Szergej Smatko energetikai miniszter, Andrej Szlepnyev,a mezőgazdasági minisztérium megbízott vezetője, miniszter-helyettes, Vlagyimir Tyitov külügyminiszter-helyettes, Oleg
Szaveljev gazdaságfejlesztési miniszter-helyettes, Veronyika Szkvorcova
egészségügyi és szociális fejlesztési miniszter-helyettes, Szergej Arisztov közlekedési miniszter-helyettes. Gyurcsány Ferenc magyar és Vlagyimir Putyin
orosz kormányfő jelenlétében Moszkvában aláírták a Déli Áramlat gázvezeték Magyarországon áthaladó szakaszát megvalósító vállalat alapításáról szóló együttműködési megállapodást és a pusztaföldvári gáztároló fejlesztéséről
szóló megállapodást. A beruházásról a végleges döntést az aláírástól számított 24 hónapon belül kell meghozni. Ennek előfeltétele két megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Gyurcsány Ferenc megbeszélést folytatott Dmitrij
Medvegyev orosz elnökkel is, aki Szergej Lavrov külügyminiszter társaságában fogadta őt. E találkozón a magyar kormányfő kiemelte: az utóbbi időben
felerősödött a kétoldalú kapcsolatok javulásának 2002-ben kezdődött folyamata Válaszában az orosz államfő kifejtette: Moszkva elégedett a két ország,
illetve a két ország vezetői között kialakult együttműködés szintjével.
Március 10.
Eörsi Mátyás szabad demokrata politikust jelölte a magyar kormány az ET főtitkári posztjára – jelentették be Budapesten. A jelöltek között van még
Thorbjørn Jagland, a norvég parlament elnöke, Luc van den Brande, a EU
Régiók Bizottságának elnöke és Wlodzimierz Cimoszewicz volt lengyel miniszterelnök.
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Március 10–11.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke hivatalos látogatást tett Görögországban Dimitriosz Sziufász görög házelnök meghívására. A vendéglátójával, valamint a görög törvényhozás öt frakciójával folytatott megbeszéléseken a tárgyaló feleknél a magyar házelnök szorgalmazta a gazdasági bizottságok szoros kapcsolatát olyan ügyekben, mint az energiaellátás, különös tekintettel a
Nabucco-gázvezetékre, valamint annak megakadályozására, hogy kétsebességű Európa alakuljon ki. Szili Katalint fogadta Konsztantinosz Karamanlisz
miniszterelnök és Karolosz Papuliasz köztársasági elnök is.
Március 11.
Göncz Kinga külügyminiszter fogadta Suha Györgyöt, a magyar Tiszteletbeli Konzuli Testület elnökét és konzultációt folytatott a Magyarországon dolgozó tiszteletbeli konzulok helyzetéről.
Március 11–12.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök meghívására Budapestre látogatott Jaap de
Hoop Scheffer NATO-főtitkár és részt vett a Magyarország, Csehország és
Lengyelország NATO csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából „Tíz év
NATO: tíz év biztonság” címmel rendezett nemzetközi konferencián. Jaap de
Hoop Scheffert fogadta Sólyom László köztársasági elnök, aki átadta neki a
Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést. A NATO főtitkárát fogadta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke is. Jaap de Hoop Scheffer
külön találkozott Göncz Kinga külügyminiszterrel.
Március 11–14.
Az Amerikai Egyesült Államokban tett látogatást Szekeres Imre honvédelmi
miniszter. Washingtonban megbeszéléseket folytatott Robert Gates amerikai
védelmi miniszterrel és James Jones nemzetbiztonsági főtanácsadóval. A tárgyalások során a partnerek a magyar tárcavezetőnek kifejtették: az Egyesült
Államok fontos és kiszámítható partnernek tartja Magyarországot, nagyra becsüli NATO-beli teljesítményét és nem kéri Budapest meglévő kötelezettségeinek fokozását. Szekeres Imre washingtoni látogatását követően megtekintette a NATO stratégiai légi szállítási programja keretében Pápára érkező első
C–17-es repülőgép összeszerelésének befejezését az amerikai Boeing gyár kaliforniai üzemében. A miniszter több NATO vezető mellett egyike volt azoknak, akik beverték az utolsó szegecseket az akkor elkészült gép törzsébe.
Március 12.
Szlovákiába látogatott Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke és Béla községben konzultációt folytatott Pavol Paška szlovák parlamenti elnökkel majd
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Szőgyénben, Csáky Pállal, az MKP elnökével együtt részt vett és beszédet
mondott az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségen.
Március 12.
Az Országgyűlés politikai nyilatkozatot fogadott el a Magyar Köztársaságnak
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez történt csatlakozása 10. évfordulója alkalmából. [1/2009. (III. 12.) OGY]
Március 12.
Strasbourgban az EP elfogadta Kósáné Kovács Magda magyar EP-képviselő
jelentését a romák szociális és munkaerőpiaci helyzetéről.
Március 13.
Zágrábba látogatott Göncz Kinga magyar külügyminiszter. Vendéglátójával
Gordan Jandrokovićcsal a látványos eredményeket hozó magyar–horvát
együttműködés további fejlesztéséről és a március 26-ra tervezett harmadik
közös kormányülésről folytatott megbeszéléseket. Göncz Kingát fogadta
Stjepan Mesić államfő, Ivo Sanader miniszterelnök, valamint Luka Bebić, a
horvát parlament, a Szábor elnöke is. A magyar külügyminiszter ezen kívül
eszmecserét folytatott Zoran Milanovićcsal, az ellenzéki Szociáldemokrata
Párt elnökével, illetve Vesna Pusićcsal, az ugyancsak ellenzéki Horvát Néppárt frakcióvezetőjével, az uniós csatlakozási tárgyalásokat felügyelő törvényhozási bizottság vezetőjével. Göncz Kinga felszólalt a zágrábi egyetem politikatudományi karának ünnepi konferenciáján majd az Ady Endre Kultúrkörben megnyitotta a nagykövetség március 15-i fogadását, és a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Ezüst fokozatát adta át Svagusa Katalin vezető óvónőnek, valamint Detoni Xénia műfordítónak, a zágrábi Magyar–Horvát Baráti
Társaság elnökének.
Március 13.
Szili Katalin, az országgyűlés elnöke, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke és Szabó Vilmos, a bizottság alelnöke zárt ülés keretében tájékoztatta a NATO és az EU Budapesten akkreditált nagyköveteit a magyar–szlovák kapcsolatokról és ezen belül
a két ország parlamentjei közötti együttműködés helyzetéről és perspektíváiról.
Március 13.
Budapestre látogatott Johannes Hahn osztrák szövetségi tudományos és kutatási miniszter és megbeszéléseket folytatott Molnár Károly kutatás-fejlesz-
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tésért felelős tárca nélküli miniszterrel, valamint Hiller Istvánnal, az oktatási
és kulturális tárca vezetőjével. A megbeszéléseken az osztrák–magyar kétoldalú és regionális, kutatás-fejlesztési együttműködési kapcsolatok helyzete,
valamint fejlesztési lehetőségei, illetve európai uniós témakörök szerepeltek.
Március 13.
A Bécsbe látogató Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
– Veres János pénzügyminiszterrel együtt – megbeszélést folytatott Josef Pröll
alkancellár-pénzügyminiszterrel, majd előadást tartott az osztrák Gyáriparosok Szövetségében. A két miniszter találkozott az Erste Bank és a Raiffeisen
International vezetőjével. Bajnai Gordon találkozott a Bank Austria felügyelő bizottságának elnökével is.
Március 13.
Vadai Ágnes, a HM államtitkára részt vett az EU-tagállamok nem hivatalos,
prágai védelmi miniszteri tanácskozásán.
Március 13.
Budapestre látogatott Przemyslaw Grudzyński lengyel biztonságpolitikai helyettes államtitkár és megbeszéléseket folytatott Szentiványi Gábor politikai
igazgatóval.
Március 14.
Sólyom László köztársasági elnök, Tari Sándor, a KEH vezetője és Boros Miklós külpolitikai tanácsadó kíséretében, a Hargita Megyei Tanács, valamint
Csíkkozmás polgármestere meghívására Székelyföldre látogatott. Az államfő
eredetileg március 15-én utazott volna Erdélybe, hogy Nyergestetőn részt vegyen egy kopjafaavatáson, majd Csíkszeredában az ottani március 15-i ünnepségen. Gépe Marosvásárhelyen szállt volna le, onnan utazott volna tovább az említett helyszínekre, a román légügyi hatóságok azonban visszavonták a köztársasági elnök gépének leszállási engedélyét. Előzőleg a román
külügyminisztérium szóbeli jegyzékben fejezte ki aggályát az államfő március 15-re tervezett székelyföldi látogatása miatt. Emiatt Sólyom László
nyergestetői programját március 14-re tette át, gépkocsival utazott az ünnepség helyszínére, majd még ugyanaznap elindult vissza Budapestre
Március 14.
Barátságtalan lépés volt a román fél részéről a leszállási engedély megtagadása, s a külügyminisztérium egyelőre nem kapott megnyugtató magyarázatot erre – jelentette ki Göncz Kinga külügyminiszter. „Ha valóban arról szól
a történet, hogy nem szívesen látják a magyar elnököt egy magyar nemzeti
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ünnep alkalmából, az elfogadhatatlan” – fogalmazta meg álláspontját a magyar külügyi tárca irányítója.
Március 14–15.
Gyenesi István önkormányzati miniszter Romániába látogatott. Székelyudvarhelyen részt vett és felszólalt a március 15-i ünnepségen.
Március 15.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök üzenetben köszöntötte a határon túli magyarságot a nemzeti ünnep alkalmából. A kormányfő ebben kifejtette: Európa népeinek ma nem kisebb kihívással kell szembenézniük, mint a másfél
évszázaddal ezelőtti forradalmak hőseinek, mivel a világgazdasági válság fenyegetésében meginogni látszik a szabadság, egyenlőség, testvériség „véráldozattal szentesített” európai egysége, pedig a közös problémákat csak közös erővel, egységes akarattal lehet megoldani.
Március 16–22.
Az ötödik alkalommal megrendezett „Víz Világfórum” isztambuli munkálatain a magyar kormány képviseletében Oláh Lajos, a KVM államtitkára vett részt
és szólalt fel. A háromévente megrendezett konferencia idei központi témája
a vízért való összefogás és a vízkészletekhez való hozzáférés különbségeinek
áthidalása volt. A kormányzati szereplők tanácskozásának végén egy közös
nyilatkozatot fogadnak majd el, amelyben megfogalmazzák azokat a célokat
és intézkedéseket, amelyek egy fenntartható vízgazdálkodás folytatásához
szükségesek. A tanácskozáson részt vett Kóthay László vízügyi szakállamtitkár is, aki a Vízgyűjtő Szervezetek Nemzetközi Hálózatának (INBO) elnökeként a fórum több szekcióülésén elnökölt. A magyar parlamentet a rangos
nemzetközi fórumon Katona Kálmán, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, valamint Nagy Andor, a bizottság alelnöke képviselte, akik
a konferencián szintén fölszólaltak és a nemzetközi tanácskozás margóján kétoldalú megbeszélést is folytattak a török parlament, a Nagy Nemzetgyűlés környezetvédelmi bizottságának elnökével, Haluk Özdalgával.
Március 17.
A Külügyminisztérium nyilatkozatot adott ki Sólyom László a nemzeti ünnephez kapcsolódó romániai útjának a bukaresti hatóságok által történt megakadályozási kísérletéről.
Március 17.
Ausztriába látogatott Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter és
megbeszélést folytatott Maria Fekter osztrák szövetségi belügyminiszterrel.
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Március 17.
Anglia dél-nyugati régiójában Torquay-ban magyar tiszteletbeli konzuli hivatal nyílt, amelynek konzuli kerületébe tartoznak Devon, Cornwall, Somerset
és Dorset megyék. Gordon Malcolm Oliver tiszteletbeli konzulnak a konzuli pátenst ünnepélyes keretek között Czakó Borbála nagykövet nyújtotta át.
A megnyitón megjelentek Torquay város és Devon megye elöljárói, valamint
Devon hazai „testvérmegyéjének”, Baranyának a képviselői.
Március 17–18.
Várkonyi László szakállamtitkár megbeszéléseket folytatott Jeruzsálemben és
Ramallahban az izraeli–palesztin rendezés kilátásairól, valamint kétoldalú
kapcsolatainkról. Izraelben partnerén, Pinchas Avivi helyettes államtitkáron
kívül fogadta őt Yossi Gal államtitkár, valamint a Külügyminisztérium több
vezetője. Palesztin részről tárgyalt Ahmed Szoboh miniszter-helyettessel és
udvariassági látogatást tett Rijád al-Malki külügyminiszternél. A szakállamtitkár felkereste az EU palesztin rendőri erőket támogató kiképző missziójának
ramallahi központját ahol Paul Kernaghan parancsnok beszámolt munkájuk
eddigi eredményeiről és elismerően nyilatkozott a misszióban résztvevő magyar tiszt munkájáról.
Március 18.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, akit elkísért Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési miniszter és Veres János pénzügyminiszter, valamint Banai Károly,
kül- és biztonságpolitikáért felelős MEH szakállamtitkár is, Németországba
utazott és Frankfurtban a Deutsche Bank által szervezett befektetői konferencián vett részt. A magyar kormányfő pénzügyi szakembereknek és elemzőknek tartott előadást a magyar gazdaság helyzetéről, a kormány válságkezelő
intézkedéseiről, valamint a válságkezelést és növekedést szolgáló stratégiáról. Gyurcsány Ferenc emellett megbeszélést folytatott Josef Ackermann-nal,
a Deutsche Bank vezérigazgatójával is.
Március 18.
Sólyom László köztársasági elnök hivatalában fogadta Göncz Kinga külügyminisztert, aki tájékoztatást adott az államfő március 14-i székelyföldi látogatása kapcsán tett diplomáciai lépésekről.
Március 18.
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke Brüsszelben megbeszéléseket folytatott Andris Piebalgs energiaügyi EU-biztossal. A konzultáció középpontjában a Nabucco gázvezetékprogram uniós támogatásának kérdése állt.
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Március 18.
Hamikus Vilmos főosztályvezető és Steffen Kongstad, a norvég külügyminisztérium biztonságpolitikai ügyekért felelős főcsoportfőnöke vezetésével magyar–norvég szakértők biztonságpolitikai konzultációjára került sor Budapesten. Steffen Kongstadot udvariassági látogatáson fogadta Szentiványi Gábor
szakállamtitkár, politikai igazgató.
Március 18.
A szlovák kormány jóváhagyta a szlovák–magyar kormányközi katonai
együttműködési szerződés szövegét és egyetértett annak aláírásával. A dokumentum aláírására egy későbbi időpontban kerül sor.
Március 18.
Konferencia keretében kisebbségvédelmi tanulmánykötetet mutattak be
Brüsszelben, melyet Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációja vezetője szerkesztett. A „Pro Minoritate Europae” című magyar, illetve angol nyelven is
közreadott tanulmánykötet brüsszeli bemutatóján jelen volt és előadást tartott Csáky Pál, a szlovákiai MKP elnöke, Marek Siwiec, az EP alelnöke, Hans
Heinrich Hansen, a Népcsoportok Föderális Uniójának elnöke, valamint Joan
I Mari Bernat katalán államtitkár. A kötet a Tabajdi Csaba által vezetett EPmunkacsoport, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup fennállásának 25. évfordulójára készült és az európai kisebbségvédelem időszerű kérdéseivel foglalkozik. A csaknem 800 oldalas tanulmánykötet közel ötven szerzője közt található Hans-Gert Pöttering, az EP elnöke, Szili Katalin házelnök, Göncz Kinga külügyminiszter, Ján Figel EU-biztos, Glatz Ferenc volt MTA elnök,
Christoph Pan, Bíró Gáspár és Kovács Péter kisebbségpolitikai szakértők, valamint Gál Kinga, Szent-Iványi István, Olajos Péter, Bauer Edit, Schöpflin
György, Sógor Csaba és Tőkés László EP képviselők.
Március 18–19.
Kétnapos látogatást tett Szerbiában Faller Jenő külügyminisztériumi szakállamtitkár. A magyar diplomata Belgrádban találkozott Sztanimir Vukicević
külügyi államtitkárral, Újvidéken pedig megbeszélést folytatott Egeresi Sándorral, a vajdasági törvényhozás elnökével, valamint Bojan Pajtić tartományi
kormányelnökkel, a Magyar–Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság szerb társelnökével. Faller Jenő a dél-szerbiai Niš városában felavatta Magyarország új
tiszteletbeli konzulátusát, melyet Miloje Branković tiszteletbeli konzul, helyi
közgazdász végzettségű üzletember vezet, akinek a konzuli hatásköre egész
Délkelet-Szerbiára kiterjed, délen Macedóniáig, keleten pedig Bulgáriáig.

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 101

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

101

Március 19–20.
Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök, akit elkísért Göncz Kinga külügyminiszter, Veres János pénzügyminiszter, Banai Károly kül- és biztonságpolitikáért felelős MeH szakállamtitkár, valamint Iván Gábor és Szentiványi Gábor KÜM szakállamtitkárok, Brüsszelben részt vett az EiT ülésén. Az európai
állam- és kormányfők részvételével tartott találkozó fő témája a globális gazdasági válság kihívásainak kezelése volt. A tanácskozáson szintén napirendre
kerül a klíma- és energiapolitikáról szóló megállapodás, valamint a lisszaboni szerződés ratifikálásának kérdése is. Az állam- és kormányfők tanácskozásával párhuzamosan a tagállamok kül- és pénzügyminiszterei is megbeszélést
folytattak Brüsszelben. A miniszterelnök–MSZP elnök a csúcstalálkozót megelőzően részt vett az európai uniós szocialista pártvezetők tanácskozásán, melyet Poul Nyrup Rasmussennel, az Európai Szocialisták Pártjának elnökével és
Martine Aubryval, a francia szocialista párt főtitkárával együtt tartott sajtóértekezlet követett. A magyar kormányfő különtalálkozón konzultált Donald Tusk
lengyel és Jean-Claude Juncker luxemburgi miniszterelnökkel.
Március 20.
Magyarországra látogatott Lee Yoon-sung alelnök vezetésével a dél-koreai
parlament küldöttsége és megbeszéléseket folytatott Világosi Gáborral, az Országgyűlés alelnökével. A koreai törvényhozói delegációt fogadta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke.
Március 20.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki Sólyom
László magyar köztársasági elnök Rudolf Kučera cseh történészt. A magas
magyar állami elismerést a kitüntetettnek Szőke László, Magyarország csehországi nagykövete adta át Prágában.
Március 20.
Az államközi egyezmény értelmében orosz hadisírgondozók érkeztek Magyarországra, hogy felmérjék a II. világháborúban elesett szovjet katonák
nyughelyeit, azok állapotát és adatokat gyűjtsenek levéltári anyagok alapján.
Március 21.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az MSZP kongresszusán bejelentette lemondását a kormányfői tisztségről.
Március 23–26.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnökének meghívására, delegáció élén, Magyarországon tett látogatást Mustafa Mansouri a marokkói parlament képvi-
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selőházának elnöke. A vendéglátójával folytatott tárgyalásokat követően
Mustafa Mansouri és képviselőtársai találkoztak a Frankofón Parlamenti Közgyűlés Magyar Szekciójának, valamint az Országgyűlés Magyar–Arab Baráti
Tagozatának tagjaival és vidéki körúton is részt vettek. A marokkói törvényhozók találkoztak Göncz Kinga külügyminiszterrel és fogadta őket Sólyom
László köztársasági elnök is.
Március 23–24.
Sólyom László köztársasági elnök, akit elkísért Tari Sándor, a KeH vezetője,
Iván Gábor KÜM szakállamtitkár és Boros Miklós, a KeH külügyi tanácsadója, Lech Kaczyński lengyel elnök meghívására, hivatalos látogatást tett Lengyelországban. A lengyel kollégájával folytatott tárgyalásai napirendjén a kétoldalú kapcsolatok alakulása, a pénzügyi és gazdasági válság, Horvátország
EU-csatlakozásának közös támogatása, távolabbi perspektívában pedig az
egész Nyugat-Balkán európai integrációjának előmozdítása szerepelt. Lech
Kaczyński, a Malgorzata Bochanek KeH államtitkár, Mariusz Handzlik KeH
államtitkár-helyettes és Grazyna Bernatowicz külügyi államtitkár-helyettes
társaságában folytatott tárgyalásokat követően, Sólyom László jelenlétében a
Lengyelország Újjászületése Érdemrend (Polonia Restituta) parancsnoki keresztjét adományozta Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyarság két világháború közötti vezetőjének, melyet a mártír politikus lánya, EsterházyMalfatti Alice vett át. Ezt követően Sólyom László felavatta II. Rákóczi Ferenc
új varsói emléktábláját, megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját és idősebb
Antall József emléktábláját, majd találkozott az egykori magyarországi lengyel menekültek még élő képviselőivel és a Lengyelországban letelepedett
kuruc emigránsok leszármazottaival. Sólyom László megtekintette a varsói
Nemzeti Múzeum gyűjteményeit és felkereste a varsói Magyar Kulturális Intézet új székhelyét is. Lengyelországi hivatalos látogatása során Sólyom
László köztársasági elnök találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel,
majd Lech Kaczyński lengyel államfő társaságában Krosnoba utazott, ahol a
lengyel elnök naggyűlésen méltatta az 1939-ben, hetven esztendeje a német
támadás után Magyarországon menedéket talált mintegy 150 ezer lengyel katonai és polgári személynek nyújtott segítséget, majd díszoklevelet adott át a
lengyelek hálájának kifejezéséül a 70. évfordulón az egykori lengyel menekülteket befogadó 70 magyar városnak. Krosnóban elmondott beszédében
Sólyom László magyar államfő a lengyel–magyar baráti viszony egyik legfontosabb részének nevezte az önkormányzatok és testvérvárosok közötti kapcsolatokat és a nagy Szent István-érmet ajándékozta a városnak.
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Március 23–24.
Várkonyi László szakállamtitkár, a Magyarország és Japán közötti külügyi konzultációs mechanizmus keretében, megbeszéléseket folytatott Tokióban. Partnereivel áttekintette a kétoldalú kapcsolatok és a nemzetközi politika aktuális kérdéseit, különös tekintettel a 2009-es kettős diplomáciai évfordulóra
(a diplomáciai kapcsolatok felvételének 140., és újrafelvételének 50. évfordulója). A jubileumi év sokszínű eseményei közül kiemelkedik a császár másodszülött fia, Akisino herceg és felesége tavaszra tervezett magyarországi, illetve Sólyom László köztársasági elnök ősszel esedékes japáni látogatása.
Várkonyi szakállamtitkár meghívólevelet adott át a magyar–japán kapcsolatokban kiemelkedő szerepet játszó két japán személyiségnek, Kono Johei alsóházi elnöknek, a Japán–Magyar Baráti Társaság elnökének és Jonekura
Hiromaszának, a Sumitomo Chemical Co., Ltd. elnökének a „Főváros Napja” november 17-i budapesti ünnepségére.
Március 24.
Göncz Kinga magyar és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter együtt adta át Pozsonyban a közösen alapított és első ízben odaítélt „Jó szomszédság és megértés” díjat a magyarországi Hejce község önkormányzatának,
valamint Rudolf Chmel szlovák irodalomtudós-politikusnak. A díjátadási ünnepséget követően a két külügyminiszter megbeszéléseket folytatott a magyar–szlovák viszony jövőjét befolyásoló kérdésekről különös tekintettel a
kisebbségi jogok tiszteletben tartására, illetve a készülő szlovák nyelvtörvényre.
Március 24.
Nagy többséggel elfogadta Strasbourgban az EP Hegyi Gyula szocialista EPképviselő jelentését „a polgárokkal való párbeszédről”, az európaiak uniós
ügyekben való tájékozottságának mértékéről. Szintén elfogadta az EP Becsey
Zsolt néppárti EP képviselő javaslatát, amely a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatását célzó mikrohitelezés fejlesztését célozza továbbá azt
a Becsey-jelentést is, amelynek tárgya az EB Kovács László adóügyi biztos
által előterjesztett javaslata volt a dohánytermékek jövedéki adójának felülvizsgálatáról.
Március 24–25.
Nem hivatalos látogatást tett Magyarországon Thorbjørn Jagland, a norvég
parlament elnöke. A norvég házelnök megbeszéléseket folytatott Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével, majd találkozott az ET magyar delegációjának magyar tagjaival. Thorbjørn Jaglandot fogadta Göncz Kinga külügyminiszter is.
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Március 25.
Az Országgyűlés határozatot hozott a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvétele jubileumának méltatásáról [21/2009. (III. 25.) OGY]
Március 25.
Várkonyi László Magyarország és Dél-Korea közti gazdasági, oktatási, kulturális, tudományos és technológiai együttműködés kérdéseiről konzultált a szöuli külügyminisztériumba, majd találkozott Ju Mjong Hvan külügyminiszterrel, valamint Bak Dzsinnel, a dél-koreai Nemzetgyűlés Külügyi Bizottságának
elnökével. Várkonyi László és tárgyalópartnerei áttekintették a legfontosabb
nemzetközi és regionális kérdéseket, a magyar–koreai kapcsolatok helyzetét,
különös tekintettel arra, hogy idén van a két ország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 20. évfordulója. A jubileumhoz kapcsolódóan magyar eseménysorozat megszervezésére kerül sor Szöulban és Magyarországon is több helyszínen lesznek évfordulós rendezvények. A jubileumi év lezárásaként a tervek szerint Dél-Koreába látogat Sólyom László köztársasági elnök.
Március 25.
Budapestre látogatott Valerij Voronyeckij belorusz külügyminiszter-helyettes.
A diplomatával – az ő kérésére – Faller Jenő szakállamtitkár és Szentiványi
Gábor politikai igazgató folytatott konzultációt a két ország kapcsolatairól,
valamint az EU és Belorusszia viszonyáról. Valerij Voronyeckijt rövid udvariassági látogatáson fogadta Göncz Kinga külügyminiszter is.
Március 25.
A nemzetpolitikai stratégiáról tárgyalt és fogadott el dokumentumtervezetet
a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának külügyi és Európa-ügyi albizottsága, amely szeptemberben kerülhet a KMKF plenáris ülése elé. Ezen
kívül az albizottság áttekintette a magyar kisebbségpolitikai helyzetet. Ugyanekkor megalakult a KMKF szórványügyi munkacsoportja, mely Vetési László
erdélyi református lelkészt választotta elnökévé.
Március 25–26.
Szentiványi Gábor szakállamtitkár, politikai igazgató részt vett Tiranában a
Crans Montana Fórumon.
Március 26.
A magyarországi és horvátországi belpolitikai fejlemények (Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök lemondása, a horvát kormány és a horvát társadalmi partnerek konfliktusa) miatt elmaradt a március 26-ra tervezett közös horvát–magyar kormányülés.
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Március 26.
Kőrösi Csaba átadta az exequaturt Vida Sándornak, Finnország komáromi
székhelyű tiszteletbeli konzuljának.
Március 26.
„A Balkán, mint stratégiai térség Magyarország számára” címmel kormányzati fórum megrendezésére került sor Budapesten a MEH és az MTA szervezésében.
Március 27.
A Kormány rendeletet hozott a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról. [59/2009. (III. 27.) Korm. rend.]
Március 27–28.
Göncz Kinga részt vett az EU külügyminiszterek informális (Gymnich típusú) találkozóján, melyet a csehországi Hluboká nad Vltavou városban rendeztek meg. A kötetlen tanácskozásának napirendjén a közel-keleti helyzeten kívül az EU külügyminiszterek Fehéroroszországgal foglalkoztak részletesebben, illetve azzal, hogyan lehetne Minszket bekapcsolni az EU keleti
partnerségi programjába.
Március 28.
Orbán Viktor a FIDESZ-MPSZ elnöke rész vett és felszólalt a KMKSZ ungvári
jubileumi közgyűlésén. A volt miniszterelnök kifejtette: a FIDESZ egyértelműen támogatja a kettős állampolgárság megadását a határon túli magyarságnak és a magyar nemzet újraegyesítése egyik alappillére pártja programjának.
Március 28.
„A szerb közösség jövője Koszovóban” címmel nemzetközi tanácskozásra
került sor Budapesten az amerikai PER-nek a szervezésében a svájci szövetségi külügyminisztérium és a magyar külügyminisztérium támogatásával.
Március 30.
A Magyarországon tartózkodó Anatolij Nyikolajevics Rubinov, a belorusz Parlament Felsőházának elnökhelyettese, konzultációt folytatott Íjgyártó István
főosztályvezetővel.
Március 31.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke tájékoztatót tartott a magyar–szlovák
parlamenti párbeszédről az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok

2009_BELIV-I.qxd

106

4/21/2010

9:39 AM

Page 106

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

Bizottsága számára. (Első alkalommal történt meg a rendszerváltás óta, hogy
a szakbizottság rendes ülésén a házelnök megjelenik és tájékoztatót tart –
szerk. megj.)
Március 31.
Göncz Kinga külügyminiszter, akit elkísért Szentiványi Gábor szakállamtitkár, Hágában részt vett az ENSZ szervezésében megrendezésre kerülő Afganisztán-konferencián. A Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár által megnyitott értekezleten Hamid Karzai afgán államfő mellett, többek között részt vettek az afganisztáni nemzetközi erőkbe katonákat küldő országok és az Afganisztánnal szomszédos államok képviselői. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter ismertette Washington új Afganisztán-politikáját. Ennek egyik fő eleme: a
közép-ázsiai ország és a környező térség biztonsága csak akkor teremthető
meg, ha stabilizálódik a pakisztáni helyzet is.
Március 31.
Ünnepélyesen felavatták Brüsszelben az EP központjában az Antall József
rendszerváltó magyar miniszterelnökről, valamint a Willy Brandt egykori német kancellárról elnevezett két új épületszárnyat. Ugyancsak felavatták az új
és a régi épületeket összekötő, Konrad Adenauer volt német kancellárról elnevezett átjáró folyosót. Hans-Gert Pöttering, az EP elnöke Adenauert a háború utáni talpra állás és a szomszédokkal való megbékélés, Brandtot a keleti politikai nyitás, Antallt pedig az európai megosztottság leküzdése után a
kontinens újraegyesítéséhez való hozzájárulás miatt méltatta ünnepi beszédében.
Március 31.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter meghívására Nikolaus
Berlakovich osztrák környezetvédelmi miniszter Budapestre látogatott. A két
miniszter többek között a heiligenkreuzi hulladékégetőről, a Rába akcióprogramról és a génmódosított kukoricafajták tilalmának fenntartásáról tárgyalt.
Március 31.
A Kormány rendeletet hozott a Magyarország, valamint Bosznia-Hercegovina
között, a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló egyezmény
végrehajtására szolgáló igazgatási megállapodás kihirdetéséről. [63/2009.
(III. 31.) Korm. rend.]
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ÁPRILIS
Április 1.
Tiltakoztak az EP magyar képviselői amiatt, hogy román szocialista EP-tagok
„Közép és Kelet-Európa politikai stabilizációja az I. világháború után: a magyarországi Tanácsköztársaság bukása” címmel szerveztek tanácskozást az EP
épületében. A tendenciózus és történelemhamisító konferencia megrendezése ellen tiltakozó levelet Tabajdi Csaba (MSZP), Szent-Iványi István (SZDSZ),
Olajos Péter (MDF) és Fazakas Szabolcs (MSZP), illetve Szájer József (FIDESZMPSZ) eljuttatta az EP valamennyi képviselőjének.
Április 2.
Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést adományozta Johanna Stempinskának, Lengyelország távozó nagykövetének. Ugyanakkor Sólyom László a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta Ronald Alexander Mollingernek, Hollandia távozó nagykövetének.
Április 2.
Sólyom László köztársasági elnök fogadta a Székely Városok Szövetségének
tagjait. A megbeszélésen részt vett Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Bunta Levente
székelyudvarhelyi, Mezei János gyergyószentmiklósi, Péter Ferenc szovátai és
Rácz Károly kézdivásárhelyi polgármester, valamint Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke.
Április 2.
Magyar–orosz tervezői konzultációra került sor Budapesten a két külügyminisztérium szakértőinek részvételével a globális pénzügyi válság és következményeiről, valamint energia és klímakérdésekről.
Április 2.
Állásfoglalást szavazott meg Brüsszelben az EP a totalitárius rendszerekről,
és ebben javasolja, hogy augusztus 23-ika – a Lengyelországot a Szovjetunió
és Németország között felosztó 1939-es Molotov–Ribbentrop paktum aláírásának az évfordulója – legyen a totalitárius rendszerek áldozatainak emlék-
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napja. Valamennyi magyar EP-képviselő támogatásával, az EP 553 igen és
44 nem szavazattal, 33 tartózkodás mellett fogadta el az „Európa lelkiismerete és a totalitarianizmus” című állásfoglalást. A képviselők megállapították:
az európai integráció a válasz a két világháború és a holokauszthoz vezető
náci zsarnokság okozta szenvedésre, illetve a totalitárius és demokráciaellenes kommunista rendszerek közép-kelet-európai terjedésére.
Április 2.
A Kormány rendeletet alkotott az EK és Magyarország közötti kiegészítő egyetértési megállapodás kihirdetéséről [67/2009. (IV. 2.) Korm. rend.] és határozott a Vietnámmal kötött, pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról. [1038/2009. (IV. 2.) Korm. hat.]
Április 3–4.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és felesége Dobrev Klára Franciaországba,
majd Németországba utazott és Strasbourgban, majd Kehlben részt vesz a
NATO tagállamok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján. A miniszterelnököt elkísérte Göncz Kinga külügyminiszter, Szekeres Imre honvédelmi
miniszter, Banai Károly MeH és Szentiványi Gábor külügyi szakállamtitkár.
A NATO jubileumi csúcsértekezletén a résztvevők döntöttek arról, hogy szakértői csoportot hoznak létre az atlanti szervezet új stratégiai koncepciója tervezetének kidolgozására, melyet, megfelelő előkészítés nyomán a következő
NATO-csúcson kívánnának elfogadni továbbá kinyilvánították, hogy számára Oroszország nagyon fontos „mint partner és mint szomszéd”, s nagyköveti szinten áprilisban, miniszteri szinten pedig májusban felújítja vele a dialógus. A csúcstalálkozó résztvevői döntöttek arról is, hogy háromezer fős katonai erősítést küldenek Afganisztánba, az augusztus 20-ára kitűzött elnökválasztás biztonságának szavatolása érdekében. A NATO-külügyminiszterek
egyetértettek abban, hogy a szervezetnek a „nyitott kapuk” politikáját kell
folytatnia a nyugat-balkáni térség országaival szemben.
Április 4.
Nyolc EU-tagállam (Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország) külügyminisztere írta alá azt a
magyar kezdeményezésre született levelet, amely a nyugat-balkáni országok
(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró és Szerbia) vízumliberalizációs folyamatának előmozdítását célozza. Az állásfoglalást az EB illetékes biztosainak, Jacques Barrot-nak és Olli Rehnnek, valamint a soros EUelnök Csehország külügyminiszterének, Karl Schwarzenbergnek címezték.
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Április 5.
Göncz Kinga külügyminiszter Prágában részt vett az EU–USA csúcstalálkozón, ahol Barack Obama felszólította az EU tagállamait, hogy fogadják be a
guantánamói támaszponton fogvatartott személyeket. Az amerikai elnök azt
is elmondta, hogy hazája támogatja Törökország felvételét az EU-ba és hitet
tett egy erős és egységes Európa mellett, Afganisztánnal kapcsolatban pedig
úgy vélte, hogy az EU „többet tehet, és többet is kell tennie” az ország újjáépítése és az ottani közbiztonság növelése érdekében. José Manuel Barroso,
az EB elnöke a csúcstalálkozó eredményét értékelve kiemelte: „Mindkét oldalon erős az akarat az Európa–Amerika viszony megerősítésére”.
Április 5.
Az MSZP rendkívüli kongresszusa nagy többséggel választotta meg Bajnai
Gordont kormányfőjelöltnek és Lendvai Ildikót a párt elnökének.
Április 6.
Luxemburgban üléseztek az uniós bel- és igazságügy miniszterek, köztük
Draskovics Tibor IRM miniszter. A résztvevők elfogadták az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) uniós ügynökséggé való átalakításáról szóló határozatot és megvitatták a gyermekek szexuális zaklatása és kizsákmányolása és
az emberkereskedelem elleni küzdelemben tett erőfeszítések fokozását célzó új javaslatokat.
Április 6–7.
Göncz Kinga külügyminiszter Isztambulban részt vett a „Civilizációk Szövetsége II. Fórumán”, majd szlovén és észt kollégájával együtt felavatta az EU
közös vízumképviseleti központját az isztambuli magyar főkonzulátus épületében. Az isztambuli a második olyan uniós vízumközpont, a Kisinyovi mellett, amelyet magyar külképviselet működtet és amely mostantól lehetővé teszi, hogy az Észtországba, illetve Szlovéniába utazó török állampolgárok is
Schengen vízumhoz jussanak. A Törökországban első ilyen jellegű szoros
együttműködéshez hamarosan Norvégia is csatlakozik.
Április 7.
A Külügyminisztériumba kérették a budapesti orosz nagykövetet a Molrészvények orosz felvásárlásának ügyében. Faller Jenő külügyi szakállamtitkár a találkozón közölte, hogy a magyar kormány a végsőkig kitart a Mol függetlenségének megőrzéséért. A szakállamtitkár hangsúlyozta: a magyar fél azt
várta volna, hogy orosz fél előzetesen tájékoztatást adjon az érdekeltség megszerzésére irányuló szándékáról.
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Április 7.
Budapestre látogatott Johannes Kyrle osztrák külügyi főtitkár, akinek a tevékenységét a köztársasági elnök Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetetéssel ismerte el. A kitüntetést Világosi Gábor, az Országgyűlés alelnöke adta át. Ezt követően az osztrák külügyi főtitkár Horváthné Fekszi Márta államtitkárral a Mol-részvények eladásáról tárgyalt. Johannes Kyrle
a budapesti találkozón elmondta: az osztrák külügyminisztérium nem tudott
az OMV tervezett részvényeladási ügyletéről, csak a sajtóból értesültek arról, hogy az OMV már nem rendelkezik Mol-részvénnyel, mert eladta a birtokában lévő 21,2 százalékos Mol csomagot az orosz Surgutnyeftegasnak 1,4
milliárd euróért.
Április 7.
A Budapesten tartózkodó Fatah Mahrazt, az algériai külügyminisztérium közép- és kelet-európai igazgatóját fogadta Várkonyi László szakállamtitkár.
Április 7.
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke fogadta Ceten Szamdup Cshokjapát, a dalai láma európai megbízottját.
Április 8.
A szlovákiai Rimaszombatban tartott tanácskozásán a Gömöri Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehívását kezdeményezte a régió 65
szlovákiai és magyarországi települése. Az új testület célként a szlovák–magyar határon átnyúló közös térségfejlesztést fogalmazta meg.
Április 8.
A Kormány határozatot hozott az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítő európai alap és az Európai Viszszatérési Alap felelős hatóságainak, illetve az Európai Menekültügyi Alap ellenőrzési hatóságának kijelöléséről, továbbá a Külső Határok Alap intézményi rendszeréről szóló 1085/2007. (XI. 9.) Korm. határozat módosításáról.
[1040/2009. (IV. 8.) Korm. hat.]
Április 10.
Ronald Asmus, a brüsszeli székhelyű German Marshall Fund igazgatója, az
Egyesült Államok külügyminisztériumának volt helyettes államtitkára előadást
tartott a transzatlanti együttműködés jövőjéről, valamint a NATO–Oroszország kapcsolatok várható alakulásáról a Külügyminisztériumban.
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Április 10
Veres János pénzügyminiszter Brüsszelben részt vett az EU pénzügyminiszterek tanácskozásán.
Április 10.
A kormány határozatot hozott a magyar és a szlovák kormány között, a katonai területen történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1044/2009. (IV. 10.) Korm.
hat.] és döntött az albán kormánnyal kötött gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról. [15/2009. (IV. 10.) ME hat.]
Április 14.
Megszavazta a kormányzó MSZP konstruktív bizalmatlansági indítványát az
Országgyűlés és Bajnai Gordont miniszterelnökké választotta a parlament. A
bizalmatlansági indítvány elfogadása után Bajnai Gordon letette a miniszterelnöki esküt. Kinevezését követően számos külföldi vezető politikus, köztük Barack Obama amerikai elnök, Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök, Angela
Merkel német kancellár, Nicolas Sarkozy francia elnök és José Manuel Barroso,
az EB elnöke is gratulált Bajnai Gordonnak a kormányfői megbízatáshoz.
Április 14.
A Budapestre látogató Pertti Torstila finn külügyi államtitkár megbeszéléseket
folytatott Horváthné Fekszi Márta államtitkárral és Szentiványi Gábor szakállamtitkárral.
Április 15.
Az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottsága és az Európai
Ügyek Bizottsága meghallgatta Balázs Pétert, a Bajnai-kormány külügyminiszter jelöltjét, aki elmondta: felfogása szerint a magyar külpolitikának folyamatosnak, kiszámíthatónak és értékelvűnek kell lennie. Balázs Péter hozzátette: az értékelvűség azért szükséges, hogy eligazítást adjon a váratlan,
nehéz helyzetekben. Ez a fajta külpolitika nem zárja ki az érdekek nyílt,
őszinte vállalását, ugyanakkor mélyen nemzeti. Balázs Péter jelölését a Külügyi Bizottságban a szocialista, illetve a szabaddemokrata honatyák szavazataival 11–9 arányban hagyták jóvá. Ellene voksoltak a FIDESZ-MPSZ, illetve KDNP-képviselők az európai ügyekkel foglalkozó testületben is, ahol 11:8
volt az arány.
Április 15.
Göncz Kinga távozó külügyminiszter búcsúfogadáson látta vendégül a Budapesten működő diplomáciai képviseletek vezetőit.
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Április 16.
A szlovák és a magyar alkotmánybíróság együttműködésének elmélyítéséről
tárgyalt Pozsonyban Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke Ivetta
Macejkovával, a kassai székhelyű szlovák Alkotmánybíróság elnökével. A magyar alkotmánybírósági elnököt fogadta Pavol Paška, a szlovák parlament elnöke.
Április 16.
Budapestre látogatott Hido Biščević, a Délkelet-európai együttműködést elősegítő Regionális Együttműködési Tanács (RCC) főtitkára és megbeszéléseket
folytatott Szentiványi Gábor szakállamtitkárral, politikai igazgatóval.
Április 16.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagrendje kitüntetést adta át Budapesten Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Pozsonec Máriának, aki Szlovénia
függetlenné válását követően a muravidéki magyar nemzeti közösséget 17
éven keresztül, 1992-től 2008-ig képviselte a szlovén törvényhozásban.
Április 20.
Sólyom László köztársasági elnök – a miniszterelnök javaslatára – április 16-i
hatállyal kinevezte a Bajnai-kormány minisztereit, köztük Balázs Pétert, a külügyi tárca új irányítóját.
Április 20.
Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár megnyitotta Genfben az ENSZ rasszizmus elleni
értekezletének négynapos utókonferenciáját. Antiszemita megnyilvánulásoktól tartva, Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök jelenléte miatt, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Hollandia, Olaszország, Izrael, Ausztrália, ÚjZéland, valamint Lengyelország jelezte, hogy távol marad a konferenciától.
Mivel az iráni elnök felszólalásában azzal vádolta meg Izraelt, hogy „a legkegyetlenebb, legelnyomóbb, rasszista rendszert” hozta létre majd ostorozta
az Egyesült Államokat és a nyugat-európai országokat, amiért „a zsidók szenvedéseinek ürügyén” segítettek létrehozni Izraelt a II. világháború után, csaknem félszáz küldött, köztük a genfi ENSZ-misszióba akkreditált magyar nagykövet, Akóts Klára is kivonult az ülésteremből.
Április 20–23.
Faller Jenő szakállamtitkár Kínába látogatott és megbeszéléseket folytatott Li
Hui kínai külügyminiszter-helyettessel. A külügyi konzultáció célja az volt,
hogy a kínai tőkebevonást segítő intézkedések ismertetésével ösztönözze a
kínai partnerek aktívabb részvételét a magyarországi válságkezelésben. Faller
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Jenő megerősítette Wen Jiabao kínai miniszterelnök magyarországi meghívását.
Április 21.
Az újonnan kinevezett külügyminiszter, Balázs Péter találkozót kért amerikai
partnerétől, Hillary Clintontól. Az erről szóló levelet Várkonyi László külügyi
szakállamtitkár adta át a washingtoni külügyminisztériumban. Várkonyi László az amerikai külügyminisztérium európai főosztályát vezető Dan Fried helyettes államtitkárnak nyújtotta át a levelet, amelyet Balázs Péter még a miniszteri eskütétel napján írt alá.
Április 21.
Magyarországra látogatott a szerb parlament európai integrációs ügyek bizottságának küldöttsége Varga Lászlónak, a szakbizottság elnökének vezetésével. A küldöttség megbeszéléseket folytatott elsősorban Szerbia európai
uniós vízummentességének és a Vajdaság jogállását szabályozó alaptörvény,
az ún. „Statútum” kérdésről Németh Zsolttal, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnökével, valamint Eörsi Mátyással az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnökével. A szerbiai parlamenti delegációt fogadta Mandur László, az Országgyűlés alelnöke is.
Április 21.
Magyar–Srí Lankai Üzleti Tanács alakuló ülését tartották meg Budapesten. A
Tanács olyan magyar és srí lankai vállalatok, szervezetek összefogását kívánja elősegíteni, melyek érdekeltek együttműködni a két ország piacán információcserében, gazdasági együttműködésben, kereskedelemben, turizmusban, műszaki–tudományos fejlesztésben, technológiai transzferben, és beruházásban. Az alakuló ülésen részt vettek a tanács fővédnökei: Garamhegyi
Ábel, a NFGM szakállamtitkára, valamint Gamini Lakshman Peiris, Srí Lanka kereskedelemfejlesztési minisztere.
Április 22.
Budapestre látogatott Volker Stanzel, a német külügyminisztérium politikai
igazgatója és konzultációkat folytatott Szentiványi Gábor szakállamtitkárral,
politikai igazgatóval. Volker Stanzelt fogadta Balázs Péter külügyminiszter.
Április 22.
A Geopolitikai Tanács szervezésében – a NATO 60. „születésnapja” alkalmából –, hazai és külföldi szakértők részvételével nemzetközi titkosszolgálati
konferenciát rendeztek Budapesten. A „Küzdelem a virtuális térben” címmel
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megrendezett tanácskozás két fő témaköre a titkosszolgálatok demokratizálása és a világhálón folytatott XXI. századi típusú háború volt.
Április 22–23.
Egyiptomba látogatott Világosi Gábor, az Országgyűlés alelnöke. Kairói tárgyalásai során Világosi Gábor találkozott Mufid Sehábbal, a jogi és parlamenti ügyek miniszterével, Mohamed Bászjúnival, az egyiptomi törvényhozás Felsőháza Külügyi Bizottságának elnökével és Abd el-Rahman Barakával, a parlament Alsóháza Gazdasági Bizottságának alelnökével, majd eszmecserét
folytatott Tantavi sejkkel, az al-Azhar mecset elöljárójával, aki Egyiptom iszlám vallási vezetője és a szunnita iszlám világ legnagyobb vallási tekintélye.
Világosi találkozott Mózes püspökkel, III. Sinóda kopt pápa személyes megbízottjával is.
Április 22–24.
Regina van Dinther, Észak-Rajna Vesztfália tartomány parlamentje elnökének
vezetésével parlamenti képviselőkből, üzletemberekből álló delegáció látogatott Magyarországra és megbeszéléseket folytatott Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével. Az Észak-Rajna Vesztfália tartomány és Magyarország
közötti politikai és gazdasági kapcsolatok további élénkítését szolgáló látogatás kiemelt helyszíne Bács-Kiskun megye volt, mivel Kecskemét és környéke a tervezett Mercedes-beruházásnak köszönhetően különösen érdekessé és
vonzóvá vált a német ipari vállalkozások számára.
Április 24.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iván Gábor és Szentiványi Gábor
szakállamtitkár részt vett az EU ÁKÜT ülésén Luxemburgban. A tanácskozás
kiemelt témája a szlovén–horvát határvita volt, melynek megoldása érdekében nem sikerült áttörést elérni. Az uniós elnökség összegző értékelése szerint az EU-külügyminiszterek azt szeretnék, hogy miközben az EB hozzájárul a szlovén–horvát határvita megoldásához, folytatódhassanak Horvátországgal az uniós csatlakozási tárgyalások.
Április 24.
Sólyom László köztársasági elnök – a miniszterelnök javaslatára – április 21-i
hatállyal a Külügyminisztérium államtitkárává nevezete ki Szabó Vilmost.
Elődje, Horváthné Fekszi Márta a Miniszteri Kabinet vezetője lett.
Április 24.
Sólyom László köztársasági elnök fogadta Kovács Miklóst, a KMKSZ, majd
Gajdos Istvánt, az UMDSZ elnökét. A két kárpátaljai politikus elsősorban a
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magyarság oktatási problémáiról és a regionális együttműködés lehetőségeiről tájékoztatta a magyar államfőt, de szóba kerültek a gazdasági válság kárpátaljai hatásai és az ukrán belpolitika aktuális fejleményei is.
Április 24.
A Kormány határozatot hozott az EK és tagállamai, valamint Kanada közötti
légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1054/2009. (IV. 24.) Korm. hat.], a Magyar Népköztársaság
és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973-ban aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról [1055/2009. (IV. 24.) Korm. hat.], a
magyar kormány és a Gripen International Kommanditbolag között 2001. december 20-án aláírt és 2003. február 3-án módosított ellentételezési megállapodás lezárásáról [1056/2009. (IV. 24.) Korm. hat.] és döntött a magyar és
a horvát kormány közötti, a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény végrehajtásáról szóló, módosított megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról. [18/2009. (IV. 24.) ME hat.]
Április 25.
A Kolozsváron megrendezett IX. RMDSZ kongresszuson a román politikai
élet vezető személyiségei (Băsescu államfő, Boc miniszterelnök és pártelnökök) mellett vezető magyarországi politikusok is részt vettek. Lendvai Ildikó,
az MSZP és Dávid Ibolya, az MDF elnöke mellett jelen volt Németh Zsolt,
az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke, Szabó Vilmos KÜM államtitkár, valamint Gémesi Ferenc, a MEH kisebbség- és
nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára.
Április 25–26.
Oszkó Péter pénzügyminiszter Washingtonban részt vett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank tavaszi ülésszakán. A pénzügyi tárca vezetője
az amerikai fővárosban megerősítette: a magyar kormány minden megállapodáshoz tartani akarja magát, ahhoz is, hogy az IMF-hitelszerződés szerint
az államháztartás hiánya nem haladja meg a hazai össztermék 2,9 százalékát. Az IMF a tanácskozást követően kifejezte reményét, hogy megfelelő támogatást tud nyújtani a nehéz időszakot átélő Magyarországnak.
Április 27.
Ankarában tartotta első ülését a 2005-ben aláírt gazdasági együttműködési
megállapodás alapján létrehozott Magyar–Török Gazdasági Vegyesbizottság,
mely a társelnökök, Garamhegyi Ábel, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium szakállamtitkára és Șevket Ilgaç, a török Külkereskedelmi Ál-

2009_BELIV-I.qxd

116

4/21/2010

9:39 AM

Page 116

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

lamtitkárság helyettes államtitkára vezetésével folytattak megbeszéléseket.
Garamhegyi Ábelt fogadta Kürsad Tüzmen török külkereskedelmi kérdésekért
felelős államminiszter, valamint Ali Boga, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium államtitkára.
Április 27.
Nantes-ban Nikicser László nagykövet ünnepélyes keretek között hivatalába
iktatta Louis Savary tiszteletbeli konzult. A Nantes-i tiszteletbeli konzulátus
megnyitásával 9-re emelkedett a franciaországi magyar tiszteletbeli konzulátusok száma
Április 28.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Balázs Péter külügyminiszter,
Banai Károly MeH szakállamtitkár, valamint Iván Gábor és Szentiványi Gábor külügyi szakállamtitkárok, bemutatkozó látogatásra utazott Brüsszelbe,
ahol José Manuel Barrosoval, az EB elnökével és Jaap de Hoop Scheffer NATO
főtitkárral folytatott megbeszéléseket. A magyar kormányfő az EB elnökével
ismertette kormánya válságkezelő programját, a NATO főtitkárral pedig értékelte a NATO áprilisi csúcstalálkozójának eredményeit, illetve áttekintette
Magyarország szövetségesi kötelezettség-vállalásának helyzetét. Ezt követően került sor ugyanaznap Bécsben Bajnai Gordon és Werner Faymann osztrák kancellár találkozójára, melyen szintén részt vett Balázs Péter külügyminiszter, aki külön is tárgyalt Michael Spindeleggerrel, az európai és nemzetközi ügyek miniszterével. A kormányfői konzultáción a két ország aktuális
ügyeinek áttekintésén túl a felek a gazdasági válság hatásairól is tárgyaltak.
Megegyezés született arról, hogy szeptemberben vagy októberben ismét
együttes kormányülést tart a magyar és az osztrák kabinet.
Április 28–29.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására Viktor Juscsenko, Ukrajna elnöke hivatalos látogatást tett Magyarországon. Budapesti látogatása során Viktor Juscsenko megbeszéléseket folytatott vendéglátójával a biztos gázellátással összefüggő tennivalókról, a két éve bevezetett és az ukrajnai magyarság
fennmaradását veszélyeztető új oktatási rendszerről, valamint a megrongált
kárpátaljai magyar emlékművek helyzetéről. Az államfői konzultáción részt
vett Gráf József agrárminiszter, Tari Sándor államtitkár, a KEH vezetője, Faller
Jenő külügyi szakállamtitkár, Gémesi Ferenc, a MeH szakállamtitkára és Gulyás András a KeH külpolitikai főtanácsadója, valamint Volodimir Handogij
ideiglenesen megbízott külügyminiszter, Ivan Vakarcsuk oktatási és tudományügyi miniszter, Jurij Prodan fűtőanyag és energiaügyi miniszter, Jurij
Melnik agrárpolitikai miniszter, Olegszandr Szahan, a Nemzetiségi- és val-
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lásügyi Állami Bizottság elnöke és Oleh Havasi, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal elnöke. Az elnöki tárgyalásokat követően Szabó Vilmos külügyi államtitkár és Volodimir Handogij megbízott külügyminiszter aláírta a
két külügyminisztérium 2009–2010-es konzultációs tervét majd Gráf József
és Jurij Melnik a két agrártárca vezetője látta el kézjegyével a mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködéséről szóló megállapodást. Az ukrán államfő találkozott Bajnai Gordon kormányfővel, Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével, valamint Hartyányi Jaroszlavával, az Ukrán Országos Önkormányzat elnökével, akivel együtt felavatta az ún. holodomor-emlékművet.
(A holodomor a több millió áldozatot követelő 1932–1933-as nagy ukrajnai
éhínség elnevezése – szerk. megj.)
Április 28.
Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára a KMKF kulturális és oktatási albizottságának V. ülésén tájékoztatást adott a készülő szlovákiai államnyelvtörvényről, a Kormány ezzel kapcsolatos álláspontjáról, valamint tervezett lépéseiről. A testület az államtitkár tájékoztatóját követően Állásfoglalást
adott ki, melyben – egyebek mellett – határozott tiltakozást fogalmazott meg
a készülő diszkriminatív jellegű jogszabályról.
Április 28–29.
Magyarországra látogatott Mohammad Akbar Barakzai az afganisztáni
Baghlan tartomány kormányzója, aki találkozott Banai Károly kül- és biztonságpolitikai kérdésekért felelős szakállamtitkárral, Turi András rendészeti
szakállamtitkárral és Bogyay Katalinnal, az OKM szakállamtitkárával, majd
részt vett az „Afganisztáni Tartományi Újjáépítési Csoport” kormánybizottság
ülésén. A testület ülésén döntés született arról, hogy az afganisztáni választások biztonságos megtartása érdekében újabb 40 magyar katona indul májusban a közép-ázsiai országba, illetve arról is, hogy a tervezett költségvetési megszorítások „csekély mértékben” érintik az Afganisztánnak nyújtott magyar fejlesztési támogatást. Baghlan tartomány kormányzóját fogadta Balázs
Péter külügyminiszter, majd Sólyom László köztársasági elnök, akinek
Mohammad Akbar Barakzai átadta Hamid Karzai afgán elnök üzenetét.
Április 29.
Balázs Péter külügyminiszter meghívására Budapestre látogatott Cristian
Diaconescu román külügyminiszter. A két vezető diplomata megbeszélésén
a tárgyalópartnerek szükségesnek ítélték, hogy új tartalommal töltsék meg a
román–magyar kisebbségi vegyesbizottságot, melynek az ősszel esedékes közös kormányülésig át kell tekintenie a felmerülő kérdéseket, így például a kisebbségi oktatás vagy a sajtóorgánumok támogatásának ügyét. Ugyanakkor
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a felek több közös projektről is tárgyaltak abból kiindulva, hogy közülük az
elsőket már a 2011. évi magyar uniós elnökség idején meg tudják valósítani. Így szó volt transzeurópai infrastrukturális fejlesztésekről, a vasúthálózat
korszerűsítéséről, valamint a Duna menti országok stratégiai együttműködéséről. Balázs Péter külügyminiszter Cristian Daconescunak jelezte: közös kormányülést követően számítunk Emil Boc miniszterelnök hivatalos magyarországi látogatására. (2009-ben sem közös kormányülésre, sem pedig román
miniszterelnöki látogatásra nem került sor – szerk. megj.)
Április 29.
Várkonyi László külügyminisztériumi szakállamtitkár vett részt Omán fővárosában, Maszkatban az EU és az Öbölmenti Együttműködési Tanács 19. külügyminiszteri ülésén. A tanácskozáson a magyar diplomata kifejtette: Magyarország támogatja a közel-keleti békés rendezést célzó erőfeszítések továbbvitelét az úgynevezett „útiterv” (Road Map) és az annapolisi konferencián elfogadott elvek mentén.
Április 29.
Közös nyilatkozatban az EU reformjának szükségességét hangsúlyozta és kiállt a Lisszaboni Szerződésnek nevezett reformszerződés ratifikálása mellett
a német, a francia, az olasz, a lengyel és a magyar parlament elnöke. Az öt
uniós parlamenti elnök közös kezdeményezéséről Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke tájékoztatta a nemzetközi sajtót.
Április 29.
Kőrösi Csaba főosztályvezető átadta Barabás László osztrák tiszteletbeli konzulnak az exequaturját.
Április 29.
A Külügyminisztérium hivatalos tájékoztatást kapott Bolíviától a magyar állampolgárokat is érintő Santa Cruz-i fegyveres incidensről. A bolíviai Elnöki
Hivatal és a KÜM hivatalos jegyzékben ismertette a magyar kormánnyal az
üggyel kapcsolatos álláspontját és az egyéb várható következményeket.
Április 29–30.
Orbán Viktor volt miniszterelnök részt vett az Európai Néppárt varsói kongresszusán. A tanácskozáson felszólaló FIDESZ-MPSZ elnök az eurózónához
való mielőbbi csatlakozás fontosságát hangsúlyozta. Az EPP kongresszusának végeztével újságíróknak nyilatkozva a Fidesz elnöke kiemelte, hogy a
pártja aktív közreműködésével készült néppárti választási program több ponton egybeesik a Fidesz programjával. Ilyen az adócsökkentés, a közös ener-
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giapolitika megteremtése a kelet-közép-európai térségben. Az EPP kiáll a családi adózás mellett, ami szintén szerepel a FIDESZ-MPSZ programjában. A
magyar pártelnök külön kiemelte, hogy a dokumentumban fontos kisebbségvédelmi szakaszok is vannak.
Április 30.
Sólyom László köztársasági elnök táviratban fejezte ki részvétét és együttérzését Beatrix holland királynőnek az Apeldoornban, a Királynő napján bekövetkezett, több emberéletet és sebesültet követelő merénylet kapcsán.
Április 30.
A kialakult H1N1 pandémiás – világjárványos – helyzet kapcsán rendkívüli
ülést tartottak a EU-tagországok egészségügyi miniszterei Luxemburgban,
melyen részt vett Székely Tamás egészségügyi miniszter is.
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MÁJUS
Május 1.
Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta Joseph Blattert, a FIFA elnökét. A találkozón részt vett Balázs Péter külügyminiszter is, aki külön is találkozott
Joseph Blatterrel és Michel Platinivel, az UEFA elnökével.
Május 2.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Törökországba látogatott és Isztambulban megbeszélést folytatott a német és a török parlament elnökével annak
kapcsán, hogy 2010-ben Pécs, Essen és Isztambul egy időben lesz Európa
kulturális fővárosa. A találkozó után Szili Katalin, Köksal Toptan és Norbert
Lammert közös nyilatkozatban erősítették meg, hogy továbbra is minden parlamenti támogatást megadnak a három város terveinek sikeres megvalósításához.
Május 2.
„Magyarország Nappá” (Hungary Day) nyilvánították május 2-át több amerikai szövetségi államban az 1989-es nyugati határnyitás emlékére. Dave
Freudenthal Wyoming, Mike Rounds Dél-Dakota és Brian Schweitzer
Montana kormányzója hivatalos proklamációban tudatta: május 2-át ezentúl
„Magyarország Napként” ünneplik. A wyomingi kormányzó a proklamációban kiemelte: azáltal, hogy a magyar kormány 1989. május 2-án megkezdte az osztrák határ mentén a 240 kilométer hosszú határzár lebontását, megjelentek a vasfüggönyön az első látható repedések. Dave Freudenthal kormányzó emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány döntésének dominóhatása volt a térség átalakulására.
Május 3.
Az osztrák–magyar határnál tartott, páneurópai pikniknek nevezett 1989-es
békedemonstrációra emlékeztek a PEN nemzetközi írószövetség New York-i
fesztiváljának utolsó napján. A Manhattan-híd és a Brooklyn-híd között elterülő Empire–Fulton Ferry State Parkban rendezett szabadtéri piknik egyike
volt a PEN-fesztivál számos magyar vonatkozású programjának.
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Május 4–6.
Szentiványi Gábor szakállamtitkár Stockholmban politikai igazgatói konzultáción vett részt.
Május 4–6.
Magyarországra látogatott Gundars Daudze, a lett parlament elnöke, akit elkísért Vineta Muižniece parlamenti alelnök. A Szili Katalin házelnökkel folytatott megbeszéléseket követően a lettországi törvényhozás vezetői találkoztak Eörsi Mátyással, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnökével és Balázs Péter külügyminiszterrel. Gundars Daudzet és Vineta Muižniecet
fogadta Sólyom László köztársasági elnök.
Május 5.
Magyarországra látogatott Ilse Aigner német szövetségi élelmezési, mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi miniszter és megbeszéléseket folytatott Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel a kétoldalú ágazati kapcsolatokról és tejpiaci helyzetről, valamint Magyarországnak, mint partnerországnak részvételéről a 2010-es berlini „Grüne Wochén” (Zöld Héten), a
világ egyik legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakvásárán.
Május 5.
Balázs Péter külügyminiszter részt vett az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának az ülésén és tájékoztatást adott a magyar válságkezelő program
uniós fogadtatásáról.
Május 5.
Oszkó Péter pénzügyminiszter Brüsszelben részt vett az EU pénzügyminiszterek soros tanácskozásán.
Május 5.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Budapesten fogadta
Andreas Carlgren svéd környezetvédelmi minisztert A két miniszter a 2009
második félévi svéd EU elnökség prioritásairól tárgyalt. A megbeszélésen szó
esett a klímaváltozás kérdésköréről, az ökológiailag hatékony gazdaságról, a
biológiai sokféleségről, valamint Magyarország 2011 első félévi EU elnökségére való felkészüléséről is.
Május 6.
Balázs Péter külügyminiszter a németországi Ulmban részt vett a Duna menti államok – Németország, Ausztria, Románia, Bulgária, Szlovákia, Magyarország, Horvátország és Szerbia – hagyományos csúcstalálkozóján. A tanács-
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kozáson jelen voltak egyes Duna menti tartományok is, így a németországi
Baden-Württemberg és Bajorország mellett Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria és
az önálló tartománynak számító Bécs is, jelezve a régiók közötti együttműködés fontosságát. A nyolc érintett ország kormányzati vezetői közösen javasolták, hogy a régió az EU kiemelt fejlesztési, együttműködési térsége legyen
és unió új „Duna-stratégiájáról” a 2011 első felében esedékes magyar uniós
elnökség idején döntés szülessen.
Május 6.
Sólyom László köztársasági elnök fogadta a vajdasági Szenttamáson működő Délvidéki Emberi Jogi Központ képviselőit.
Május 6.
Budapesten tartotta 24. ülését a szingapúri székhelyű Ázsia–Európa Alapítvány Igazgató Tanácsa. A Dominique Girard igazgató irányította testület ülésén részt vett Várkonyi László külügyminisztériumi szakállamtitkár.
Május 6.
A Kormány határozatot hozott a keleti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól [1064/2009. (V. 6.) Korm. hat.] és határozott egy, a Határokon
Átnyúló Magyar–Horvát Regionális Koordinációs Fórum létrehozásáról szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról [19/2009. (V. 8.) ME hat.].
A Kormány a keleti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékenység öszszehangolásáért felelős kormánybiztossá Veres János volt pénzügyminisztert
nevezte ki.
Május 6–7.
Szabadkára és Zentára látogatott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke.
Vajdasági látogatása során felkereste a két település önkormányzatát és több
magyar művelődési intézményét, valamint találkozott a két település magyar
tehetséggondozó gimnáziumának oktatóival és tanulóival.
Május 7.
Első alkalommal került sor a magyar–spanyol együttműködés keretében Pro
Cultura Hungarica elismerés adományozására. Hiller István oktatási és kulturális miniszter barcelonai útja során Pro Cultura Hungarica kitüntetést adományozott Ricardo Izquierdo Grima és Kovacsics Ádám részére a magyar
kultúra spanyolországi ápolása és terjesztése érdekében végzett sok éves
munkájukért.
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Május 7.
Az Ukrajna és Magyarország közötti kishatárforgalmi egyezmény működéséről tájékozódott a magyar–ukrán határon és Beregszászban Jacques Barrot,
az EB alelnöki rangú igazságügyi biztosa. A biztost elkísérte útjára Draskovics
Tibor, a magyar kormány igazságügyi és rendészeti minisztere és Szabó Vilmos külügyi államtitkár. Barrot és magyar kísérői megbeszéléseket folytattak
Oleh Havasival, Kárpátalja megye kormányzójával. A találkozóra meghívták
a két kárpátaljai magyar párt, a KMKSZ és az UMDSZ vezetőit is.
Május 7–8.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Balázs Péter külügyminiszter és
Iván Gábor szakállamtitkár Prágában részt vett az EU és Keleti Partnerség országainak csúcstalálkozóján. A csehországi csúcstalálkozón a partnerségi
programba hat volt szovjet tagköztársaságot vontak be, Ukrajnát, Beloruszsziát, Moldovát, Grúziát, Örményországot és Azerbajdzsánt. A multilaterális,
regionális együttműködésének további erősítését szolgáló értekezlet idején
Bajnai Gordon miniszterelnök találkozott Angela Merkel német kancellárral
és Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnökkel, majd Balázs Péter külügyminiszterrel együtt meglátogatta a prágai Magyar Kulturális Központot.
Május 8.
Magyarországra látogatott Leonard Orban az EU többnyelvűségért felelős biztosa és megbeszéléseket folytatott Balázs Péter külügyminiszterrel.
Május 8.
Az EU csatlakozás 5. évfordulója alkalmából rendezett konferenciát a Budapesten. A Parlamentben rendezett, Mandur László országgyűlési alelnök által megnyitott tanácskozáson részt vett – többek között – Kovács László EUbiztos, Balázs Péter külügyminiszter, Martonyi János volt külügyminiszter.
Május 8.
A Kormány döntött a magyar és a horvát kormány közötti, a Határokon Átnyúló Regionális Koordinációs Fórum létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról. [19/2009. (V. 8.) ME hat.]
Május 8–12.
George Maxwell Richards, Trinidad és Tobago köztársasági elnöke magánlátogatáson Magyarországon tartózkodott.
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Május 11.
Bajnai Gordon miniszterelnök találkozott a Magyarországra akkreditált nagykövetségek vezetőivel. A találkozón részt vett Banai Károly, a MeH szakállamtitkára és Szabó Vilmos külügyminisztériumi államtitkár. A miniszterelnök
helyzetértékelést adott a kormány válságkezelő programjáról, az ország nemzetközi kapcsolatainak súlyponti elemeiről, a szomszédságpolitikáról és a határon túli magyarokkal kapcsolatos kérdésekről. A miniszterelnök beszédében külön kitért ötéves uniós tagságunk sikereire, az uniós források felhasználásában elért eredményekre.
Május 11.
Magyarországra látogatott Elena Espinosa Mangana spanyol környezet-, vidék- és vízügyi miniszter és megbeszéléseket folytatott a spanyol–belga–magyar, csoportos EU-elnökségre való felkészülésről Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel. A két miniszter a kétoldalú egyeztetést követően a Vajdahunyadvárban az agrárium hazai képviselőinek részvételével rendezett szemináriumon tartott előadást a spanyol–belga–magyar
EU elnökséggel kapcsolatos felkészülés helyzetéről.
Május 11.
Magyarországra látogatott Marten Kokk, az észt külügyminisztérium államtitkára és megbeszéléseket folytatott Szabó Vilmos államtitkárral.
Május 11.
Az EU jelenlegi „trojkája” és a jövő évtől egymás után elnökséget adó három tagállam képviselői tanácskoztak Malmőben a felkészülésről és az átveendő feladatokról. Franciaország, Csehország és Svédország, illetve Spanyolország, Belgium és Magyarország külügyminisztériumi államtitkári szinten
egyeztetett azokról a témákról, amelyeket az utóbbiak „megörökölnek” az
elnökségük idején.
Május 11.
Budapestre látogatott Vlagyimir Csurov, az oroszországi Központi Választási
Bizottság elnöke. Az üzleti úton Magyarországon tartózkodó Vlagyimir
Csurov konzultációt folytatott Faller Jenő külügyi szakállamtitkárral.
Május 11.
Az európai egyesülés előmozdításában és a német–magyar barátság erősítésében szerzett érdemeiért a luxemburgi székhelyű Mérite Européen Alapítvány díjával tüntették ki Peisch Sándort, Magyarország berlini nagykövetét,
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az Európai Mozgalom Magyar Tanácsának korábbi főtitkárát. Az átadási ünnepségen a laudációt Norbert Lammert, a német Bundestag elnöke tartotta.
Május 11–13.
Szegeden került sor a Magyar–Román Vízügyi Bizottság XX. ülésszakára. A
magyar delegációt Kóthay László, a KVM vízügyi szakállamtitkára vezette, a
román küldöttség vezetője Dan Cârlan, a bukaresti Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára volt. A tanácskozáson a felek egyetértettek abban, hogy
a határon átnyúló uniós források fontos finanszírozási forrásai lehetnek a közös vízgazdálkodásnak is. Szó esett az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó közös pályázati lehetőségekről, és a pénzek hatékony felhasználásának
fontosságáról is, illetve egyeztettek a vizek hullámtereiben tapasztalt illegális hulladéklerakások megszüntetéséről, illetve a megelőzés lehetőségeiről.
Május 12.
Magyarországot beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába. Magyarország a Kelet-Európai Csoport tagjaként Oroszországgal együtt került be a világszervezet 47 fős emberi jogi testületébe.
Május 12.
Balázs Péter külügyminiszter Madridban részt vett és felszólalt az ET Miniszteri Bizottságának 119. ülésén, amelyen megemlékeztek a pán-európai emberi jogi szervezet megalapításának 60. évfordulójáról is. A magyar külügyminiszter ismertette az új magyar kormány válságkezelő intézkedéseit, fontosnak nevezte az ET és az EU együttműködését, ezen belül is a közös munkát az unió Keleti Partnerségi Programjának megvalósításában majd kiemelten hangsúlyozta a nemzeti kisebbségek védelmének fontosságát a történelmi megbékélés folyamatában. A madridi bizottsági ülés kapcsán Balázs Péter több kétoldalú megbeszélést is folytatott, így Miguel Angel Moratinos spanyol, Vuk Jeremić szerb, Jonas Ghar Store norvég és Edward Nalbandian örmény külügyminiszterrel.
Május 12.
A romániai látogatáson tartózkodó Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi
és Határon túli Bizottságának az elnöke által vezetett magyar parlamenti küldöttség találkozott a bukaresti parlament képviselőházi és a szenátusi külügyi bizottságainak tagjaival. A delegációt fogadta Borbély László, a román
Képviselőház külügyi bizottságának elnöke és Markó Béla RMDSZ szövetségi elnök is.
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Május 12.
Az Országgyűlés megválasztotta Veres Jánost a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság társelnökévé.
Május 12.
A Kormány döntött arról, hogy 2009. május 12-én, Madridban tartandó emberi jogi konferencián a Magyarország kormányküldöttséggel vegyen rész és
meghatározta a küldöttség mandátumát. [20/2009. (V. 12.) ME hat.]
Május 12–13.
A magyar kormány képviseletében Szabó Vilmos külügyi államtitkár vett részt
az EU és a Riói Csoport külügyminiszteri szintű 14., Prágában rendezett találkozóján. A magyar álláspontot kifejtve a külügyi tárca képviselője elmondta: a globális pénzügyi-gazdasági válságra globális választ kell adnunk, a reálgazdaság lefékeződését és a pénzügyi szektor zavarait nem lehet nemzetközi együttműködés nélkül orvosolni. A találkozó résztvevői közös nyilatkozatot fogadtak el, és megállapodtak abban, hogy a következő ilyen jellegű
tanácskozás 2011 első félévében lesz, latin-amerikai helyszínnel és magyar
társelnökséggel.
Május 12.
Budapesten ünnepség keretében emlékeztek meg Izrael állami függetlenségének 61. évfordulójáról, valamint Izrael és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 20. évfordulójáról. A magyar–izraeli kapcsolatok jelentőségét a rendezvényen Balázs Péter külügyminiszter méltatta.
Május 12.
A magyar–marokkói kormányközi és üzleti kapcsolatok erősítése céljából
hazánkba látogatott Marokkó gazdasági minisztere, Abdellatif Maazouz és
megbeszéléseket folytatott Varga Istvánnal, a NFGM miniszerével. A két tárcavezető a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit összegző kormányközi Gazdasági Együttműködési Megállapodást írt alá. A marokkói miniszter látogatásához kapcsolódóan üzletemberek és szakmai szövetségek látogatására is sor került.
Május 13.
Szlovákiába látogatott Balázs Péter külügyminiszter és Pozsonyban megbeszéléseket folytatott szlovák partnerével, Miroslav Lajčákkal. A látogatás középpontjában a vitás kérdések (a készülő szlovák nyelvtörvény és más kisebbségellenes megnyilvánulások) áttekintése és megnyugtató módon törté-
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nő megoldásuk lehetőségeinek feltérképezése, valamint a magyar–szlovák
együttműködés új területeinek feltárása állt. Balázs Pétert rövid bemutatkozó
látogatáson fogadta Ivan Gašparovič államfő és Robert Fico miniszterelnök.
Ez utóbbinak Balázs Péter átadta Bajnai Gordon miniszterelnök meghívó levelét, aki jelezte: még a nyári szünet előtt sor kerít az utazásra. (Erre csak
szeptember 10-én került sor – szerk. megj.) A látogatás végén Balázs Péter
tájékoztatta a tárgyalásokról Csáky Pált, az MKP elnökét.
Május 13.
A FIDESZ-MPSZ európai parlamenti választási programjának bemutatása alkalmából rendezett budapesti konferencián részt vett és felszólalt Wilfried
Martens az EPP elnöke, volt belga miniszterelnök.
Május 13–16.
„A szociális gazdaság mint foglalkoztatási tényező” címmel rendeztek osztrák–magyar munkaügyi konferenciát az ausztriai Lékán (Lockenhaus). A
tizenötéves múltra visszatekintő közös fórumon részt vett és felszólalt Rudolf
Hundstorfer, osztrák munkaügyi, szociális és fogyasztóvédelmi miniszter, valamint Kovárik Erzsébet, a SZMM szakállamtitkára.
Május 14.
Az amerikai Kommunizmus Áldozatainak Emlékhelye Alapítvány 2009-ben
Tőkés Lászlót tüntette ki a Truman–Reagan Szabadságéremmel. A díjat, melyet korábban többek között Václav Havel, Lech Walesa, Jelena Bonner, II.
János Pál pápa, Joseph Lieberman, Jesse Helms, Tom Lantos, illetve Orbán
Viktor is megkapott, június 16-án adták át Washingtonban a politikus-püspöknek.
Május 14.
A külföldieknek adományozható legmagasabb mexikói állami kitüntetéssel,
az Azték Sas Érdemrenddel tüntette ki Felipe Calderón mexikói államfő
Herczeg Györgyöt, Magyarország volt mexikói nagykövetét.
Május 14.
A washingtoni energetikai minisztériumban tárgyaló Kóka Jánost, az Országgyűlés Nabucco-bizottságának elnökét biztosították, hogy a tárca erőteljesen
támogatja a projektet. Kóka kijelentette: az Obama-kormány támogató állásfoglalása csak szükséges, de nem elégséges feltétele a projekt megvalósulásának.
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Május 14.
A magyar és belorusz kormányok közötti, oktatási, tudományos és kulturális
egyezményt írt alá Csák Ferenc, az OKM nemzetközi szakállamtitkára és
Alena Kupchyna nagykövet a gödöllői Grassalkovich kastélyban a „May.by –
Meetings with Belarus” című kulturális program keretében.
Május 14.
A Kormány határozatot hozott a Kuvaittal kötött gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról [1067/2009. (V. 14.) Korm. hat.], valamint a magyar–marokkói gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról. [1068/2009. (V. 14.) Korm. hat.]
Május 15.
Budapestre látogatott Mauri Pekkarinen finn gazdasági miniszter és megbeszéléseket folytatott Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, valamint Varga István fejlesztési és gazdasági miniszterrel. A finnországi miniszterrel folytatott megbeszélések középpontjában az energetikai
több területén és az uniós strukturális alapok felhasználásában való magyar–finn együttműködés kérdései álltak.
Május 15.
Aláírták a NATO Budapesten létesítendő katona-egészségügyi kiválósági
központjának együttműködési megállapodását az egyesült államokbeli
Norfolkban a résztvevő nemzetek, köztük Magyarország képviselői. A Budapesten létesítendő intézmény egyebek között a harcterekről származó klinikai tapasztalatgyűjtéssel fog foglalkozni, a központot pedig az akkreditációs folyamat végén a NATO nemzetközi katonai szervezetté fogja nyilvánítani.
Május 16.
Bajnai Gordon miniszterelnök az ausztriai Göttweigben részt vett a
„Wachau Európai Fórumon”. A magyar kormányfő, a tizennegyedik alkalommal, osztrák és más külföldi politikusok, a gazdasági és a kulturális élet
képviselői részvételével megrendezett tanácskozáson elhangzott felszólalásában kiemelte: a gazdasági válság tanulsága, hogy Európának közösen kell
fellépnie. Egyúttal kifejezte meggyőződését, hogy egyelőre nem időszerű
Magyarország számára az IMF és az EU hitelének növelése vagy meghoszszabbítása.
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Május 16.
Beregszászon a városnapi rendezvénysorozat keretében avatták föl a Külügyminisztérium támogatásával megjavított köztéri órát. Az ünnepélyes átadáson
részt vett Faller Jenő külügyi szakállamtitkár.
Május 16–19.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására Magyarországon tett látogatást Akisino herceg és felesége Akisino hercegnő. Akihito japán császár másodszülött fia a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 140. és
újbóli felvételének 50. évfordulója alkalmából megvalósuló „Jubileumi Év”
fővédnökeként kereste fel Magyarországot. Akisino herceget és feleségét fogadta Sólyom László államfő, valamint Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, a „Jubileumi Évet” előkészítő magyar bizottság tiszteletbeli elnöke. A japán vendég találkozott Bajnai Gordon kormányfővel is. A megbeszéléseken
kétoldalú kapcsolataink értékelésén és az emlékévvel kapcsolatos kérdéseken kívül aktuális környezetvédelmi és gazdasági témák is napirendre kerültek. A hercegi pár magyarországi látogatása során megtekintette Budapest
több nevezetességét, köztük az Erzsébet hidat, amely 2009 őszén, magyar–japán együttműködés keretében díszkivilágítást kap. Akisino herceg és kísérete ellátogatott még Kecskemétre, Bugacra, Kiskunhalasra, valamint Visegrádra is. Ezen kívül felkeresték a budapesti japán iskolát és megismerkedtek a
Pető Intézetben folyó munkával.
Május 18.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iván Gábor szakállamtitkár Brüszszelben részt vett az EU ÁKÜT ülésén. Az EU külügy- és védelmi minisztereinek együttes tanácskozásán a tervezett EU–orosz csúcstalálkozó napirendjének kérdéseit, különösen az energetikai és a kereskedelmi együttműködésre vonatkozó javaslatokat vitatták meg a jelenlevők.
Május 18.
A Külügyminisztérium új szóvivője Mátrai Zsuzsanna lett, aki Szelestey Lajostól vette át a tisztséget.
Május 18.
Magyar–észt külügyminisztérium-közi konzultációra került sor Budapesten
Szabó István főosztályvezető és Tönis Idarand, az észt külügyminisztérium
osztályvezetőjének és munkatársainak részvételével.
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Május 18–19.
A Budapesten tartott kínai–magyar high-tech együttműködési konferencián
Xu Qin, Shenzhen város első alpolgármestere, a China Hi-Tech Fair Szervezőbizottságának igazgatóhelyettese vezetésével népes kínai üzletember-delegáció vett részt. Xu Qint fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök, valamint
Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere.
Május 19.
Balázs Péter meghívására Budapestre látogatott Urmas Paet észt külügyminiszter. A kétoldalú tárgyalásokat követően, melyek a diplomáciai – hangsúlyosan a konzuli –, valamint az oktatási, tudományos és kulturális együttműködés bővítésének kérdéseire összpontosítottak, sor került a budapesti észt
nagykövetség új épületének ünnepélyes felavatására is.
Május 19.
A Budapesten tartózkodó Jerôme Champagne, a FIFA nemzetközi ügyekért
felelős igazgatója megbeszélést folytatott Iván Gábor szakállamtitkárral. A
sportdiplomatát fogadta Balázs Péter külügyminiszter.
Május 19–20.
Balázs Péter a regionális partnerség – vagyis az Ausztriával és Szlovéniával
kiegészült V4 – és a nyugat-balkáni országok kétnapos külügyminiszteri találkozóján vett részt a szlovéniai Brdo pri Kranju kastélyban. A tanácskozás
fő témája a Nyugat-Balkán európai integrációs törekvéseinek támogatása és
a gazdasági válság káros hatásainak enyhítése volt.
Május 20.
A Kormány határozatot hozott az ET Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló
Keretegyezménye magyarországi végrehajtásáról szóló harmadik időszaki jelentéséről [1074/2009. (V. 20.) Korm. hat.] és döntött a belorusz kormánynyal kötött oktatási, tudományos és kulturális egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [22/2009. (V. 20.) ME hat.], valamint a magyar–mongol szociális biztonsági egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról. [23/2009. (V. 20.) ME hat.]
Május 20–21.
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke Erdélybe látogatott. Két székelyföldi városban, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön majd Kolozsváron részt vett
Tőkés Lászlónak, az EMNT elnökének európai parlamenti választási kampányrendezvényein.
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Május 20–23.
Eörsi Mátyás vezetésével magyar parlamenti delegáció látogatott Grúziába és
Örményországba. Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának küldöttsége megbeszéléseket folytatott az unió keleti partnerségi programjáról és felajánlotta a két ország számára Magyarország teljes körű segítségét a kezdeményezés keretében megvalósítandó együttműködéshez.
Május 21.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke meghívására Budapestre látogatott Barbara Prammer az osztrák parlament, a Nemzeti Tanács elnöke. A vendéglátójával folytatott tárgyalásokat követően a házelnökök közös nyilatkozatot írtak alá a vasfüggöny lebontásának 20. évfordulójának alkalmából és megerősítették eddigi együttműködési szándékukat.
Május 21.
Balázs Péter külügyminiszter részt vett Varsóban a V4 államok külügyminisztereinek ülésén, melyen a résztvevők – Radoslaw Sikorski lengyel, Miroslav
Lajčák szlovák külügyminiszter és Tomás Pojar cseh külügyminiszter-helyettes magyar kollegájukkal együtt – egyeztettek a 2009. második félévi uniós
elnökséget adó Svédország külügyminiszterével, Carl Bildt-el is. Tekintettel
arra, hogy Magyarország júliustól egy évre átveszi Lengyelországtól a Visegrádi Együttműködés elnökségi teendőit, a találkozón Balázs Péter bemutatta
a magyar V4-es programot. A külügyminiszterek támogatták a házigazda
Radosław Sikorsi megállapításait a regionális energiabiztonsági kérdések fontosságáról és megállapodtak abban, hogy a jelenlegi gazdasági válság egyik
következményeként megvizsgálják közös konzuli és diplomáciai képviseletek létrehozásának lehetőségét. A varsói találkozó alkalmából Balázs Péter kétoldalú eszmecserét is folytatott Radosław Sikorskival. Megerősítette,
hogy örömmel üdvözöljük a lengyel törvényhozás elnökének, Bronisław
Komorowskinak a látogatását, aki június 27-én, a vasfüggöny leomlásának
20. évfordulójára rendezett megemlékezéseken vesz majd részt.
Május 21.
Budapestre látogatott Borislav Stefanović, a szerb külügyminisztérium politikai igazgatója és megbeszéléseket folytatott Pataki Zsolttal, a KÜM megbízott politikai igazgatójával. A szerb diplomatát fogadta Faller Jenő szakállamtitkár.
Május 21–22.
Az Újvidék melletti Andrevljen került sor a Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes
Bizottság III. ülésére. A tanácskozást a szakbizottság társelnökei, Gémesi Fe-
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renc a MeH kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára és Bojan
Pajtić, Vajdaság tartomány miniszterelnöke vezette. A KVB ülésén részt vett
Svetozar Čingić a belgrádi kormány emberi jogi és kisebbségi minisztere is.
A magyar–szerb kisebbségi vegyes bizottság ülésén valamennyi olyan téma
szóba került, amely a magyarországi szerb és szerbiai magyar közösséget foglalkoztatja. Kiemelésre kerültek azok a projektek, amelyek összekötik a két
országot, s amelyek megvalósításában a kisebbségek szerepet játszhatnak.
Ajánlások születtek a nyelvhasználatot, a nemzetiségi kultúra ápolását, a kisebbségi intézmények működését, az iskolai tankönyveket érintő kérdésekben. A tanácskozás a két ország kormányainak szóló, közösen kimunkált és
elfogadott Ajánlások kölcsönös aláírásával fejeződött be.
Május 21–22.
A WHO éves genfi közgyűlésén Magyarország három év időtartamra a Végrehajtó Tanács tagjává vált. Mivel az EU Tanácsának soros elnöki tisztét betöltő Csehország nem tagja a Végrehajtó Tanácsnak, ezért a cseh elnökség
Magyarországot kérte fel az EU egyeztetett álláspontjának képviseletére. Az
üléseken Magyarországot Kökény Mihály, az Országgyűlést Egészségügyi Bizottságának elnöke képviseli.
Május 22.
Debrecenben, a magyarországi egyházkerületek és határon túli magyar részegyházak összefogásával, illetve az alkotmány elfogadásával megalakult az
egységes Magyar Református Egyház. Sólyom László államfő üzenetben köszöntötte az alkotmányozó zsinatot. Az egységes egyház megalakulása alkalmából, több ezer hazai, erdélyi, szlovákiai, kárpátaljai, vajdasági, horvátországi, szlovéniai hívő részvételével megtartott egyesítő menetben részt vett
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke és Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke is.
Május 22–26.
Osloban tartotta tavaszi ülésszakát a NATO Parlamenti Közgyűlése, melyen
magyar országgyűlési képviselők is jelen voltak. A norvégiai ülésen részt vevő magyar parlamenti képviselők delegációját Mesterházy Attila (MSZP) vezette. A Parlamenti Közgyűlés és az Észak-atlanti Tanács együttes ülésén részt
vett Kovács István, Magyarország NATO nagykövete is.
Május 24.
Az erdélyi Marosvásárhelyen, illetve a környező Nyárádmente településein,
a június 7-i európai parlamenti választásokon induló magyar összefogás je-
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löltjeinek kampányrendezvényein részt vett és felszólalt Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke.
Május 24.
Tizenkettedik alkalommal nyílt meg a magyar–román–szerb hármashatár
Kübekháza–Óbéb– Magyarmajdány térségében, a Duna–Maros–Körös–Tisza
Eurórégió Napja alkalmából. A hagyományos határnyitó ünnepségen részt
vett Bojan Pajtić, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Bizottságának elnöke, Zakar Péter, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Constantin
Ostaficiuc, a Temes megyei önkormányzat elnöke.
Május 25.
Magyar–dél-koreai tervezői konzultációra került sor Budapesten a két külügy
tárca szakértőinek részvételével.
Május 25.
Szabó Imre KVM miniszter, illetve Kling István, a zöldtárca államtitkára környezetvédelmi együttműködési lehetőségekről tárgyalt a kínai Shenzen város
küldöttségével Budapesten. A találkozón megállapodás született arról, hogy
Magyarország részt vesz a 2011-es Universiade sportjátékokhoz kapcsolódó
épületek korszerű vízi közmű létesítményeinek létrehozásában. A Xu Qin
polgármester-helyettes vezette kínai küldöttséggel folytatott megbeszélésen
áttekintették az elmúlt két év szakmai együttműködését is.
Május 25.
A Letenye-Muracsány (Goričan) közúti határátkelő újbóli megnyitását lehetővé tevő kormányközi megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyvet írt
alá Zágrábban Györkös Péter, Magyarország zágrábi nagykövete és Gordan
Jandroković horvát külügyminiszter.
Május 25–26.
Várkonyi László szakállamtitkár részt vett az Ázsia–Európa Tanácskozás külügyminiszteri értekezletén.A szakállamtitkár a Hanoiban tartott tanácskozáson megerősítette: Magyarország elítéli az észak-koreai nukleáris kísérletet. A találkozót megelőzően a visegrádi négyek megbeszélést folytattak
Maszahiko Koumura japán külügyminiszterrel, ahol Várkonyi László kifejtette, hogy Magyarország a csoport következő soros elnökeként szeretné tartalommal megtölteni ezt az ötoldalú együttműködést; egyebek közt környezetvédelmi és a fejlesztéssel kapcsolatos műhelytalálkozókat tervez.
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Május 26.
Magyarországra látogatott Huguette La Belle, a Transparency International kuratóriumának elnöke és megbeszéléseket folytatott Bajnai Gordon miniszterelnökkel. A tárgyalásokat követő közös sajtóértekezleten a magyar kormányfő bejelentette: a kormány újabb korrupcióellenes intézkedéseket javasol még
az első félévben. Ennek megfelelően kialakítanának egy közérdekvédelmi bejelentési rendszert, és újra kezdeményezik a pártfinanszírozás átalakítását. La
Belle asszonyt fogadta Sólyom László köztársasági elnök is.
Május 26.
Németországba látogatott Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke és gazdasági kérdésekről, valamint s az európai parlamenti választások előkészületeiről
folytatott tárgyalásokat Berlinben Angela Merkel kancellárral, a CDU elnökével. A két politikus megállapodott abban, hogy a Fidesz és a CDU közös
munkabizottságot állít fel, amely a két párt számára közös javaslatokat dolgoz ki az elsősorban az adóparadicsomokba kimentett pénzek ellenőrzésére, illetve a nemzeti kormányok ezzel kapcsolatos teendőire. Egy másik munkabizottság keretében közös dokumentumot dolgoz ki arról, miként lehet közelebb hozni egymáshoz a két ország gazdaságát.
Május 26.
A Budapesten működő afrikai nagykövetek és tiszteletbeli konzulok csoportjának szervezésében ünnepelték az ötödik budapesti „Afrika Napot”. A nagyszabású, rendkívül nagy érdeklődéssel kísért eseményen díszvendégként a
kormány nevében Balázs Péter külügyminiszter mondott beszédet.
Május 26.
Magyar mérnökök és építők tiszteletére állított emlékművet avattak Görögországban, a Korinthoszi-csatorna Loutraki oldalán. Az avató ünnepségen
Mandur László, az Országgyűlés alelnöke méltatta a két magyar építő, Türr
István és Gerster Béla életútját. Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára köszöntőjében elismerését fejezte ki az emlékmű létrehozóinak. Az
avatási ünnepséget követően Szabó Vilmos megbeszéléseket folytatott Jannisz
Vallinakisz európai ügyekért felelős miniszter-helyettessel és Miltiadesz
Varviciotisz gazdasági ügyekért felelős külügyminiszter-helyettessel.
Május 27.
Ülésezett Budapesten a KMKF jogi albizottsága és jogi minimumot, ún. „minimál standardot” fogalmazott meg a határon túli magyarság nyelvhasználatának és oktatásának védelme érdekében. A testület szerint a Szlovákiával
folytatott párbeszédet célszerű az autonómia kérdésére is kiterjeszteni. Az al-
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bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy a szlovák parlament külügyi bizottsága május 20-án eljuttatta a magyar félnek a KMKF intézményesítésével kapcsolatos jogi kifogásait tartalmazó elemzést. Ülésezett a KMKF gazdasági albizottsága is, ahol megfogalmazódott: Kárpát-medencei stratégia szükséges
a gazdasági válság ellen és ez a szomszédos országok érdeke is.
Május 27.
Orbán Viktor, volt miniszterelnök, a FIDESZ-MPSZ elnöke Rómában megbeszéléseket folytatott Silvio Berlusconi olasz miniszterelnökkel, akivel megállapodott arról, hogy közös munkabizottságot hoznak létre, melynek feladata lesz a két ország együttműködésének előkészítése a megújuló energiák kutatásának és felhasználásának területén.
Május 27.
A Kormány rendeletet hozott a magyar–horvát a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény végrehajtásáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről [111/2009. (V. 27.)
Korm. rend.], a menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, európai megállapodásban részes államává váláshoz szükséges bejelentésről
[1076/2009. (V. 27.) Korm. hat.], valamint Magyarország és Kambodzsa között, Kambodzsa Magyarországgal szemben fennálló adósságának konszolidálásáról és rendezéséről [1078/2009. (V. 27.) Korm. hat.] és a magyar–kambodzsai fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról. [1079/2009. (V. 27.) Korm. hat.]
Május 27–28.
Várkonyi László szakállamtitkár Phnom Penhben rész vett az EU és az ASEAN
államok külügyminiszteri tanácskozásán. Az értekezlet alkalmából megbeszélést folytatott Sun Saphoeun asszonnyal, a kambodzsai Külügy és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium államtitkárával. Ezt követően két megállapodást írtak alá Kambodzsa Magyarországgal szemben fennálló adósságának rendezéséről, Ouk Rabunnal, a Gazdasági és Pénzügyminisztérium államtitkárával, valamint a fejlesztési együttműködésről Sun Saphoeun asszonynyal.
Május 27–28.
Finnországba utazott Iván Gábor európai uniós ügyekért felelős szakállamtitkár és aktuális európai uniós témákról folytatott megbeszéléseket Kare
Halonennel, a finn MeH Európa-ügyi államtitkárával.
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Május 28.
Bajnai Gordon miniszterelnök a Magyar–Magyar Konzultáció keretében találkozott a határon túli magyar vezetőkkel. A határon túli magyar szervezetek képviseletében Markó Béla és Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi, illetve ügyvezető elnök, Csáky Pál, az MKP elnöke, Pásztor István, a VMSZ és
Józsa László, a MNT elnöke, Kovács Miklós a KMKSZ és Gajdos István, az
UMDSZ, Jakab Sándor, a HMDK és Juhász Sándor,a MESZ, valamint Kocon
József a MNÖK Tanácsának az elnöke volt jelen, míg a magyar kormány képviseletében Kiss Péter társadalompolitikai, Hiller István oktatási és művelődési, Hónig Péter közlekedési és Varga Zoltán önkormányzati miniszterek,
valamint Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára és Gémesi Ferenc
a MeH szakállamtitkára vett részt a csúcstalálkozón. A konzultáción a miniszterelnök bejelentette: miközben kormányának sok területen tiszta lapot
kell nyitnia, a magyar–magyar kapcsolatokban a folytonosságot akarja megőrizni és az anyaország és a határon túli magyarság kapcsolatát a továbbiakban is a szolidaritás, az összefogás, az együttműködés és az összetartozás
kell, hogy jellemezze. Ennek megfelelően a határon túli magyarok támogatását a gazdasági válság okozta nehézségek ellenére sem csökkenti a kormány.
Május 28.
Balázs Péter külügyminiszter részt vett az osztrák külügyminisztérium által
Bécsben rendezett „Megosztva-egyesítve, 1989–2009: Út egy új Európába”
elnevezésű nemzetközi konferencián. A magyar diplomácia vezetője azon a
kerekasztal beszélgetésen szólalt fel, ahol a Regionális Partnerség hat tagállamának, Ausztriának, Csehországnak, Lengyelországnak, Magyarországnak,
Szlovákiának és Szlovéniának külügyi vezetői folytattak eszmecserét az elmúlt két évtized közép-európai politikájáról.
Május 29.
Sólyom László köztársasági elnök, akit elkísért Szabó Vilmos külügyminisztériumi államtitkár az olaszországi Visintiniben részt vett a felújított doberdói Magyar Kápolna felavatásán.
Május 29.
A Budapesten tartózkodó Bern Weisst, a bajor belügyminisztérium államtitkárát fogadta Horváthné Fekszi Márta, Balázs Péter külügyminiszter kabinetfőnöke.
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Május 29.
A Kormány határozatot hozott Magyarország és az EK közötti, második Kiegészítő Egyetértési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról. [1080/2009. (V. 29.) Korm. hat.]
Május 29–30.
Balázs Péter hivatalos látogatást tett Szerbiában, kollégája, Vuk Jeremić meghívására. Tárgyalt Mirko Cvetković kormányfővel is. A belgrádi megbeszéléseket követően a két külügyminiszter felkereste Szabadkát és találkozott a város vezetőivel, valamint a VMSZ elnökségének tagjaival. A megbeszélések
célja a jószomszédi kapcsolatok további dinamizálása, a vajdasági magyarokat érintő problémák áttekintése és a két miniszterelnök július 6-i budapesti
találkozójának előkészítése volt.
Május 30.
A többszázezer részvételével megtartott hagyományos pünkösdszombati
csíksomlyói zarándoklaton – mások mellett – részt vett Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon
túli Magyarok Bizottságának elnöke
Május 30.
Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Varsóban részt vett a
schengeni rendszer továbbfejlesztésével, valamint Románia és Bulgária 2011ben esedékes csatlakozásának előkészítésével foglalkozó, ún. „Salzburgi Fórum” tanácskozásán.
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JÚNIUS
Június 2.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke átvette az olasz Szolidaritás Lovagrendjének Csillagkeresztjét, a Lovagrend legmagasabb fokozatú kitüntetését, amelyet Giorgio Napolitano, olasz köztársasági elnök adományozott a magyar
házelnöknek a magyar–olasz kapcsolatok fejlesztése, ápolása terén kifejtett
tevékenységéért. A kitüntetést, Gian Battista Campagnola, Olaszország budapesti nagykövete adta át Szili Katalinnak.
Június 2.
Frank-Walter Steinmeier német alkancellár-külügyminiszter Budapestre látogatott és Balázs Péter külügyminiszterrel együtt, a Budapestre akkreditált EU
és NATO-nagykövetek jelenlétében, közösen leplezte le azt az emléktáblát,
amely a budapesti Külügyminisztérium falán a húsz évvel ezelőtti határnyitás európai jelentőségére hívja fel a figyelmet. Frank-Walter Steinmeier megbeszélést folytatott magyar partnerével, majd mindketten nemzetközi sajtóértekezletet tartottak, ahol kiemelten méltatták a berlini szövetségi kormány
támogatását is élvező budapesti Andrássy Gyula Egyetem jelentőségét, amely
az egyetlen német nyelvű felsőoktatási intézmény a német nyelvterület határain kívül. A két miniszter közös nyilatkozatban rögzítette a két ország elkötelezettségét az egyetem fejlesztése, valamint elismertségének növelése iránt.
Frank-Walter Steinmeiert, Iván Gábor szakállamtitkár társaságában fogadta
Bajnai Gordon miniszterelnök. Látogatása végén a német külügyminiszter
előadást tartott a vasfüggöny leomlásának 20. évfordulója alkalmából az MTA
dísztermében rendezett ünnepségen.
Június 3.
Sólyom László köztársasági elnök táviratban fejezte ki mély együttérzését Luiz
Inácio Lula da Silva brazíl és Nicolas Sarkozy francia elnöknek az Air France
Rio de Janeiro–Párizs járatának 228 áldozatot követelő tragédiája miatt.
Június 3.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Varsóban részt vett és felszólalt a lengyel parlament két házának együttes ülésén, amelyet az 1989. június 4-én
megtartott első szabad lengyelországi választás emlékére tartottak. Az Or-
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szággyűlés elnöke Varsóban részt vett a visegrádi országok parlamenti elnökeinek konferenciáján is, amelyen közös nyilatkozatot fogalmaztak meg két
témakörről, az energiabiztonságról és az EU keleti partnerségi programjáról.
Június 3.
A magyarországi látogatáson tartózkodó Poul Nyrup Rasmussent, az Európai
Szocialisták Pártjának elnökét Lendvai Ildikó MSZP elnök társaságában fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök. Rasmussen Szegeden részt vett és felszólalt az MSZP EP-kampányzáró rendezvényén.
Június 3.
Bajnai Gordon miniszterelnök a Külügyminisztérium szakállamtitkárává nevezte ki Czukor Józsefet és Iklódy Gábort.
Június 3.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar–laoszi pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről [115/2009.
(VI. 3.) Korm. rend.], valamint az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél Magyarországot képviselő kormányzó és helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről.
[1081/2009. (VI. 3.) Korm. hat.]
Június 3–4.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Iklódy Gábor szakállamtitkár Lengyelországba látogatott. A dél-lengyelországi Wieliczkában Donald Tusk lengyel miniszterelnök munkavacsorán látta vendégül magyar, szlovák és cseh
kollégáját, majd a V4 kormányfők áttekintették a lengyel elnökség alatt elért
eredményeket, illetve meghatározták a júliusban kezdődő magyar elnökségi
időszak legfontosabb témaköreit. Bajnai Gordon lengyelországi látogatásának második napján, Krakkóban rövid kétoldalú megbeszélést folytatott Donald Tusk lengyel kormányfővel és Jan Fischer cseh miniszterelnökkel, majd
részt vett és felszólalt a balti országok, Románia, Szlovénia kormányfőinek
és Németország kancellárjának részvételével tartott, a kommunizmus bukásának 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen.
Június 4.
A Kormány rendeletet alkotott Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramnak
az EU Miniszterek Közös Bizottsága által jóváhagyott egységes szerkezetű
szövege kihirdetéséről [116/2009. (VI. 4.) Korm. rend.] és határozatot hozott
a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság X., a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság VIII., a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság X.
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és a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról [1083/2009. (VI. 4.) Korm. hat.], valamint a NATO-nak
a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról. [1084/2009. (VI. 4.) Korm. hat.]
Június 4–5.
Magyarországra látogatott Antonio Guterres, az ENSZ menekültügyi főbiztosa abból az alkalomból, hogy magyar kormány átadta a Menekültügyi Főbiztosság számára azt az egész irodaépületet, amelyben a UNHCR a korábban
elhelyezett Globális Szolgáltató Központ mellett a Globális Képzési Központot is működteti. A főbiztos megbeszéléseket folytatott Balázs Péter külügyminiszterrel, akinek kifejtette: Magyarország nemzetközi szervezetekben vállalt
konstruktív szerepe és az ENSZ intézményekkel folytatott hagyományosan
eredményes együttműködése komoly szerepet játszott abban, hogy a UNHCR
az újabb szervezeti egység központjául ismét Budapestet választotta.
Június 4–5.
Faller Jenő szakállamtitkár Szarajevóban konzultációkat folytatott Jasmina
Pasalić külügyi államtitkárral és Banja Lukában részt vett a magyar tiszteletbeli konzuli hivatal megnyitásán, melyet Miroslav Mikes tiszteletbeli konzul
fog vezetni. Az eseményen a boszniai Szerb Köztársaság több vezető politikusa is részt vett, köztük Rajko Kuzmanović elnök is.
Június 5.
Štefan Füle cseh európai uniós ügyekért felelős miniszter Magyarországra látogatott és konzultációkat folytatott Iván Gábor külügyi szakállamtitkárral.
Štefan Fülét fogadta Balázs Péter külügyminiszter.
Június 5.
Budapestre látogatott Bogdan Mazuru román európai ügyi államtitkár és megbeszéléseket folytatott Iván Gábor szakállamtitkárral. A román diplomatát fogadta Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára.
Június 5.
A Tallinn Group informális bővítési szakértői csoport Budapesten tartotta soros ülését. A tanácskozást Iván Gábor, a Külügyminisztérium szakállamtitkára nyitotta meg.
Június 5.
A magyarországi látogatáson tartózkodó Sanghaji Külügyi Intézet delegációját fogadta Balázs Péter külügyminiszter.
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Június 6.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést
nyújtotta át Oszkó Péter pénzügyminiszter Philippe Maystadtnak, az EBRD
elnökének Luxemburgban. Az elismeréssel Sólyom László államfő jutalmazta az EU saját beruházási bankjának belga elnökét a magyar gazdaság, valamint Magyarország nemzetközi pénzügyi és gazdasági kapcsolatainak sokirányú fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért.
Június 6–8.
Demszky Gábor, budapesti főpolgármester meghívására hivatalos látogatást
tett Magyarországon Han Zheng, Sanghaj főpolgármestere. Vendéglátójával
folytatott tárgyalásai mellett Han Zheng konzultált Varga Zoltán önkormányzati miniszterrel és Medgyessy Péter volt miniszterelnökkel. A kínai politikust
fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök.
Június 7.
EP választásokat tartottak Magyarországon, a többi 26 EU-tagállammal egyező időpontban. A választási eredmények alapján a FIDESZ-MPSZ 14 képviselőt (Áder János, Deutsch Tamás, Gál Kinga, Glattfelder Béla, Győri Enikő,
Gyürk András, Járóka Lívia, Járóka Lívia,Kósa Ádám Őry Csaba, Schmitt Pál,
Schöpflin György, Surján László, Szájer József), az MSZP 4 képviselőt (Göncz
Kinga, Gurmai Zita, Herczog Edit, Tabajdi Csaba), a Jobbik MM 3 képviselőt
(Balczó Zoltán, Morvai Krisztina, Szegedi Csanád), az MDF pedig 1 képviselőt (Bokros Lajos) küldhet a brüsszeli illetve strasbourgi uniós parlamentbe. A 22 magyarországi képviselő mellett további 5 magyar képviselője is
lesz az EP-nek, mivel a romániai EP választásokon az RMDSZ színeiben 3
képviselőt (Sógor Csaba, Tőkés László, Winkler Gyula), a szlovákiai MKP listáján pedig 2 képviselőt (Bauer Edit, Mészáros Alajos) választottak meg.
Június 8–9.
Prágában tartották meg az EU Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi
és Fogyasztóvédelmi Tanácsülés soros ülését, melyen részt vett Székely Tamás egészségügyi miniszter is. A Tanács jóváhagyta a cseh elnökség alatt elért előrehaladást bemutató jelentést, majd ajánlásokat fogadott el az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és ellenőrzését is magában foglaló betegbiztonságról, illetve a ritka betegségek területén megvalósítandó európai fellépésről.
Június 8–12.
A Külügyminisztérium és az Országos Atomenergia Hivatal közös szervezésében és finanszírozásával Budapesten tartotta meg éves plenáris ülésszakát
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a Nukleáris Szállítók Csoportja. Magyarország ebből az alkalomból egy évre átvette az NSG soros elnökségét. A találkozón 46 ország képviseletében
mintegy 300 küldött vett részt. A plenáris ülést Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára nyitotta meg, aki ismertette a magyar elnökség elképzeléseit.
Június 9.
Magyarországra látogatott Maria Teresa Gonçalves Ribeiro portugál európaiügyi államtitkár és konzultációkat folytatott Iván Gábor külügyminisztériumi
szakállamtitkárral.
Június 9.
A Kormány határozatot hozott az EK és tagállamai, valamint a Dél-Afrikai
Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról.
[1087/2009. (VI. 9.) Korm. hat.]
Június 9–10.
Faller Jenő szakállamtitkár prágai látogatása során tárgyalásokat folytatott a
cseh EU-elnökség költségvetési és logisztikai tapasztalatairól.
Június 9–10.
Az Országgyűlés Európa Ügyek Bizottságának meghívására Magyarországra
látogatott a német parlament Európa-ügyi bizottságának delegációja. A küldöttség felkereste a Külügyminisztériumot is, ahol a vendégeket fogadta
Czukor József szakállamtitkár.
Június 10.
A Budapestre látogató Mikolaj Dowgielewicz lengyel Európa-ügyi államtitkár megbeszéléseket folytatott Iván Gáborral, a Külügyminisztérium szakállamtitkárával.
Június 10–11.
Balázs Péter külügyminiszter hivatalos látogatást tett Washingtonban és tárgyalást folytatott amerikai partnerével, Hillary Clintonnal. A megbeszélésen a
magyar külügyi tárcavezető tájékoztatást adott Hillary Clintonnak a kormányzat válságkezelő erőfeszítéseiről, valamint átadta Bajnai Gordon kormányfő
Barack Obama amerikai elnökhöz intézett levelét, amelyben a kormányfő utal
arra, hogy szerinte hasznos lenne egy találkozó közte és az amerikai elnök
között. A két külügyminiszter az amerikai–magyar kapcsolatok számos aktuá-
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lis témájáról, köztük az Afganisztán és a Nyugat-Balkán stabilizálása érdekében tett közös erőfeszítésekről, az energiabiztonságról és a Nabucco vezeték
tervéről, Oroszország szerepéről, a roma népesség helyzetéről, valamint Magyarország szomszédságpolitikájáról folytatott megbeszélést. A tárgyalásokat
követően a két külügyminiszter ünnepélyes keretek között – az amerikai és
magyar sajtó jelenlétében – kicserélte a kétoldalú bűnügyi kiadatási és jogsegély egyezmények ratifikációjáról szóló jegyzőkönyveket.
Balázs Péter Washingtonban találkozott a Kongresszus magyar–amerikai
képviselőcsoportjának társelnökeivel, Dennis Kucinich demokrata, valamint
Steven LaTourette republikánus képviselővel.
A transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó „The European Institute” kutatóintézetben Balázs Péter előadást tartott az EU működéséről, jövőjéről, valamint a magyar–amerikai kapcsolatrendszerről. Ezt követően megbeszélést
folytatott az amerikai magyar szervezetek vezető képviselőivel is. Tájékoztatta őket a válságkezelő kormány céljairól és eddigi intézkedéseiről, ezen kívül megvitatták a határon túli magyarokkal, valamint a magyarországi roma
kisebbséggel kapcsolatos politikát, továbbá az Oroszországgal fenntartott
kapcsolatok témáját. A találkozón részt vett Bagdy Zoltán, az AMSZ társelnöke, Hámos László, a Magyar Emberi Jogi Alapítvány elnöke és az Amerikai Magyar Református Szövetség igazgatótanácsának elnöke, LendvaiLintner Imre, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség ügyvezető igazgatója,
Molnár Ágoston, az Amerikai Magyar Alapítvány elnöke; Maximilian Teleki,
az Amerikai Magyar Koalíció elnöke; valamint Tóth L. Imre, az AMSZ korábbi társelnöke.
Munkalátogatásának végén Balázs Péter a National Press Clubban először
az amerikai és nemzetközi sajtót, majd a magyar tudósítókat tájékoztatta washingtoni útjának tapasztalatairól és a magyar–amerikai kapcsolatok helyzetéről
Június 10–11.
Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Berlinbe látogatott,
ahol Karl-Theodor zu Guttenberg német szövetségi gazdasági miniszterrel és
Jens Weidmann-nal, Angela Merkel kancellárasszony gazdaságpolitikai főtanácsadójával folytatott megbeszéléseket. Varga István miniszter a kormányzati szereplők mellett találkozott a német gazdaság szempontjából meghatározó vállalatok és szakmai szövetségek képviselőivel is.
Június 11.
Kiss Péter társadalompolitikai koordinációért felelős tárca nélküli miniszter a
szlovákiai Rozsnyón részt vett a „Közös történelem – közös jövő” címmel
rendezett tudományos konferencián, ahol Dušan Čaplovič szlovák miniszter-
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elnök-helyettessel együtt bejelentette: magyar és szlovák történészek közösen készítenek iskolai történelemkönyvet, amely a tervek szerint még ez év
végén megjelenik.
Június 11.
Brüsszelbe látogatott Orbán Viktor volt miniszterelnök, a FIDESZ-MPSZ elnöke, néppárti alelnök, ahol az európai parlamenti választások utáni első elnökségi ülését tartotta az Európai Néppárt. Az Európai Néppárt elnökségi ülésén gratulált Orbán Viktornak és a Fidesznek az európai parlamenti választás 30 éves történetének legjobb eredményéhez.
Június 11.
Rodostóban (Tekirdağ) hetedik alkalommal került megrendezésre Magyar
Nap, amelyen Kecskemét és Sárospatak testvérvárosi küldöttségei is részt vettek. Ez alkalomból Rákóczi Múzeum előtti utca visszakapta II. Rákóczi Ferenc nevét.
Június 11–12.
Magyarországra látogatott Danuta Hübner, az EB regionális politikáért felelős biztosa, akit elkísért EB Regionális Politikai Főigazgatóságának Magyarországért felelős csoportvezetője és a Regionális Politika Főigazgatóság igazgatója. A biztos több európai uniós fejlesztéssel megvalósuló projektet tekintett meg Kisteleken, Szegeden és Pécsen, majd megbeszéléseket folytatott Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel. Danuta Hübnert Iván
Gábor külügyminisztériumi szakállamtitkár társaságában fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök.
Június 11–13.
Sólyom László köztársasági elnök, akit elkísért Czukor József külügyminisztériumi szakállamtitkár, részt vett az Arraiolos Csoport (Ausztria, Finnország,
Lengyelország, Lettország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália) államfőinek nápolyi találkozóján. A Sólyom László magyar, Horst
Köhler német, Heinz Fischer osztrák, Giorgio Napolitano olasz és Anibal
Cavaco Silva portugál államfő részvétével megtartott konzultáció súlyponti
témája a világgazdasági válság volt. Sólyom László Nápolyban elmondta: az
Arraiolos-csoport következő találkozójának jövőre Magyarország ad otthont
és javasolta tárgyalópartnereinek, hogy a nemzetiségi kérdés legyen a budapesti tanácskozás egyik fő témája. Sólyom László külön négyszemközti megbeszélést folytatott a német elnökkel és hivatalos magyarországi látogatásra
hívta meg Horst Köhlert. Nápolyi tartózkodása során Sólyom László felkereste a NATO szövetséges egyesített erők nápolyi parancsnokságát. Megbeszé-
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lést folytatott a parancsnokkal, Mark Fitzgerald amerikai tengernaggyal és találkozott a parancsnokságon szolgáló magyar katonákkal. Az államfő ezután
ellátogatott a nápolyi II. Frigyes tudományegyetemre, ahol találkozott az egyetem vezetőivel és a magyar tanszék hallgatóival.
Június 11–13.
Huszonöt ország hatvan filmes szakemberének jelenlétében került megrendezésre az Európai Filmrendezők Szövetségének (FERA) budapesti közgyűlése. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott tanácskozást Hiller István oktatási és kulturális miniszter, valamint Szabó István Oscar-díjas filmrendező,
a FERA elnöke nyitott meg.
Június 12.
Balázs Péter munkalátogatást tett Párizsban és partnerével, Bernard Kouchner
francia kül- és európai-ügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. A tárgyalópartnerek megvitatták az európai parlamenti választások eredményét és ennek várható hatásait, majd Balázs Péter ismertette a magyar kormány válságkezelési intézkedéseit. A magyar–francia kapcsolatok áttekintésekor kiemelt
helyen szerepelt az egy éve aláírt stratégiai partnerség gyakorlati megvalósítása és az ehhez kapcsolódó közös projektek beindítása. Balázs Péter tájékoztatást adott francia kollegájának a Visegrádi Csoport július elsején kezdődő magyar elnökségének prioritásairól, így a roma integrációs programról is.
A látogatás részeként Balázs Péter megbeszélést folytatott Michel Barnier mezőgazdasági és halászati miniszterrel is, akivel megegyeztek abban, hogy a
két ország együttműködik az EU közös agrárpolitikájának továbbfejlesztésében. A külügyminiszter párizsi látogatása során felkereste Magyarországnak
az OECD mellett működő állandó képviseletét is és tájékozódott az OECD
küszöbön álló miniszteri értekezletének előkészítéséről.
Június 12.
A Kormány döntött az EU Tanácsa 2003. február 18-án kelt, az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló magyar–német és magyar–francia közigazgatási megállapodások létrehozására
adott felhatalmazásról [28/2009. (VI. 12.) ME hat.] és a magyar kormány, valamint a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság közötti, a NATO
Katona-egészségügyi Kiválósági Központ Magyar Köztársaság területén történő létrehozásáról és támogatásáról szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról. [29/2009. (VI. 12.) ME hat.]
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Június 13.
A vajdasági Szabadkán és Palicson megrendezett, a VMSZ megalapításának
15. évfordulója alkalmából tartott ünnepségeken részt vett és felszólalt számos szerbiai és magyarországi, valamint a határon túli magyar szervezetek
több vezető politikusa mellett Szabó Vilmos, a KÜM államtitkára és Gémesi
Ferenc, a MeH szakállamtitkára is.
Június 13.
Nemzetközi Adalbert-díjjal tüntették ki Göncz Árpádot, a Magyar Köztársaság volt elnökét. A díjat Európa érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért ítélték oda Göncz Árpádnak, aki előrehaladott kora és egészségi állapota miatt nem vett részt az ünnepségen. A díjat leánya Göncz Kinga, volt
magyar külügyminiszter vette át Václav Klaus cseh elnöktől Prágában.
Június 14–15.
Balázs Péter külügyminiszter, akinek kíséretében volt Iklódy Gábor és Iván
Gábor szakállamtitkár Luxemburgban részt vett az EU ÁKÜT ülésén.
Június 14–18.
A budapesti Égtájak Iroda a MeH támogatásával „MadArt’09” elnevezéssel
magyar kulturális napokat szervezett Belgrádban és két dél-szerbiai városban
Nišben és Kruševacban. A szerbiai kisebbségi miniszterrel egyeztetett rendezvénysorozat bevallottan Vajdaságon kívül kívánta a kultúra eszközeivel
megmutatni a művészet, népeket összekapcsoló, különbözőségeken felülemelkedő nemzetek közötti világnyelvét és célja volt az is, hogy ráirányítsa
a figyelmet a két nép több szálon összekapcsolódó kultúrájára.
Június 15.
Budapesten a Külügyminisztériumban tárgyalt a pakisztáni Nemzeti Vezetési Intézet nyolcfős, vezető köztisztviselőkből álló delegációja. Az illetékes főosztályok munkatársainak részvételével szervezett kerekasztal beszélgetésen
Várkonyi László szakállamtitkár is részt vett, aki felszólalásában kiemelte a
pakisztáni–magyar politikai és gazdasági kapcsolatok fontosságát, valamint
azt, hogy nemcsak Magyarország, hanem az EU is megkülönböztetett figyelmet fordít Pakisztánra.
Június 16.
Micheline Calmy-Rey svájci külügyminiszter munkalátogatást tett Budapesten és megbeszélést folytatott a magyar diplomácia vezetőjével, Balázs Péterrel. A konzultáción részt vett Czukor József szakállamtitkár is. A két mi-
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niszter ez alkalommal közös nyilatkozatot fogadott el, amely a két tárca közötti együttműködés fejlesztését irányozza elő.
Június 16.
A Kormány határozatot hozott az egységes külképviseleti hálózat felülvizsgálatával kapcsolatos egyes feladatokról. [1095/2009. (VI. 16.) Korm. hat.] A kormányülést követően Balázs Péter külügyminiszter bejelentette: négy nagykövetséget és nyolc főkonzulátust zár be Magyarország, emellett három nemzetközi
szervezetben működő nagykövetséget költöztetnek össze más képviselettel; az
átszervezéssel pedig évi kétmilliárd forintot spórol a tárca. Európában a luxemburgi nagykövetséget zárja be Magyarország, Latin-Amerikában Venezuelában
és Chilében, Délkelet Ázsiában pedig Malajziában zárja be kapuit a magyar
nagykövetség. A főkonzulátusok közül a düsseldorfi, a lyoni, a krakkói, a chicagói, a torontói, a Sao Paulo-i, a hongkongi és a sydney-i szűnik meg.
Június 16–17.
Faller Jenő külügyminisztériumi szakállamtitkár látogatást tett Moszkvában.
A magyar külügyi vezető az orosz fővárosban. Vlagyimir Tyitov orosz külügyminiszter-helyettessel, valamint Szergej Nyecsajevvel, a magyar–orosz kapcsolatokkal is foglalkozó főosztály vezetőjével folytatott eszmecserét a kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről
Június 17.
Ülést tartott Budapesten a KMKF Állandó Bizottsága. A testület állásfoglalást
adott ki, melyben Kárpát-medencei magyar nyelvpolitikai stratégia kidolgozását szorgalmazza. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli
Magyarok Bizottságának elnöke bejelentette: a KMKF Brüsszelben tervez képviseleti irodát nyitni a határon túli magyarok érdekeinek képviseletére.
Június 17.
Budapestre látogatott Roberto Formigoni, Lombardia tartomány elnöke egy, a
magyar és a lombardiai tartományi kormány kis- és középvállalatainak segítését, valamint a legelőremutatóbb iparágak közös fejlesztését szolgáló kétoldalú egyezmény kidolgozása érdekében. Roberto Formigoni megbeszéléseket
folytatott Bajnai Gordon miniszterelnökkel, Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, valamint Varga István gazdasági miniszterrel.
Június 17–18.
A török partnerek meghívására látogatást tett Ankarában a Magyar Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának küldöttsége, melyet Podolák
György, a bizottság elnöke vezetett.
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Június 18.
Szabó Vilmos államtitkár és Várkonyi László szakállamtitkár fogadta Dan
Friedet az Egyesült Államok kormányának a guantanamói fogolytábor bezárása ügyében illetékes különmegbízottját, aki az amerikai adminisztráció nevében hivatalosan felkérte a magyar kormányt, hogy vizsgálja meg
guantanamói fogvatartottak befogadásának lehetőségét. A magyar külügyi vezetők tájékoztatták Friedet: e humanitárius ügy megoldását elősegítendő a
kormány kész minden kérést, opciót alaposan megvizsgálni, illetve arról is,
hogy az ügyben a végleges döntés előtt parlamenti konzultációk szükségesek.
Június 18.
A budapesti Közép-európai Egyetem 18. tanévzáró diplomaosztó ünnepségén átadták a CEU Nyílt Társadalom Díját. A díjat Soros Györgytől, a Középeurópai Egyetem alapítójától és tiszteletbeli kuratóriumi elnökétől Martti
Ahtisaari, a Nobel-békedíjjal kitüntetett volt finn köztársasági elnök vette át.
Június 18.
Görögországba látogatott Tömböl László vezérezredes, a Honvéd Vezérkar
főnöke és Dimítriosz Grapszasz görög vezérkari főnökkel tárgyalva megállapodott arról, hogy újra dolgozhatnak magyar katonák a NATO görög területen lévő légierő hadműveleti központjában. Tömböl Lászlót fogadta
Evangélosz Meimarakisz nemzetvédelmi miniszter is, akinek a vezérezredes
megköszönte azt a pénzügyi támogatást, amelyet Görögország a magyar vezetésű afganisztáni újjáépítési csoportnak, illetve a Baghlan tartományi civil
újjáépítési programok megvalósításához nyújt.
Június 18.
Az Országgyűlés határozatot hozott a NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai
szerepvállalásról szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében
való közreműködéséről szóló beszámoló elfogadásáról. [52/2009. (VI. 18.)
OGY]
Június 18.
A Kormány rendeletet alkotott a Kambodzsával kötött fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének kihirdetéséről [129/2009. (VI. 18.)
Korm. rend.], valamint a magyar–marokkói gazdasági együttműködésről
szóló megállapodás kihirdetéséről. [129/2009. (VI. 18.) Korm. rend.] Egyúttal
döntött az ET-nek a hivatalos iratokhoz történő hozzáférésről szóló egyezmé-
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nye végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról [31/2009.
(VI. 18.) ME hat.] és az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez kapcsolódó
14 bis Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról is. [32/2009. (VI. 18.) ME hat.]
Június 18–19.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Balázs Péter külügyminiszter, Iván
Gábor és Iklódy Gábor külügyminisztériumi szakállamtitkár, Brüsszelben
részt vett az ET soros cseh elnökséget lezáró ülésén. Az EU-tagországok állam- és kormányfőinek kétnapos, félévzáró találkozóján az uniós országok
vezetői támogatásukról biztosították José Manuel Barrosónak, az EB eddigi
elnökének azon törekvését, hogy újabb öt évig ő irányíthassa az EU legfőbb
végrehajtó testületét. Megállapodás született a pénzügyi szervezetek felügyeletének európai szintű reformjáról, valamint arról is megegyeztek az államés kormányfők, hogy milyen elvek szerint finanszírozzák az éghajlatváltozás
elleni globális küzdelem teendőit.
Június 19.
Spanyolországba látogatott Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke és részt vett
a spanyol–belga–magyar uniós elnökség parlamenti elnökeinek madridi munkatalálkozóján. A három házelnök meghallgatta a spanyol külügyminisztérium illetékes államtitkárának az előkészületekről szóló beszámolóját, áttekintették a trió elnökségi prioritásait, azok parlamenti támogatásának lehetőségeit, valamint megvitatták az elnökséggel kapcsolatos parlamenti feladatokat.
Június 19.
Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter vezetésével magyar
delegáció vett részt a portugál EUREKA elnökségzáró rendezvényeként, a
Lisszabonban megrendezett XXIV. Miniszteri Konferencián. A magyar tárcavezető bejelentette: Magyarország kész elvállalni a 2011–2012 közötti időszakra az EUREKA elnökséget. Az 1985-ben létrejött európai ipari kutatási
együttműködési kezdeményezés portugál eseményén 39 EUREKA tagország
magas szintű képviselői vettek részt. Az Európai Bizottságot Janez Potočnik
kutatási főbiztos képviselte.
Június 19.
Sólyom László köztársasági elnök Magyarország és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adta át Faisal Abdulaziz
Hashemnek,.a Szaúd-Arábiai Királyság távozó nagykövetének.
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Június 19.
Első ízben került átadásra a Lőrincz Csaba Díj, melyet a rendszerváltás utáni Magyarország külkapcsolatait és nemzetpolitikáját meghatározó módon
alakító társadalomtudós, publicista és diplomata emlékére alapított a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány. A díjazottnak, Filep Tamás művelődéstörténész, kisebbségkutató–szerkesztőnek Németh Zsolt, az Országgyűlés
Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke nyújtotta át a kitüntetést.
Június 20.
Kiss Péter társadalompolitikai egyeztetésért felelős tárca nélküli miniszter és
kíséretében Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára, valamint
Gémesi Ferenc MeH szakállamtitkár Kolozsváron Markó Bélával, az RMDSZ
elnökével együtt részt vett azon az ünnepségen, amelyen átadták a romániai Iskola Alapítvány tanárainak lakásait, illetve az alapítvány felsőoktatási és
szakképzési központját. (Az épület 1,35 millió euró értékű beruházást jelent
és azt teljes egészében magyar költségvetési forrásból fedezték. – szerk. megj.)
Június 20–23.
Budapest adott otthont a Nemzetközi Élelmiszer és Agrárgazdasági Szövetség (IAMA) XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórumának és Tudományos Szimpóziumának, melyet első alkalommal rendezték meg a közép-európai térségben. A „Globális kihívások – lokális válaszok” címmel megszervezett Világfórum résztvevőit a Kormány nevében Molnár Csaba, a MeH vezető minisztere, nemzeti főszponzorként Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója, Vajda László FVM főosztályvezető, mint az IAMA elnöke és
Jerry Siebert, a Berkeley Egyetem professzora, az IAMA ügyvezető alelnöke
köszöntötte. A Világfórum záróülését követően Vajda László, az IAMA elnöki tisztét átadta az amerikai Paul Jaspernek aki a résztvevőket meghívta a
2010. évi jubileumi XX. Világfórumra Bostonba.
Június 21.
A Szatmárnémeti melletti Erdődön, ahol a mind ez ideig az egyetlen magyar
pápajelölt, Bakócz Tamás született, Erdő Péter bíboros-érsek és Szabó Vilmos,
a Külügyminisztérium államtitkára felavatta a neves humanista egyházfő
szobrát.
Június 22.
Madridban került sor az EU soros elnökségét 2010-től három féléven át adó
három ország külügyi államtitkárainak munkamegbeszélésére, melyen magyar részről Iván Gábor szakállamtitkár vett részt.
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Spanyolország, Belgium és Magyarország európai ügyekért felelős külügyi
államtitkárai elfogadták azokat a szakpolitikai tennivalókat és célokat, amelyekről a három tagállam szakértői az elmúlt közel egy év során folytattak
egyeztetéseket. A munkaterv az unió politikai napirendjén szereplő valamennyi kiemelt kérdéssel foglalkozik, s magyar javaslatként belekerült a gyermekszegénység elleni fellépés, a Duna-program, a vízpolitika, a kulturális
sokszínűség és a roma integráció ügye is.
Június 22.
Elsősorban a tejpiaci helyzetről tanácskoztak Luxembourgban az EU mezőgazdasági és halászati miniszterei. A tanácskozáson Magyarországot Gráf József MVM miniszter képviselte.
Június 22.
Szájer József néppárti EP-képviselőt újabb öt évre alelnökévé választotta az
Európai Néppárt, Herczog Edit szocialista EP-képviselőt pedig az európai szocialisták frakciójának alelnökévé választották a két képviselőcsoport Brüsszelben megtartott alakuló ülésén.
Június 22.
A Kormány határozatot hozott az egy, magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló
2115/2006. (VI. 29.) kormányhatározat módosításáról. [1110/2009. (VII. 22.)
Korm. hat.]
Június 22–24.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Banai Károly, a MeH kül-és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára, Garamhegyi Ábel NFGM-, és Csák
Ferenc OKM-szakállamtitkár hivatalos látogatást tett Izraelben abból az alkalomból, hogy a két ország húsz éve vette fel újra egymással a diplomáciai
kapcsolatokat. A magyar kormányfő megbeszéléseket folytatott Benjamin
Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, Avigdor Lieberman izraeli külügyminiszterrel, valamint Reuven Rivlin izraeli házelnökkel és fogadta őt Simon Peresz
izraeli államfő is. A megbeszéléseken szóba került Magyarország és Izrael
gazdasági kapcsolatainak dinamikus bővülése, a két állam által januárban
megkötött kutatás-fejlesztési együttműködés lehetőségeinek feltérképezése,
valamint a világgazdasági válság néhány időszerű kérdése, különös tekintettel arra, hogy a válság miatt a világot a protekcionizmus és a nacionalizmus
veszélyezteti. Jeruzsálemi tartózkodása idején Bajnai Gordon meglátogatta a
Jad Vasem holokausztmúzeumot. Látogatása utolsó napján Bajnai Gordon a
Palesztin Autonóm Területeket kereste fel, ahol a ciszjordániai Rámalláhban
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megbeszéléseket folytatott Szalám Fajjád palesztin kormányfővel és Rijád alMalki külügyminiszterrel. Megbeszéléseit követően a magyar miniszterelnök
bejelentette: Magyarország tiszteletbeli konzulátust nyit Betlehemben.
Június 23.
Balázs Péter külügyminiszter nyilatkozatot adott ki, melyben tiltakozott a
szlovák törvényhozás június 3-i rendkívüli ülésén elfogadott nyilatkozatának
egyes, Magyarországot és a magyar nemzetet sértő kitételei miatt. A magyar
külügyminiszter rámutatott: nemcsak a dokumentum tartalma elfogadhatatlan Magyarország számára, hanem az az eljárás is, hogy a szlovák külügyminisztérium éppen az EiT június 18–19-i ülése előtti napokban jegyzék kíséretében küldte el a nyilatkozatot az EU- és NATO-országok pozsonyi képviseleteinek, ezzel is eltérve azoktól a módszerektől, amelyekről korábban a
magyar és a szlovák külügyminiszter megegyezett.
Június 23.
A bécsi magyar nagykövetségen találkozóra került sor Nikolaus Berlakovich,
osztrák mezőgazdasági, környezetvédelmi, erdő- és vízgazdálkodási szövetségi miniszter, valamint magyar partnerei, Szabó Imre környezetvédelmi és
vízgazdálkodási, illetve Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterek között. A találkozón kétoldalú megbeszélésre került sor környezetvédelmi témákban, amelyek kapcsán a miniszterek és szakállamtitkárok
áttekintették a Rába-akció program végrehajtását, és a Rábakeresztúrnál
(Heiligenkreuz) tervezett hulladékégető ügyét.
Június 23.
A brüsszeli magyar, cseh és lengyel nagykövetség közös szervezésében a belga Euro-Atlanti Társasággal együttműködésben a három ország NATO-csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciára került sor a
brüsszeli Egmont palotában. A „NATO bővítése 1999-ben: 10 év eredménye
és stratégiai kihívások – Egy erős euro-atlanti partnerség kovácsolása, az EUNATO együttműködés mélyítése a nemzetközi biztonságért” címet viselő rendezvényt Pieter De Crem belga védelmi miniszter nyitotta meg és Mark
Eyskens volt belga miniszterelnök moderálása mellett magyar részről Kovács
László, volt külügyminiszter, az EB biztosa, Martinusz Zoltán az EU nyugatbalkáni és közép-ázsiai igazgatója, volt NATO nagykövet, cseh részről Štefan
Füle Európa-ügyi miniszter, volt NATO-nagykövet, lengyel részről Stanislaw
Komorowski védelmi miniszter-helyettes és Eugeniusz Smolar publicista, a
NATO képviseletében pedig Jamie Shea, politikai tervező főnök, volt szóvivő szólaltak fel.
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Június 24.
Balázs Péter külügyminiszter Carl Bildt svéd külügyminiszter meghívására
Svédországba látogatott. A Stockholmban megtartott kétoldalú találkozó fő
témája a Magyarország és a július 1-jével kezdődő svéd EU-elnökség közötti együttműködés volt. Balázs Péter a svéd külügyminiszterrel a visegrádi négyek képviseletében is tárgyalt a tevékenységek összehangolásáról, mivel Magyarország szintén július 1-jétől veszi át a V4 elnökségét. A találkozón megvitatták EU keleti partnerségi programját, valamint a Nyugat-Balkán helyzetének stabilizálása és az Európai Unióhoz való közelítésének kérdést is.
Június 24.
A pakisztáni hatóságok meghiúsítottak egy merényletsorozatot, amelynek öt
európai állam – köztük Magyarország – iszlámábádi nagykövetsége és a Délafrikai Köztársaság diplomáciai képviselete volt a célpontja.
Június 24.
A Kormány rendeletet alkotott az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti második Kiegészítő Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről.
[135/2009. (VI. 24.) Korm. rend.]
Június 24–26.
Várkonyi László szakállamtitkár New Yorkban részt vett a pénzügyi és gazdasági válságnak a fejlesztési együttműködésre gyakorolt hatása témájában
rendezett ENSZ konferencián. (A világgazdasági és pénzügyi válságnak a fejlődésre gyakorolt hatásáról eredetileg június elejére, magas szintű részvétellel tervezett konferenciát akkor, éppen a fejlett államok kérésére későbbre
halasztották. Végül a június 24. és 26. között tanácskozásra a tervezett 126
részvevő ország közül csak 14 államból érkezett magas szintű küldöttség,
köztük Hugo Chávez venezuelai, Rafael Correa ecuadori és Evo Morales bolíviai elnökök – szerk. megj.)
Június 25.
Magyarországra látogatott Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan sejk, akinek személyében az Egyesült Arab Emírségekből az első külügyminiszter tett hivatalos látogatást Budapesten. A vendéglátójával, Balázs Péterrel folytatott megbeszélést követően Al-Nahyan sejk bejelentette, hogy az Egyesült Arab Emírségek hamarosan nagykövetséget létesít a magyar fővárosban. A tárgyalások
során a felek kiemelten szóltak az előkészítés alatt álló, a kettős adóztatás
elkerüléséről, a beruházások védelméről, valamint a kulturális és oktatási
együttműködésről szóló egyezményekről, illetve az energetikában, a kölcsönös befektetésekben, az idegenforgalomban és a kulturális értékek cseréjé-
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ben rejlő további együttműködési lehetőségekről. Abdullah Bin Zayed AlNahyan sejk a budapesti látogatás alatt találkozott Hónig Péter közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszterrel is.
Június 25.
A német külügyminisztérium „20 év szabadság: Németország megköszöni”
címmel a határnyitás 20. évfordulójáról megemlékező rendezvénysorozatot
szervezett a budapesti Városház parkban. A multimédiás rendezvénysorozatot Czukor József külügyi szakállamtitkár és Dorothee Janetzke-Wenzel német nagykövet nyitotta meg.
Június 25.
Magyar–francia külügyminisztérium-közi konzultációra került sor Budapesten Claude Blanchemaison, francia elnökség lebonyolításáért felelős központi koordinációs egység vezetőjének és Jean-Louis Falconi, a francia külügyminiszteri kabinet európaügyi tanácsadójának, illetve Robák Ferenc főosztályvezetőnek és munkatársainak részvételével. A francia diplomatákat fogadta Faller Jenő szakállamtitkár.
Június 25.
Magyar–olasz külügyi tervezői konzultációt tartottak szakértői szinten Budapesten.
Június 25.
Az ET Parlamenti Közgyűlés júniusi ülésszakán került kiosztásra az ET Európai Diploma díja, amelyet Magyarországról 2009-ben Ajka városa nyert el.
A díjat Schwartz Béla, Ajka polgármestere vette át Lluís Maria de Puigtól, az
Parlamenti Közgyűlés elnökétől.
Június 25–26.
A Külügyminisztériumban került megrendezésre a „II. Budapesti Emberi Jogi
Fórum”, melyen fontos nemzetközi szervezetek, így az ENSZ, az EBESZ és
az EU képviselői, számos NGO, továbbá az egyes témákban érintett, illetve
aktív kormány képviselői voltak jelen. A négy panelvita keretében megrendezett tanácskozást (népirtás megelőzése, az EU keleti szomszédság-politikájának emberi jogi aspektusai, a mozgásszabadság, különös tekintettel a
migráció kihívásaira és a szabad és törvényes választások) Szabó Vilmos, a
KÜM államtitkára nyitotta meg. Javier Solana, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Navanethem Pillay, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa
videóüzenetben köszöntötte a részvevőket. A fórum résztvevői találkoztak
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Balázs Péter külügyminiszterrel is, aki a tanácskozáson résztvevő Janez
Lenarcic EBESZ/ODIHR igazgatóval különmegbeszélést is folytatott.
Június 25–26.
Szabó Vilmos, a KÜM államtitkára Montenegróba látogatott. Az államtitkár
Herceg Noviban felavatta a város Savina temetőjében helyreállított I. világháborús katona és hadifogoly sírokat, majd Podgoricában Milan Rocen külügyminiszterrel folytatott konzultációt a két ország kapcsolatainak bővítési
esélyeiről, kiemelve az idegenforgalmi, pénzügyi és ipari szektorban eddig
megvalósult magyar beruházások mellett további tőkebefektetések lehetőségeit.
Június 25–26.
A németországi Weikersheimben tartotta 10. ülését a Magyar–Baden-Württembergi Vegyes Bizottság. A magyar delegációt Burány Sándor, a NFGM államtitkára, a baden-württembergi küldöttséget Wolfgang Reinhart, a tartomány állam- és európai ügyek minisztere vezette. A bizottság értékelte a
2008. évi ülésen elfogadott munkaprogram végrehajtását, tárgyalt a már meglévő és bevált együttműködések folytatásáról, továbbá megállapodtak újak elindításáról.
Június 25–27.
Gráf József mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter delegáció élén szír
kollégája meghívására kétnapos hivatalos látogatást tett Damaszkuszban,
melynek során megbeszélést folytatott Adel Safar szír mezőgazdasági és
agrárreformügyi miniszterrel. Gráf Józsefet fogadta Muhammad Naji al-Otri
miniszterelnök, továbbá találkozott az Al-Baath párt külkapcsolati irodájának
vezetőjével és Dara'a tartomány kormányzójával.
Június 26.
Sólyom László köztársasági elnök, akit elkísért Szabó Vilmos külügyi államtitkár Hans Niessl, Burgenland tartományfőnök meghívására Heinz Fischer
osztrák államfő társaságában részt vett és felszólalt az „1989–2009 – Európa megosztva/egyesítve” rendezvénysorozat fő eseményeként, a Vasfüggöny
átvágásának 20. évfordulója alkalmából St. Margarethen–Fertőrákos volt határátkelőnél rendezett határnyitási ünnepségen.
Június 26.
Bajnai Gordon kormányfő hivatalában fogadta Lettország miniszterelnökét,
Valdis Dombrovskist, aki a Vasfüggöny lebontásának 20. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezési ünnepségre érkezett Magyarországra. A ta-
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lálkozó keretében a miniszterelnökök áttekintették a két ország kapcsolatait
és véleményt cseréltek az EU aktuális kérdéseiről. Megbeszélésükön érintették az energetika kérdéskörét, illetve kiemelték az energiaszállítás diverzifikálásának fontosságát.
Június 26.
Rendészeti együttműködési megállapodást kötött Koszovó és Magyarország
Budapesten. Az egyezmény célja többek között az illegális migráció visszaszorítása, továbbá a hatékonyabb fellépés a szervezett bűnözés, a kábítószerkereskedelem és az emberkereskedelem ellen. A dokumentumot a magyar fővárosban folytatott megbeszéléseiket követően Draskovics Tibor igazságügyi
és rendészeti miniszter és Zenun Pajaziti koszovói belügyminiszter írta alá.
Június 27.
Sólyom László köztársasági elnök, Bajnai Gordon miniszterelnök és Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke meghívására kül- és belföldi vendégek részvételével a Vasfüggöny átvágásának 20. évfordulója alkalmából állami megemlékezésre került sor Budapesten. Az Országházban tartott ünnepi emlékülésen részt vett és felszólalt Szili Katalin, Sólyom László és a határnyitás idején a magyar kormányt vezető Németh Miklós, valamint Kovács László uniós
biztos mellett Horst Köhler német államfő, Heinz Fischer osztrák szövetségi
elnök, Jan Fischer cseh miniszterelnök, Günther Verheugen, az EB alelnöke,
Wolfgang Schüssel volt osztrák szövetségi kancellár és Paul Lendvai magyar
származású osztrák publicista, az Europäische Rundschau főszerkesztője. Az
emlékülésen felolvasták Barack Obama amerikai elnök és Hans-Dietrich
Genscher egykori német külügyminiszter levelét, amelyben méltatták a magyar kormány 1989-es bátor döntését. A megemlékezésen Albánia, Ausztria,
Finnország, Németország, Svájc, Szlovénia államfői, Csehország és Lettország pedig miniszterelnöki szinten képviseltette magát. Nagy-Britanniából a
felsőház elnöke, Horvátországból a törvényhozás, a Szábor elnöke, Romániából a szenátus alelnöke és a kulturális miniszter, Lengyelországból pedig a
szejm (országgyűlés) elnöke vett részt a megemlékezésen. Az Egyesült Államok kongresszusi delegációt küldött a megemlékezésre, melyet David Price
képviselő vezetett. Az ünnepségen a Vatikán és a Szuverén Máltai Lovagrend
képviselői is jelen voltak. Sólyom László köztársasági elnök külön kétoldalú
megbeszélést folytatott Danilo Türkkel, Szlovénia elnökével, illetve Angel Marin bolgár alelnökkel. Ezt követően ebédet adott a meghívott köztársasági elnökök – Danilo Türk szlovén, Hans-Rudolf Merz svájci, Tarja Halonen finn,
Heinz Fischer osztrák, Horst Köhler német és Bamir Topi albán köztársasági
elnök, valamint Fra’ Matthew Festing, a Szuverén Máltai Lovagrend uralkodó nagymestere – tiszteletére. A többi magas rangú vendégeknek adott dísz-
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ebéden Bajnai Gordon miniszterelnök méltatta mindazokat, akik lehetővé
tették a vasfüggöny lebontását. A magyar miniszterelnök több külföldi vendéggel kétoldalú megbeszéléseket is folytatott, így a kormányfő találkozott a
többi között a megemlékezéseken részt vevő amerikai kongresszusi delegációval, a cseh miniszterelnökkel és az EB alelnökével is.
Június 27.
Sólyom László köztársasági elnök Horst Köhler német köztársasági elnök társaságában részt vett a német Külügyminisztérium „20 év szabadság: Németország megköszöni” című rendezvénysorozatának záró programján a Városháza parkban.
Június 27.
Sólyom László köztársasági elnök Tarja Halonen finn elnök társaságában részt
vett a „(M)ilyenek a finnek? – Finnország magyar szemmel” kiállítás megnyitóján a Néprajzi Múzeumban.
Június 27–28.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Faller Jenő szakállamtitkár, a görögországi Korfu szigetén részt vett a NATO-Oroszország Tanács ülésén, valamint az EBESZ informális külügyminiszteri konzultációján, ahol a külügyminiszterek kötetlen eszmecserét folytattak az európai biztonság jelenlegi
helyzetéről, a fennálló problémákról, ezek megoldási lehetőségeiről, valamint az új kihívásokról, mint az energiabiztonság, a klímaváltozás, az etnikai konfliktusok,illetve a terrorizmus, és a rájuk adandó válaszokról. Ugyancsak Korfu adott otthont az uniós külügyminiszterek rendkívüli találkozójának, melynek tárgya a iráni választásokat követően kialakult helyzet megvitatása volt. Az EBESZ informális külügyminiszteri ülésének margóján Balázs
Péter kétoldalú megbeszélést folytatott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval,
melynek során a felek megegyeztek, hogy a közeljövőben szélesebb körű kétoldalú eszmecserét tartanak Moszkvában. (Négy év óta ez volt a magyar és
az orosz külügyi tárcavezető első találkozója. – szerk. megj.)
Június 30.
Balázs Péter magyar külügyminiszter a Budapesten akkreditált nagykövetekkel találkozott és tájékoztatta őket a magyar kormánynak a szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatos álláspontjáról.
Június 30.
Budapestre látogatott Guy Ryder, az ITUC és John Monks, az ETUC főtitkára. A magyarországi látogatáson tartózkodó nemzetközi szakszervezeti veze-
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tők mind a hat országos szakszervezeti konföderáció vezetőjével tárgyaltak
a gazdasági világválság következményeiről, illetve az ebből adódó feladatokról.
Június 30.
A Kormány döntött a magyar és a horvát közötti, egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum létrehozásáról szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról [40/2009. (VI. 30.) ME hat.],
valamint a magyar–szlovák légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról. [41/2009.
(VI. 30.) ME hat.]
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JÚLIUS
Július 1.
Magyarország egy évre átvette a soros V4 elnökséget.
Július 1.
Magyarországra látogatott Borut Pahor szlovén miniszterelnök és megbeszéléseket folytatott meghívójával, Bajnai Gordon miniszterelnökkel. A megbeszéléseken, melyeken részt vett Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, Banai Károly és Gémesi Ferenc a MeH, továbbá Czukor
József és Iván Gábor, a KÜM szakállamtitkárai, illetve Matej Lahovnik gazdasági miniszter, Boštjan Žekš, a határon túli szlovénekért felelős tárca nélküli miniszter, Simona Dimic, a miniszterelnök kabinetfőnöke és Marko
Makovec, a miniszterelnök külpolitikai tanácsadója, a felek elsősorban az
energetikai és a infrastrukturális együttműködésről, valamint a gáz- és villamoshálózatok összekapcsolásáról tárgyaltak. Bajnai Gordon és Borut Pahor
a konzultációkat követően, nemzetközi sajtóértekezleten jelentették be, hogy
ősszel közös magyar–szlovén kormányülésre kerül sor. A két kormányfő részt
vett és felszólalt a Magyar–Szlovén Üzletemberi Fórumon is. Borut Pahort fogadta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke.
Július 1.
Bajnai Gordon miniszterelnök budapesti sajtóértekezletén kijelentette: a
június 30-án elfogadott szlovák államnyelvtörvény súlyosan árt a szlovákiai magyaroknak és a szlovák–magyar kapcsolatoknak is, továbbá át kell
át kell gondolni, hogy mikor van értelme a kétoldalú kormányfői találkozónak. Gál Kinga, a FIDESZ-MPSZ európai parlamenti delegációjának kisebbségi és emberi jogi szakértője idejétmúltnak és kisebbségellenes hangulatot keltőnek nevezte a frissen elfogadott szlovákiai nyelvtörvényt és
Brüsszelben bejelentette, hogy konkrét kérdéssel és megkereséssel fordul
az illetékes uniós biztoshoz, valamint az ET és az EBESZ kisebbségvédelmi szerveihez.
Július 1.
A kárpátaljai Felsőszinevéren zajló négynapos XVII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem nyitó előadásán Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Ha-
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táron túli Magyarok Bizottságának elnöke bírálva a kárpátaljai magyarok
anyanyelvi oktatását veszélyeztető ukrán intézkedéseket kijelentette: Magyarországnak nemzetközi szinten kell felvetnie a kárpátaljai magyar kisebbségek sorsát hátrányosan érintő kijevi intézkedéseket.
Július 1–2.
Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a lengyelországi
Sopotban részt vett a visegrádi államok területfejlesztési miniszteri találkozóján. Az eseményen a V4 országok mellett Bulgária, Románia és Szlovénia
képviselői is jelen voltak. A két napos megbeszélésen a kohéziós politika végrehajtásának javításáról és jövőbeni alakításáról esett szó a V4-es együttműködés keretein belül, továbbá Magyarország hivatalosan is átvette a soros elnökségi posztot Lengyelországtól. Varga István miniszter felszólalásában értékelte a kohéziós politika kapcsán elért eredményeket, továbbá felvázolta a
magyar elnökség munkaprogramját.
Július 2.
Németországba látogatott Szabó Vilmos külügyi államtitkár és az Oroszországhoz fűződő viszonyról, a kelet-közép-európai kisebbségek helyzetéről,
a Balkánról, valamint a Duna Stratégiáról folytatott eszmecserét Gernot Erler
német külügyi államminiszterrel. A tárgyalásokon érintették Markus Meckel
német parlamenti képviselőnek azt a javaslatát, hogy az új Európai Bizottságban hozzák létre a kisebbségek helyzetével foglalkozó biztos tisztségét.
Szabó Vilmos fontosnak nevezte, hogy Németország hivatalosan is felkarolja a magyar támogatást élvező javaslatot. A magyar külügyi államtitkárt fogadta Norbert Lammert, a német törvényhozás, Bundestag elnöke is, aki a
július elején maga is látogatást tesz Budapesten. Az Országgyűlés magyar–német tagozatának társelnökeként Szabó Vilmos találkozott Eckart von Klaedennel, a konzervatív CDU/CSU külpolitikai szóvivőjével, a Bundestag magyar–német baráti tagozatának elnökével is.
Július 2.
A FAO és a magyar kormány között 2007-ben kötött megállapodás alapján
partnerségi keret megállapodást írt alá Budapesten Süth Miklós FVM szakállamtitkár és Maria Kadlečiková, a FAO regionális képviselője. Ennek keretében Magyarország vállalta, hogy hozzájárul az élelmezésbiztonságot, a
fenntartható vidékfejlesztést és az ún. „Millenniumi Fejlesztési Célok” elérését szolgáló, fejlődő országokbeli akciók és projektek végrehajtásához, valamint ösztöndíj lehetőséget biztosít a fejlődő országokból érkező 100 diák
számára.
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Július 2–4.
Balázs Péter külügyminiszter négynapos kínai munkalátogatása keretében Pekingben kínai kollégájával, Yang Jiechivel találkozott és udvariassági látogatáson fogadta őt Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság alelnöke. A látogatás része volt a diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulójához kötődő
budapesti és pekingi eseménysorozatnak. Balázs Péter Pekingben politikai,
majd Sanghajban inkább gazdasági tárgyalásokat folytatott. A megbeszélések
középpontjában a sokrétű magyar–kínai együttműködés eredményei álltak:
Budapesten, a térségben egyedülálló módon magyar–kínai két tannyelvű iskola működik, a kínai jegybank először Magyarországon nyitott leánybankot,
a közeljövőben pedig szintén Budapesten épül fel a „Márkás Kínai Áruk Központja”, melyek megalapozzák, hogy Magyarország kínai szempontból regionális centrummá válhat. A magyar diplomácia vezetője Sanghajban felkereste a 2010-es világkiállítás koordinációs hivatalát és megtekintette az épülő magyar pavilont is, majd megbeszélést folytatott Dang Dengjie főpolgármester-helyettessel. Balázs Péter végül számos kutató és szakember jelenlétében előadást tartott a Sanghaji Külügyi Intézetben Magyarország európai
uniós tagságáról, és ennek kínai vonatkozásairól. Látogatásának végén a külügyminiszter bejelentette: új magyar képviselet létesítésének lehetőségét vizsgálja Budapest Kína belsejében, miután megszüntette a feladatát már betöltő hongkongi főkonzulátust.
Július 3.
Iklódy Gábor szakállamtitkár, politikai igazgató Stockholmban részt vett az
EU-külügyminisztériumok politikai igazgatóinak informális találkozóján.
Július 3.
Barcelonában, a Kereskedelmi Kamara történelmi épületében tartották meg
a Magyar Gazdasági Évad spanyolországi rendezvénysorozatának záróeseményét. Az ünnepélyes aktust Miquel Valls, a Kamara elnöke nyitotta meg,
majd Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter adott tájékoztatást az aktuális magyarországi helyzetről.
Július 3.
Az Országgyűlés határozatot hozott a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság tevékenységéről
(2009. január – 2009. június) szóló jelentésének elfogadásáról, valamint a
Nabucco gázvezeték létrehozását elősegítő nemzetközi szerződés aláírásának, és a Nabucco gázvezeték megépítésének támogatásáról. [70/2009.
(VII. 3.) OGY]
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Július 4.
Bajnai Gordon negyedórás megbeszélést folytatott Dušan Čaplovič szlovák
miniszterelnök-helyettessel Dabas-Sáriban, ahol aznap rendezték a magyarországi szlovákok napját. Beszélgetőpartnerének a magyar kormányfő kifejtette: továbbra is fontosnak tartja a szlovák kormányfővel tervezett találkozó
létrejöttét, de annak csak akkor van értelme, ha sikerül megoldani a meglévő problémákat.
Július 4.
A szlovák nyelvtörvény miatt levélben fordult több európai fórumhoz Kóka
János és Eörsi Mátyás, az SZDSZ két parlamenti képviselője. Kóka János, mint
a párt frakcióvezetője emellett egyeztetést kezdeményezett a magyar parlamenti pártok frakcióvezetőivel.
Július 6.
Munkalátogatás keretében Budapestre látogatott Mirko Cvetković, Szerbia miniszterelnöke és megbeszéléseket folytatott Bajnai Gordon miniszterelnökkel.
A találkozón szomszédságpolitikai, gazdasági és kisebbségpolitikai kérdések
egyaránt napirenden szerepeltek. Bajnai Gordon a találkozón emlékeztetett
arra, hogy a Vajdaságban időnként tapasztalható magyarellenes atrocitások komoly visszhangot váltanak ki Magyarországon. Hozzátette: vendége biztosította, hogy a szerb kormány teljes mértékben elítéli a magyarellenes megnyilvánulásokat és mindent megtesz kivizsgálásuk érdekében. A találkozón magyar részről jelen volt Faller Jenő szakállamtitkár, míg a szerb tárgyalóküldöttségben helyet kapott Bojan Pajtić vajdasági kormányfő, valamint Józsa László, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. A szerb kormányfővel tartott közös budapesti sajtótájékoztatón Bajnai Gordon bejelentette, hogy 2010
január 1-jétől megszűnhet a vízumkötelezettség Szerbia és az EU országai között. Cvetković hangsúlyozta, hogy Szerbia hozzájárul az ott élő magyar kisebbség életének javításához, illetve a Szerbiában élő magyarok és a Magyarországon élő szerbek fontos hidat képeznek a két állam között. A szerb miniszterelnököt fogadta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke.
Július 6–7.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnökének meghívására Magyarországra látogatott Norbert Lammert, a német Bundestag elnöke. Vendéglátójával folytatott tárgyalásának napirendjén kétoldalú és európai kérdések szerepeltek.
Norbert Lammert találkozott Balázs Péter külügyminiszterrel, az Országgyűlés magyar–német baráti tagozatának elnökével és tagjaival és fogadta őt
Bajnai Gordon miniszterelnök. A látogatás keretében a Bundestag elnöke
díszdoktori cím adományozásáról szóló levelet vett át Gergely Róberttől, a
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pécsi tudományegyetem rektorától, majd felkereste a Terror Háza múzeumot
és találkozott az Andrássy Egyetem diákjaival.
Július 6–9.
A svédországi Jönköpingben került sor a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai,
Egészségügyi és Fogyasztásügyi Tanács informális miniszteri találkozójára,
melyen Magyarországot Székely Tamás egészségügyi miniszter képviselte. A
találkozó napirendjén a világméretű influenzajárvány, az antibiotikumokkal
szembeni rezisztencia és más egészségügyi kérdések, illetve a munkaerőpiaci
beilleszkedés és a szociális biztonsággal összefüggő politika szerepelt.
Július 6–9.
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke vezette azt a hazai és határon túli
középiskolásokból álló zarándoklatot, melyet Esterházy János, a mártírsorsú
felvidéki magyar politikus emlékére szerveztek.
A három napig tartó út során a résztvevők többek között felkeresték Esterházy János szülőhelyét, Nyitraújlakot, raboskodásának és halálának helyszínét, a mírovi várbörtönt, valamint Prágát, ahol elzarándokoltak Esterházy
sírjához a motoli temetőbe.
Július 6–11.
A Szegedi Tudományegyetem Európa-tanulmányok Központja Budapesten
francia nyelvű Európai Nyári Egyetemet szervezett „Az Európai Unió: A fellendülés ideje?” címmel, amely 2011. évi magyar EU-elnökségre történő felkészülést volt hivatott szolgálni. A Nyári Egyetem nyitó konferenciáját az Országgyűlésben rendezték meg, ahol az előadók között szerepelt többek között Balázs Péter külügyminiszter, a CEU professzora, Emil Constantinescu,
a Frankofónia legfelsőbb tanácsának tagja, Románia volt elnöke, Martonyi János, a Szegedi Tudományegyetem professzora, volt külügyminiszter, Panayotis
Carvounis az EB Kommunikációs Főigazgatóságának főigazgató-helyettese és
René Roudaut, Franciaország magyarországi nagykövete.
Július 6–7.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megrendezte külpiaci értekezletét, a külgazdasági szakdiplomaták éves konferenciáját. A rendezvény
fókuszában a Magyarország iránti bizalom megerősítése, a gazdaságdiplomáciai offenzíva, valamint az ebből a külgazdasági hálózat számára adódó
feladatok álltak. A szakértői tanácskozáson részt vett Bajnai Gordon miniszterelnök, Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Balázs Péter külügyminiszter és Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter is.
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Július 7.
Magyar–brit tervezői konzultációra került sor szakértői szinten a budapesti
Külügyminisztériumban.
Július 8.
Budapestre látogatott Wang Gang, kínai tudományos és technológiai miniszter, a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottságának miniszterelnök-helyettesi rangú tagja. A politikust fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök.
Július 8.
A szerbiai kisvállalkozások fejlesztését célzó megállapodást írt alá Belgrádban Papp Sándor magyar nagykövet és Michael Harvey, az amerikai kormányzat külföldön tevékenykedő segélyszervezetének (USAID) belgrádi igazgatója. Az együttműködési program fő haszonélvezői a szerb városok és a több
települést magukba foglaló községek lesznek. A magyar és amerikai segítség
a beruházási és munkahelyteremtő képességük javítását szolgálja és elsősorban tanulmányutak szervezésére, a magyarországi tapasztalatok átvételére
irányul.
Július 8–9.
Várkonyi László szakállamtitkár Canberrában és Sydneyben tárgyalt és ausztrál partnerével, Ric Wells szakállamtitkárral egyeztetett az idén várható magas szintű látogatások témáiról. Ennek során reményüket fejezték ki, hogy
végső formába önthető a nyugdíjak kölcsönös folyósítását lehetővé tevő társadalombiztosítási megállapodás. Várkonyi László Sydneyben kerekasztalmegbeszélésen vett részt a nemzetközi hírű Lowy Intézetben, valamint ausztráliai üzletemberek és parlamenti képviselők előtt tartott előadást a magyar
kormány válságkezelő erőfeszítéseiről
Július 8–10.
Szabó Vilmos külügyminisztériumi államtitkár romániai látogatása során megbeszéléseket folytatott a három székelyföldi megye – Maros, Hargita és
Kovászna – önkormányzati vezetőivel, valamint a térség politikai, gazdasági
és kulturális életének több képviselőjével. A marosvásárhelyi, csíkszeredai és
sepsiszentgyörgyi konzultáció után az államtitkár Bukarestben megbeszélést
folytatott Markó Béla RMDSZ elnökkel, majd román partnerével, Bogdan
Mazuruval tárgyalt a tervezett közös magyar–román kormányülés előkészítéséről. Szabó Vilmos az államtitkári megbeszélések során szóvá tette a romániai magyar intézményvezetők tömeges leváltásának kérdést és kifejtette: a
soron következő közös kormányülés napirendjének előkészítésében a két országban élő nemzeti kisebbségek képviselőinek is részt kell venniük.
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Július 8–10.
Befektetői bizalomépítő roadshow keretében Oszkó Péter pénzügyminiszter
vezetésével magyar delegáció kereste fel Frankfurtot, Amszterdamot majd
Londont. A magyar pénzügypolitikusok befektetőkkel és a német, holland illetve brit üzleti élet meghatározó személyiségeivel tárgyaltak s egyben bemutatták a válságkezelésre vállalkozó szakértői kormány programját.
Július 9.
Magyarországra látogatott Edward Nalbandian örmény külügyminiszter. Meghívójával, Balázs Péter külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseinek központi témája Szerzs Szarkiszjan örmény köztársasági elnök év végén esedékes látogatásának előkészítése volt. Ezzel összefüggésben a tárcavezetők áttekintették a két ország kapcsolatait, megállapítva, hogy a fejlődés töretlen
és az elnöki látogatásra lehet időzíteni a kapcsolatfejlesztéshez elengedhetetlen kétoldalú kormányközi és tárcaközi megállapodások aláírását. Ilyen –
a többi között – a kettős adózás elkerülését célzó egyezmény, valamint az
oktatási és kulturális, az egészségügyi és a mezőgazdasági együttműködési
megállapodás. A külügyminiszterek üdvözölték, hogy tárgyalásaikkal szinte
egy időben sikerült megoldást találni a jereváni magyar vízumkiadás ügyére.
(A 2009. július 1-jétől érvényes megállapodás értelmében az örmény fővárosban Magyarország nevében az ott működő litván diplomáciai képviselet
adja ki az egységes vízumot.)
Július 9–10.
Bajnai Gordon miniszterelnök Dubrovnikban részt vett a „Croatia Summit
2009” konferencián. A Horvátországban immár negyedik alkalommal megrendezett tanácskozáson egyebek mellett az uniós bővítési lehetőségekről,
valamint a világválság térséget érintő hatásairól is tárgyaltak Közép-Kelet
Európa, valamint a Balkán államfői, miniszterelnökei, továbbá amerikai és
uniós politikusok. A térségi konferencia alkalmával Bajnai Gordon külön
megbeszélést folytatott a házigazda Jadranka Kosor, nemrég kinevezett új horvát miniszterelnökkel. A magyar kormány által súlyosan aggályosnak, az európai normákkal szembemenőnek tartott, a közelmúltban elfogadott szlovák
államnyelvtörvény kapcsán Bajnai Gordon konzultált Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszterrel is.
Július 10.
Magyarországra látogatott Helga Schmid, az ET főtitkársága keretében működő Policy Unit vezetője. Helga Schmid konzultációkat folytatott Szombati Béla főosztályvezetővel, majd találkozott Iklódy Gábor szakállamtitkárral
és Banai Károly MeH szakállamtitkárral, a miniszterelnök kül- és biztonság-
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politikai főtanácsadójával. Az ET diplomatát udvariassági látogatáson fogadta Balázs Péter külügyminiszter.
Július 10.
Hiller István Olaszországba utazott és a Római Magyar Akadémia székhelyének otthont adó és 1927 óta a magyar állam tulajdonában álló Falconieri
palotában felavatta a megújult, ún. Borromini-loggiát. Ezzel befejeződött a
műemlék 2004-ben elkezdett teljes restaurálása, melyet az OKM, illetve a
magyar állam finanszírozott.
Július 10.
A Kormány döntést hozott a magyar és a horvát kormány között, Magyarország kisinyovi nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos
együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról. [43/2009. (VII. 10.) ME hat.]
Július 12.
Szabó Vilmos külügyi államtitkár a szlovákiai Gombaszögön rész vett és felszólalt a hatvan évvel ezelőtt alakult CSEMADOK, a Csehszlovákiai Magyar
Dolgozók Kultúregyesülete 51. országos kulturális ünnepélyén. Szabó Vilmos
rövid, nem hivatalos megbeszélést folytatott a rendezvényen megjelent Dušan
Čaplovičcsal, a szlovák kormány tudásalapú társadalomért, európai-, valamint emberi jogi és kisebbségi ügyekért felelős miniszterelnök-helyettesével,
akinek elmondta: sajnálatosnak tartja a szlovák parlament döntését a nyelvtörvény-módosításáról, valamint azt is, hogy a szlovák fél a jogszabály elfogadását megelőzően kitért a magyar külügyi tárca által szorgalmazott szakértői egyeztetés elől. Az államtitkár Gombaszögön találkozott Berényi Józseffel, az MKP alelnökével, valamint a szlovákiai magyarság helyi vezetőivel is.
Július 13.
Bajnai Gordon miniszterelnök Recep Tayyip Erdoğan török kormányfő meghívására Ankarába utazott, hogy a Nabucco-projektben részt vevő országok
miniszterelnökeivel – Núri al-Máliki iraki, Werner Faymann osztrák, Szergej
Sztanisev bolgár, Emil Boc román és Recep Tayyip Erdoğan török miniszterelnökkel, valamint Miheil Szaakasvili grúz elnökkel és José Manuel Barrosoval,
az EB elnökével együtt aláírja a földgázvezetékről szóló kormányközi megállapodást és az ehhez kapcsolódó politikai nyilatkozatot. A magyar delegáció tagja volt Hónig Péter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter,
Kóka János, az Országgyűlés Nabucco-bizottságának elnöke, Balla Mihály, a
testület társelnöke és Bayer Mihály Nabucco-nagykövet.

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 167

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

167

Július 13.
Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Brüsszelben részt
vett az európai uniós tagországok mezőgazdasági minisztereinek találkozóján.
Július 13.
Balázs Péter külügyminiszter vezetésével megalakult a magyar–szlovák kapcsolatok kezelésért felelős külügyminisztériumi munkacsoport.
Július 13.
A Hillary Clinton döntése alapján az amerikai külügyminisztérium elengedte több New York-i – közöttük a magyar – külképviselet vitatott adótartozását. A döntés értelmében a főkonzulátusnak, az ENSZ-képviseletnek és diplomatalakásoknak helyt adó épületre kivetett 32,5 millió dollár összegű adó
kifizetése alól mentesül a magyar külügyi tárca.
Július 13.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter vietnami kollégájával,
Pham Khoi Nguyen természeti erőforrások és környezetvédelmi miniszterrel
tárgyalt Budapesten. A megbeszélések zárásaként a két miniszter tárcaközi
együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá. A felek megállapodtak abban,
hogy elősegítik és támogatják a környezetvédelem és a vízgazdálkodás területén működő kormányzati és nem kormányzati intézmények, kutatóintézetek és magánvállalkozások közötti közvetlen kapcsolatok és együttműködés
kialakítását, fejlesztését.
Július 13.
Szakértői szinten magyar–albán külügyminisztérium-közi konzultációra került sor a budapesti külügyminisztériumban.
Július 13–14.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Bécsben részt vett és vitaindító előadást tartott a Parlamenti Elnök-asszonyok 5. Világtalálkozóján. Felszólalásában a magyar házelnök kifejtette: aránytalanul sok nőt taszít az informális gazdaságba a globális válság, ezért világszerte felül kell vizsgálni a nők
védelmét szolgáló törvényeket és azok végrehajtását. A törvényhozás világában is lehetne javítani a nők helyzetén, Magyarországot is beleértve, hiszen a magyar parlament pedig a maga 43 nő képviselőjével, 11,1%-os női
részarányával, a világranglista 99. helyén áll, Togó, Botswana és Azerbajdzsán társaságában.

2009_BELIV-I.qxd

168

4/21/2010

9:39 AM

Page 168

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

Július 14.
A Budapesten átutazó Stephen Smith, az ausztrál diplomácia vezetője megbeszéléseket folytatott Balázs Péter magyar külügyminiszterrel. A külügyminiszterek áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat és az együttműködés további erősítése mellett kiállva reményüket fejezték ki, hogy hamarosan aláírásra kerülhet a nyugdíjak kölcsönös folyósítását lehetővé tevő társadalombiztosítási megállapodás. Stephen Smith jelezte, hogy kapcsolataink kiemelkedő eseményeként készülnek Sólyom László köztársasági elnök szeptember
végére tervezett ausztráliai látogatására. A külügyminiszterek fontosnak nevezték a hatalmas csendes-óceáni ország és az EU együttműködésének erősítését. Hangsúlyozták, hogy fontosnak tekintik az afganisztáni békefenntartó missziót, amely a két ország közös szerepvállalásával valósul meg.
Július 14.
A Külügyminisztérium szóvivői nyilatkozatban üdvözte, hogy az újonnan alakult Európai Parlamentben elnöki és alelnöki tisztségeket kaptak az unió új
tagállamai kiemelve, hogy a lengyel Jerzy Buzek elnökké választásával, illetve Schmitt Pált alelnökké választásával első ízben kerültek egy meghatározó
uniós intézmény élére egy olyan tagállam polgárai, amelyek 2004-ben csatlakozott, továbbá szintén első alkalom, hogy magyar állampolgárt az EP alelnökévé választottak.
Július 14.
Bukarestben került sor a magyar–román kisebbségi együttműködési szakbizottság ülésére, melyen a 2007 óta több fordulóban kidolgozott jegyzőkönyvet a két társelnök, Gémesi Ferenc, a kisebbségekért és nemzetpolitikai ügyekért felelős magyar és Bogdan Aurescu román külügyi államtitkár írt alá. A
dokumentumban összefoglalták az elmúlt időszak eredményeit, és új ajánlásokat fogadtak el.
Július 14.
Magyar–szlovén konzultációkra került sor a két külügyminisztérium között
Vojko Volk, a szlovén külügyi tárca Nyugat-Balkán koordinátora és egy, Pataki Zsolt KÜM főosztályvezető vezette szakértői csoport között. Vojko Volkot
fogadta Czukor József szakállamtitkár.
Július 15.
A magyar parlamenti pártok felhívták a szlovák parlamenti pártokat, hogy
vonják vissza a szlovák államnyelvtörvényben foglalt diszkriminatív rendelkezéseket, azok ugyanis ellentétesek az európai kisebbségi jogokkal, az EU
szellemiségével, valamint a meglévő emberi jogi egyezményekkel és a józan
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ésszel. Az MSZP, a FIDESZ-MPSZ, az SZDSZ és a KDNP országgyűlési frakciójának képviselője által megfogalmazott négypárti nyilatkozattervezet szerint a június 30-án elfogadott nyelvtörvény módosítása a törvényhozók által
szentesített emberi jogi jogsértés.
Július 15.
A szlovákiai államnyelvtörvény emelték fel szavukat az EP magyar képviselői az EP Strasbourgban zajló plenáris ülésén. Kósa Ádám (FIDESZ-MPSZ) a
leköszönt cseh elnökség tevékenységéről folytatott plenáris vitában is „felhívta a figyelmet arra, hogy Pozsonyban nemrégiben olyan szabályt fogadtak el,
amely súlyosan korlátozza a kisebbségi nyelvhasználati jogokat”. Göncz Kinga (MSZP) képviselő, volt külügyminiszter és Tabajdi Csaba szocialista delegációvezető bejelentette: levélben fordultak frakciójuk, az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport tagjaihoz. Bokros Lajos (MDF) az EP szlovák képviselőihez írt levelet az ügyben.
Július 15.
Az EB egyhangúlag elfogadta a javaslatot arról, hogy Szerbia, Montenegró és
Macedónia polgárai a jövő év elejétől vízummentesen utazhassanak az Európai Unióba. A döntést nyilatkozatban üdvözölte Tabajdi Csaba, az MSZP
EP delegációjának vezetője, aki arra mutatott rá, hogy ennek köszönhetően
a vajdasági magyarság kiszabadul a schengeni béklyóból. Szerinte az intézkedés legnagyobb haszonélvezője Magyarország és a vajdasági magyar közösség, hiszen a köztük lévő kapcsolattartás legnagyobb akadálya szűnhet
meg, ha a vajdasági magyarok vízum nélkül utazhatnak be a schengeni térségbe 2010. január 1-jétől.
Július 15.
Budapestre látogatott Sirkka-Liisa Anttila finn mezőgazdasági és erdészeti miniszter és megbeszéléseket folytatott a magyar–finn együttműködés tapasztalatairól és lehetőségeiről Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel.
Július 15.
Az erdélyi Tusnádfürdőn Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi és Határon
túli Magyarok Bizottsága elnöke nyitotta meg a XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort, amely Tusványos néven vonult be a köztudatba. Az első napi, energiapolitikáról szóló kerekasztal-beszélgetésen – mások
mellett – Bayer Mihály Nabucco-nagykövet, a médiaműhely vitán pedig Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet is részt vett.
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Július 15.
A Kormány döntést hozott a Nabucco földgázvezeték rendszeren történő földgázszállításban való együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról. [45/2009. (VII. 15.) ME hat.]
Július 15–17.
Stockholmban került sor az EU bel- és igazságügyi miniszterek informális találkozójára, melyen Magyarországot Draskovics Tibor IRM miniszter képviselte. A nem hivatalos eszmecsere alkalmával a miniszterek az úgynevezett
stockholmi programot vitatták meg. Ez a program azzal foglalkozik, hogy milyen lesz az EU tagállamai között az együttműködés olyan területeken, mint
a rendőrségi és vámügyi együttműködés, a mentési szolgálatok, a polgári jogi és büntetőjogi együttműködés, a menekültügyi és migrációs kérdések, a
vízumügyek, illetve a külső határok ellenőrzése.
Július 15–21.
A Szocialista Ifjúsági Internacionálé először rendezte Magyarországon a globális politikai fesztiválját. A fiatal szocialisták világszervezetének zánkai fesztiválnyitóján részt vett és beszédet mondott a szervezet elnöke, Jacinda
Ardern, új-zélandi parlamenti képviselő és a szervezet svéd főtitkára, Johan
Hassel. A 60 országból érkezett 300 fiatal egyhetes világtalálkozóján részt
vett és előadást tartott – többek közt – Bajnai Gordon miniszterelnök, Balázs
Péter külügyminiszter, Göncz Kinga, Gurmai Zita és Herczog Edit EPképviselők, illetve Lendvai Ildikó MSZP elnök, Újhelyi István, az MSZP alelnöke és Lamperth Mónika, az MSZP elnökhelyettese.
Július 16.
Bajnai Gordon miniszterelnök hivatalában fogadja a Magyarországon tartózkodó bahreini trónörököst Sheikh Salman bin Rashed Al Khalifát.
Július 16.
Megalakultak az EP bizottságai, ezzel eldőlt, hogy a magyar képviselők milyen szakterületeken dolgoznak a következő parlamenti ciklusban. A költségvetési ellenőrzési bizottságban Deutsch Tamás (FIDESZ-MPSZ), költségvetési
bizottságba pedig Surján László (FIDESZ-MPSZ), Herczog Edit (MSZP) és Bokros Lajos (MDF) került. A regionális fejlesztési bizottság tagja lett a Deutsch
Tamás (FIDESZ-MPSZ) és Szegedi Csanád (Jobbik MM), míg az állampolgári
jogi, bel- és igazságügyi bizottságban kapott helyet Göncz Kinga (MSZP), valamint Hankiss Ágnes, Járóka Lívia és Gál Kinga (FIDESZ-MPSZ). Utóbbi az
emberjogi albizottságnak továbbra is tagja maradt. A biztonság- és védelempolitikai bizottságban kapott helyet Hankiss Ágnes (FIDESZ-MPSZ), a gazda-
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sági és monetáris bizottságban pedig Győri Enikő (FIDESZ-MPSZ). A mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottságban megőrizte tagságát Glattfelder Béla FIDESZ-MPSZ) és Tabajdi Csaba (MSZP), harmadik magyarként csatlakozott hozzájuk Morvai Krisztina (Jobbik MM). Áder János (FIDESZ-MPSZ) a
környezetvédelmi bizottságban kapott helyet, Gyürk András (FIDESZ-MPSZ)
pedig a fejlesztési bizottság tagja lett. Maradt a foglalkoztatási és szociális bizottságban Őry Csaba (FIDESZ-MPSZ) és itt lett tag az EP első siket képviselője, Kósa Ádám (FIDESZ-MPSZ) is. A kulturális és oktatási bizottságban maradt Schmitt Pál (FIDESZ-MPSZ) és a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottságban
is megőrizte helyét mindkét magyar korábbi képviselő, Járóka Lívia (FIDESZMPSZ) és Gurmai Zita (MSZP) is. Az ipari és kutatási bizottság tagja lett Balczó
Zoltán (Jobbik MM), a petíciós bizottságé pedig Hankiss Ágnes (FIDESZMPSZ). Az alkotmányügyi bizottságban három magyar képviselő kapott helyet: Schöpflin György, Szájer József (FIDESZ-MPSZ) és Gurmai Zita (MSZP).
A magyar EP-képviselők közül bizottsági alelnöknek választották Deutsch Tamást, Gál Kingát, Göncz Kingát, Gurmai Zitát, Hankiss Ágnest és Járóka Líviát.
Július 17.
Magyarországra látogatott Damir Polančec horvát miniszterelnök-helyettes,
gazdasági, munkaügyi és vállalkozási miniszter és megbeszéléseket folytatott
Bajnai Gordon miniszterelnökkel. A magas szintű konzultáció tárgya az egy
hónap múlva sorra kerülő magyar–horvát közös kormányülés előkészítése
volt.
Július 17.
Megtartotta sorrendben IX. ülését Budapesten a magyar–szlovák kisebbségi
vegyes bizottság Gémesi Ferenc, a bizottság magyar társelnöke és Miroslav
Mojzita, a bizottság szlovák társelnöke vezetésével. A konzultáción az álláspontok a szlovák nyelvtörvény ügyében nem közeledtek, mivel a szlovák fél
szerint a törvény nem csorbítja a szlovákiai magyarok jogait, míg a magyar
fél a törvény ellentmondásosságára hívta fel a figyelmet. A bizottság ülésének többi napirendi pontjaként a felek számos témát áttekintettek, így tárgyaltak a pilisszentkereszti Szlovák Ház építéséről, a szlovákiai magyar kulturális szervezet, a CSEMADOK programjainak támogatásáról és a kisebbségi újságok kiadásával kapcsolatos kérdésekről is.
Július 17.
A Külügyminisztérium közleményben adott hangot csalódottságának amiatt,
hogy Ivan Gašparovič szlovák államfő aláírta a szlovákiai államnyelvtörvényt.
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Július 17.
Megnyílt a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzulátusa Temesváron, ahol Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet iktatta be tisztségébe Pánczél Zoltán
tiszteletbeli konzult, a Fornetti Románia ügyvezető igazgatóját.
Július 17.
A Magyar Köztársaság chicagói, hong kongi, krakkói, valamint a santiago de
chilei főkonzulátusán az ügyfélfogadás megszűnt, a külképviseletek bezártak.
Július 17.
A XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem idején nem hivatalos „Kis MÁÉRT”
megrendezésére került sor Tusnádfürdőn. A tanácskozáson részt vettek a Magyar Állandó Értekezletet alkotó, határon túli magyar szervezetek, valamint
a FIDESZ-MPSZ vezetői. Ezt követően tartották meg a diáktábor nemzetpolitikai panel vitafórumát, melynek résztvevői Németh Zsolt az Országgyűlés
Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke, Markó Béla, az
RMDSZ, Csáky Pál, az MKP, Pásztor István, a VMSZ és Tőkés László, az EMNT
elnöke, valamint Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke voltak. A nap folyamán sor került egy, az EU jövőjéről szóló műhelybeszélgetésre is, melyen –
mások mellett – Martonyi János volt külügyminiszter, Gál Kinga és Schöpflin
György EP-képviselők vettek részt. Ugyanitt került sor a gazdasági válság világhatalmi következményei elemző kerekasztal-beszélgetésre is melynek
résztvevői Martonyi János és Jeszenszky Géza volt külügyminiszterek,
Schöpflin György EP-képviselő és Terényi János, a Magyar Külügyi Intézet
igazgatója voltak.
Július 17.
A magyar Külügyminisztérium közleményében ítélte el az ártatlan indonéz
és külföldi állampolgárok életét követelő jakartai robbantásos merényleteket.
Július 18.
Negyedik alkalommal tartott háromoldalú találkozót, ezúttal Temesváron, a
magyar, a román és a szerb külügyminiszter. Balázs Péter, a magyar, Cristian
Diaconescu, a román, és Vuk Jeremić, a szerb külügyi tárca vezetőinek konzultáción a fő témák a balkáni országok európai uniós perspektívái, nagy európai projektek – így például a Nabucco gázvezeték és a Duna-stratégia –
előkészítése, illetve a Duna–Körös–Maros–Tisza (DKMT) Eurorégió tervezett
programjai, valamint egy, a mind a három országot érintő ipari park létrehozását és a transzeurópai közlekedési és energetikai hálózatok térségbeli kiterjesztését célzó konkrét programok voltak. A tárgyalásokon szó esett egy, a
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belga–holland–német hármashatár térségében már jól működő közös egészségbiztosítási rendszerhez hasonló kezdeményezésről.
Július 18.
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke Traian Băsescuval, Románia elnökével,
Tőkés László EP-képviselővel, az EMNT elnökével és Németh Zsolttal, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnökével közös
vitán tartott előadást, majd válaszolt a tusványosi táborozók kérdéseire is.
Július 20.
A négy parlamenti párt frakcióvezetői – Kóka János frakcióvezető (SZDSZ),
Semjén Zsolt frakcióvezető (KDNP), Kovács Tibor frakcióvezető-helyettes
(MSZP) és Németh Zsolt frakcióvezető-helyettes (FIDESZ-MPSZ) –, valamint
Mandur László, az Országgyűlés alelnöke aláírta azt a közös nyilatkozatot,
amelyben a pártok közösen próbálják meg elérni a szlovák államnyelvtörvény visszavonását még annak szeptemberi hatályba lépése előtt. A parlamenti pártok frakcióvezetői megállapodtak arról, hogy közös nyugat-európai
diplomáciai körutat tartanak és konferenciát is szerveznek, melyben felhívják a figyelmet a szlovák nyelvtörvény kisebbségellenes előírásaira. Ezzel egy
időben Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke továbbította a négy parlamenti párt által aláírt, a szlovák államnyelvtörvény módosítását kérő nyilatkozatot Pavol Paškának, a szlovák parlament elnökének.
Július 22.
Tonio Borg máltai külügyminiszter rövid munkalátogatás keretében találkozott Budapesten a magyar diplomácia vezetőjével, Balázs Péterrel. Tonio Borg
ahhoz kért segítséget hazánktól, hogy a Földközi-tengeri szigetországban
hozzák létre az EU új ügynökségét, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt. Balázs Péter külügyminiszter megerősítette, hogy egyetértünk az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal felállításával és megvizsgáljuk a máltai pályázat támogatásának lehetőségét.
Július 22.
A Külügyminisztérium és az Országgyűlés Külügyi Hivatalának közös szakértői delegációja a szlovák államnyelv-törvény módosításáról folytatott konzultációt Hágában az EBESZ kisebbségi ügyekben illetékes főbiztosával, Knut
Vollebaekel. A konzultációt követően bejelentették: szeptemberben Magyarországra látogat az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa a szlovákiai nyelvtörvény
ügyében, továbbá Knut Vollebaek ajánlásokat is készít majd a jogszabállyal
kapcsolatban.
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Július 22.
A Kormány rendeletet alkotott a vietnámi kormánnyal kötött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
[148/2009. (VII. 22.) Korm. rend.] és határozatot hozott az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő további magyar
katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról. [1111/2009. (VII. 22.) Korm. hat.]
Július 23.
A Kormány határozatot hozott az Indonézia és Mongólia részére kötött történő kötött segélyhitel felajánlásáról [1112/2009. (VII. 23.) Korm. hat.], illetve [1113/2009. (VII. 23.) Korm. hat.] és döntött a Mongóliával kötött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról [48/2009. (VII. 23.) ME hat.], valamint a
Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyesbizottság
magyar tagozata elnökének kinevezéséről. [49/2009. (VII. 23.) ME hat.] A
Kormány a Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyesbizottság magyar tagozata elnökévé a miniszterelnök Varga Istvánt, a gazdasági tárca vezetőjét nevezte ki.
Július 24.
Iván Gábor, a KÜM európai uniós kérdésekkel foglalkozó szakállamtitkára
nyilatkozatot adott ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány áttekintette a soros svéd EU-elnökség programját és elfogadta a programhoz kapcsolódó magyar prioritásokat.
Július 25.
A gazdaságot, a környezetvédelmet és a kultúrát érintő együttműködési megállapodást írtak alá Újvidéken három, magyar, vajdasági és horvát határ menti térség vezetője, Egeresi Sándor, a vajdasági parlament, Bányai Gábor, BácsKiskun Megye, illetve Bozo Galic, a vukovári-szerémségi megye közgyűlésének elnöke. A regionális együttműködés hivatalossá tétele és megerősítése
révén az érintett térségek számára lehetővé válik a közös hozzáférés különféle európai alapokhoz, elsősorban az Európai Unió IPA-programjához.
Július 26.
A vajdasági Topolyán megkezdődött a Duna menti régiók fiataljainak III. nemzetközi toleranciatábora. A rendezvényen részt vevőket köszöntötte Slavica
Djukić-Dejanović, a szerb parlament elnöke, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, valamint Ivan Jakovcić, Isztria megye ispánja is.
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Július 27.
Átadták a Stratégiai Légiszállítási Flotta első C-17-es Globemaster III repülőgépét a Veszprém megyei Pápán. Az óriás szállítógép bemutatóján jelen volt
Bajnai Gordon miniszterelnök, Claudio Bissogniero, a NATO főtitkárának helyettese és Szekeres Imre honvédelmi miniszter, valamint Ivo Daalder, az
Amerikai Egyesült Államok NATO-nagykövete. A nehéz szállítógépekkel – 12
NATO tagország együttműködésében – katonákat, harcjárműveket és humanitárius segélyeket is szállítanak elsősorban távoli országokba, akár háborús
körülmények között is. A NATO úgynevezett „Stratégiai Légiszállítási Képesség” nevű programja keretében három, amerikai gyártmányú, C-17 Globemaster típusú repülőgép fog állomásozni Pápán.
Július 27–28.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iván Gábor és Iklódy Gábor szakállamtitkár részt vett EU ÁKÜT kétnapos brüsszeli ülésén. Az általános ügyek
keretében a svéd elnökség nyilvános vita keretében ismertette az elnökség
félévére vonatkozó terveit, az EB pedig bemutatta a Balti-tengeri Stratégiára
vonatkozó javaslatát. A külügyminiszterek megvitatták Izland EU-csatlakozási
kérelmét, áttekinttették a grúziai politikai helyzetet és újabb szankciókat rendelt el Észak-Korea ellen. A tanácsülés alkalmából sor került az EU–Macedónia Társulási és Együttműködési Tanács, valamint EU–Belorusz trojka ülésére is.
Július 28.
Balázs Péter külügyminiszter fogadta Ekmeleddin I·hsanoğlut, az Iszlám Konferencia Szervezetének főtitkárát. Az 57 tagállamot tömörítő, dzsiddai székhelyű Iszlám Konferencia Szervezetének főtitkára az ezernégyszáz kutató
részvételével, július 28 és augusztus 2 között Budapesten sorra kerülő XXIII.
Nemzetközi Tudomány- és Technológiatörténeti Konferencián vett részt.
Július 28.
Iszlám Kalligráfiai Szimpózium és Kiállítás nyílt Keszthelyen. A kiállítást Adel
Al-Falah, a kuvaiti Vallási Alapítványok és Vallási Ügyek Minisztériumának
államtitkára nyitotta meg. A szimpózium megrendezését Balázs Péter külügyminiszter külön üzenetben üdvözölte, melyet Hóvári János kuvaiti magyar
nagykövet adott át.
Július 28–30.
Ukrajnába látogatott Vadai Ágnes, a HM államtitkára, aki Valerij Ivascsenko
ukrán első védelmi miniszterhelyettes, megbízott miniszter meghívására hivatalos delegáció élén látogatott Kijevbe. Az ukrán védelmi minisztérium ve-
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zetőivel a magyar–ukrán kétoldalú katonai kapcsolatok helyzetét, fejlesztésük lehetőségeit tekintette át, különös tekintettel a haditechnikai együttműködésre. Vadai Ágnes konzultált Olekszandr Gorin külügyminiszter-helyettessel is, akivel – egyebek mellett – az EU keleti partnerségi programját és a
pénzügyi válságnak a védelmi költségvetésre kifejtett hatását tekintette át.
Július 29.
Budapestre látogatott a cseh diplomácia vezetője, Jan Kohout, aki részt vett
a külképviseletek vezetőinek éves értekezletén, valamint megbeszélést folytatott Balázs Péter külügyminiszterrel és találkozott Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével. A külügyminiszteri konzultáción, melyen részt vett
Czukor József és Iván Gábor szakállamtitkár is, Balázs Péter tájékoztatta partnerét a Visegrádi Csoport, a V4 magyar elnökségének prioritásairól, és felvázolta, hogy melyek lehetnek a magyar–cseh kooperáció fő területei ebben a
keretben. A tárgyalásokat követően jelentették be, hogy a közeljövőben Budapestre látogat Václav Klaus cseh köztársasági elnök, valamint Jan Fischer
kormányfő, a magyar Országgyűlés elnöke pedig részt vesz a rendszerváltás,
a „Bársonyos Forradalom” huszadik évfordulóján rendezendő prágai konferencián. (Klaus cseh államfő magyarországi látogatására 2009. december 31ig nem került sor. – szerk. megj.)
Július 29–31.
Budapesten a külügyminisztériumban került sor a hagyományos külképviselet-vezetői értekezletre, melynek ez évi fővendége Jan Kohout cseh külügyminiszter volt, aki angol nyelvű előadásában a cseh EU elnökség tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel. A háromnapos rendezvény első napján beszédet mondott Bajnai Gordon miniszterelnök, Szili Katalin házelnök, Balázs
Péter külügyminiszter és Szabó Vilmos külügyi államtitkár. A kormány tagjai
közül Oszkó Péter pénzügyminiszter,Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint Hiller István oktatási és kulturális miniszter szerepelt az előadók között. A misszióvezetők az előadásokat követően tematikus
áttekintésben, az egyes kiemelt külpolitikai prioritásokat vitatták meg. Így áttekintették az EU politikai napirendjét, illetve a 2011-es magyar EU elnökségre való felkészülés helyzetét. Eszmecserét folytattak a világ biztonságpolitikai változásairól, valamint a Visegrádi Csoport idei magyar elnökségével
összefüggő programokról és feladatokról. Kiemelt téma volt továbbá a Nyugat-Balkáni térség stabilizálása, valamint Oroszország és az energiabiztonság kérdése. Ezen kívül szót váltottak a gazdasági és pénzügyi válság globális folyamatairól, a multilaterális gazdasági diplomácia új formáiról, valamint
választ kerestek a válságra európai regionális szinten. Végül külön is, foglalkoztak a Külügyminisztérium gazdálkodásának és költségvetésének kérdései-

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 177

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

177

vel, illetve a szervezeti változásokkal és azok humánpolitikai vonatkozásaival.
Július 30.
A Kormány határozatot hozott az EU nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvételről szóló 2250/2007. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról. [1128/2009. (VII. 30.) Korm. hat.]
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AUGUSZTUS
Augusztus 2.
Delhiben elhunyt Mohamed Ataur Rahman, az Indiai Köztársaság első, Budapesten dolgozó diplomatája, aki annak idején felállította budapesti indiai nagykövetséget és aki 1956-ban nagyban közreműködött abban, hogy
több elítélt magyar forradalmár – köztük Göncz Árpád későbbi köztársasági elnök – halálos ítéletét életfogytiglani börtönbüntetésre változtassák. Balázs Péter külügyminiszter indiai partneréhez intézett táviratban fejezte ki
részvétét, kérve, hogy továbbítsák együttérzését Mohamed Ataur Rahman
családjának.
Augusztus 3.
Sólyom László köztársasági elnök hivatalában fogadta Balázs Péter külügyminisztert és Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnökét. A külügyminiszter és a bizottsági elnök a szlovákiai nyelvtörvény kapcsán kialakult helyzetről, a Kormány és az Országgyűlés által megtett és tervezett intézkedésekről tájékoztatta az államfőt. Balázs Péter külön beszámolt az EBESZ kisebbségügyi főbiztosával, Knut
Vollebaekkel folytatott tárgyalásokról. A külügyminiszter a konzultációt követően bejelentette: Magyarország az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához és az Európa Tanácshoz fordul a szlovák nyelvtörvény miatt.
Augusztus 4.
A Magyarországon tartózkodó Lluís Carod-Rovirát, a katalán kormány
(Generalitat) alelnökét udvariassági látogatáson fogadta Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára.
Augusztus 5.
A Kormány döntött a magyar és a szlovén kormány közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról [57/2009. (VIII. 5.) ME hat.], valamint a magyar és az
ukrán kormány közötti, a közös hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról.
[58/2009. (VIII. 5.) ME hat.]
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Augusztus 11.
Bajnai Gordon miniszterelnök részvéttáviratban fejezte ki együttérzését
Robert Fico szlovák kormányfőnek a nyitrabányai barnaszénbányában bekövetkezett szerencsétlenség kapcsán.
Augusztus 12.
Megalakult az SZDSZ kül- és nemzetpolitikai kabinetje, melynek vezetője
Szent-Iványi István, volt EP-képviselő lett.
Augusztus 14.
A Külügyminisztérium nyilatkozatot adott ki a New Yorkban található magyar
diplomáciai és konzuli helyiségekre a város által kivetett adó kapcsán kialakult jogvita kapcsán.
Augusztus 16.
Pelczné Gáll Ildikót, az Országgyűlés alelnöke Kopácson részt vett a horvátországi magyarok Szent István napi ünnepségein.
Augusztus 17.
Az Európai Parlamentben eddig szakértőként dolgozó Korányi Dávidot nevezte ki Bajnai Gordon kormányfő Banai Károly helyett a miniszterelnöki külpolitikai főtanácsadói posztra. Banai Károly a jövőben nagykövetként a bécsi magyar ENSZ-képviselet vezetését veszi át.
Augusztus 17.
Herman János személyében először nevezett ki az EB uniós nagykövetet az
EU 12 új tagállamából. A magyar diplomata szeptembertől vezeti majd Brüszszel oslói és reykjaviki képviseletét.
Augusztus 18.
Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta Hisham Mohamed El-Zimaitynak, Egyiptom távozó nagykövetének.
Augusztus 18.
Nyilatkozatban méltatta José Manuel Barroso, az EB elnöke a Sopron melletti páneurópai piknik 20. évfordulóját.
Augusztus 19.
Sólyom László köztársasági elnök, Bajnai Gordon miniszterelnök, Angela
Merkel német kancellár, Carl Bildt svéd és Michael Spindelegger osztrák kül-
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ügyminiszter részvételével tartottak megemlékezéseket Sopronpusztán és Fertőrákoson abból az alkalomból, hogy 20 évvel ezelőtt, ezen a napon a
sopronpusztai páneurópai pikniken néhány órára megnyílt a magyar államhatáron lévő „vasfüggöny” és keletnémetek százai jutottak át Ausztriába. A
megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Sólyom László, Carl Bildt, valamint a villámlátogatásra Magyarországra érkező Angela Merkel, aki elmondta: „Németország és a német emberek soha nem fogják elfelejteni, amit Magyarország tett azért, hogy ma mindannyian szabadságban élhetünk”. Angela
Merkellel külön megbeszélést folytatott – Szabó Vilmos KÜM államtitkár és
Czukor József szakállamtitkár társaságában – Bajnai Gordon kormányfő.
Sólyom László udvariassági látogatáson fogadta a német kancellárt, majd
együtt vettek részt az ünnepi „Európa-koncerten” a fertőrákosi Barlangszínházban, ahol mindketten beszédet mondtak. Sólyom László a nap folyamán
találkozott az ausztriai magyar szervezetek képviselőivel is.
Augusztus 19.
Carl Bildt svéd külügyminiszter, aki az EU soros elnöksége nevében vett részt
a Páneurópai Piknik huszadik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen, külön megbeszélést folytatott Balázs Péter külügyminiszterrel a svéd
elnökség prioritásaihoz kapcsolódó aktuális kérdésekről. Balázs Péter és Carl
Bildt megvitatta, hogy a svéd EU-elnökség és a Visegrádi Csoport idei magyar elnöksége miképpen működhet együtt azokon a területeken, amelyeknek mindkét elnökség kiemelt figyelmet szentel. Az együttműködés lehetséges területei közé tartozik a Nyugat-Balkán euro-atlanti integrációja, a Keleti Partnerség, valamint az energiabiztonság.
Augusztus 19.
Magyarország-napként ünnepelte több amerikai szövetségi állam augusztus
19-ét az 1989-es páneurópai piknik évfordulója alkalmából. Arnold Schwarzenegger kaliforniai kormányzó külön közleményben méltatta a 20 évvel ezelőtti magyar–osztrák határnyitás jelentőségét.
Augusztus 19.
A Kormány döntött a magyar és a szerb kormánya közötti, a védelmi területen történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról. [63/2009. (VIII. 19.) ME hat.]
Augusztus 20.
A nemzeti ünnep alkalmából Bajnai Gordon miniszterelnök részt vett és
beszédet mondott a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozatának
2009-es díjátadóján. Az elismeréseket Bajnai Gordon kormányfő, Szili Kata-
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lin, az Országgyűlés elnöke és Gémesi Ferenc, a MeH szakállamtitkára adta át.
Augusztus 20.
Barack Obama amerikai elnök üzenetet küldött Sólyom László köztársasági
elnöknek a nemzeti ünnep alkalmából.
Augusztus 20.
A Külügyminisztérium – szóvivője útján – tiltakozott amiatt, hogy szlovák
részről a legfelső szinten bírálták Sólyom László köztársasági elnök augusztus 21-re, a Szent István Szobor Bizottság civil szervezet meghívására a szlovákiai Révkomáromba tervezett utazását.
Augusztus 21.
Nemkívánatos személynek nyilvánítva, nem engedték be Szlovákiába Sólyom
László köztársasági elnököt, aki Révkomáromban a közadakozásból létesített Szent István szobor avató ünnepségén vett volna részt egy ottani civil
szervezet meghívására. A lépést a magyar köztársasági elnök példátlannak, a
két szövetséges állam viszonyában megmagyarázhatatlannak és kimenthetetlennek nevezte. Robert Fico szlovák miniszterelnök közvetlenül a szoboravatás előtt, egy rendkívüli sajtóértekezleten jelentette be a pozsonyi döntést.
Sólyom László végül gyalog ment el Komáromnál az Erzsébet hídon a határig és magyar területen maradva tájékoztatta az újságírókat arról, hogy a szlovák külügyminisztérium jegyzéke szerint biztonsági kockázatot jelent a részvétele az ünnepségen. Sólyom László beszédét az ünnepségen Heizer Antal
magyar nagykövet olvasta fel. A magyar kormány a szlovák kormányzati döntést megalapozatlannak, indoklását pedig sajnálatosnak és elfogadhatatlannak tartotta. Balázs Péter külügyminiszter szintén példátlannak nevezte az
esetet. Valamennyi magyar parlamenti párt határozott hangon bírálta az ellenséges, az EU-ban előzménytelen szlovák lépést.
Augusztus 21–22.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke között részt vett az EU parlamenti elnök asszonyok harmadik informális találkozóján Tallinnban, ahol a gazdasági világválságról és annak a nőket sújtó következményeiről tanácskoztak a
résztvevők. Szili Katalin a tanácskozás idején találkozott Toomas Hendrik
Ilvessel, Észtország elnökével is.
Augusztus 22.
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke részt vett a vasfüggöny megnyitásának
évfordulója alkalmából a thüringiai tartományi kormány által szervezett meg-
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emlékezésen, amely Teistungenben, a volt keletnémet–nyugatnémet vasfüggöny egykori határállomásán, az itt létrehozott múzeumban zajlott. A rendezvényen a volt miniszterelnök „20 év változás Közép-Európában” címmel
tartott előadást. Thüringiai látogatása során Orbán Viktor négyszemközt tárgyalt Dieter Althaus tartományi miniszterelnökkel is.
Augusztus 24.
Balázs Péter – szabadságát megszakítva – magához kérette Peter Weiss budapesti szlovák nagykövetet. A külügyminiszter szóban és írásban határozottan tiltakozott Sólyom László köztársasági elnök szlovákiai látogatásának
meghiúsulása ügyében.
Augusztus 24.
Magyarországra látogatott Nguyen Quoc Cuong vietnámi külügyminiszterhelyettes és megbeszéléseket folytatott Várkonyi László külügyminisztériumi
szakállamtitkárral. A vietnami diplomatát fogadta Szabó Vilmos külügyi államtitkár.
Augusztus 24.
A Külügyminisztérium közleményt adott ki, melyben megállapítja: az áldozatok – köztük négy magyar állampolgár – magyar emlékét sérti az 1989-es
Lockerbie-merénylet egyik tettesének líbiai fogadtatása.
Augusztus 24.
„Áttörés a szabadságért” címmel emlékezett az 1989. augusztus 19-i páneurópai piknikre a Konrad Adenauer Alapítvány Berlinben. A rendezvényen előadást tartott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Pozsgay Imre egykori államminiszter.
Augusztus 24–25.
Bajnai Gordon miniszterelnök meghívására Magyarországra látogatott Jan
Fischer cseh miniszterelnök.
A két kormányfő megbeszélésein, melyen magyar részről részt vett Korányi Dávid, a MeH kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkára, Czukor József
és Iván Gábor külügyminisztériumi szakállamtitkárok, cseh részről pedig Jan
Novák, a Kormányiroda főigazgatója és Hynek Kmoníček külügyminiszterhelyettes, a két kormányfő az energiabiztonsággal és energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket tekintette át, az eddigieknél erőteljesebb közösségi támogatást szorgalmazva a kelet-közép-európai régió ellátás biztonságát növelő infrastrukturális és egyéb projektek számára. A felek megerősítették a kölcsönös elkötelezettséget az EU társfinanszírozásával létrejövő
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szuper-lézer közös magyar–cseh projekt iránt. Bajnai Gordon a megbeszélés
során kitért a szlovák nyelvtörvényre is, hangsúlyozva: a nyelvtörvény alapértéket sért, mégpedig a kisebbségek alapvető jogát a szabad nyelvhasználathoz. Jan Fischert fogadta Szili Katalin országgyűlési és Sólyom László köztársasági elnök.
Augusztus 24–27.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására látogatást tett Magyarországon Park Geun-hye, a Koreai Köztársaság elnökének különmegbízottja. Park
Geun-hye megbeszélést folytatott a köztársasági elnökkel, Hiller István oktatási és kulturális miniszterrel, Pálinkás Józseffel, az MTA elnökével és fogadta őt Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke is.
Augusztus 25.
Bajnai Gordon miniszterelnök telefonbeszélgetést folytatott Jerzy Buzekkel,
az EP elnökével és a magyar kormány nevében megköszönte az elvi kiállást,
amelyet EP elnöke a szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban tanúsított, valamint rövid tájékoztatást adott a magyar–szlovák viszony legfrissebb fejleményeiről, elfogadhatatlannak nevezve a szlovák magatartást Sólyom László
révkomáromi látogatása kapcsán. Bajnai telefonon egyeztetett Anders Fogh
Rasmussen új NATO-főtitkárral is.
Augusztus 26.
Balázs Péter külügyminiszter tájékoztatta az uniós országok Budapestre akkreditált nagyköveteit a magyar–szlovák kapcsolatok helyzetéről, ismertetve a
legfrissebb fejleményeket. A magyar külügyminiszter egyúttal a nagyköveteknek is megerősítette, hogy Magyarország várja a szlovák fél magyarázatát a
történtekre.
Augusztus 26.
A magyar államfő, a miniszterelnök, a házelnök és a két legnagyobb parlamenti párt is elítélte a budapesti szlovák nagykövetség elleni Molotovkoktélos támadást. A Külügyminisztérium közleményben ítélte el a bűncselekményt.
Augusztus 27.
Czukor József külügyi szakállamtitkár és Olga Algayerová külügyi államtitkár
vezetésével megbeszélésre került sor Pozsonyban. A találkozó elsődleges célja a két külügyminiszter augusztus 30-án esedékes találkozójának előkészítése volt. A magyar fél kezdeményezte, hogy – tekintettel a két ország között
fennálló vitás kérdésekre is – a két külügyminisztérium között létrehozott
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vegyesbizottság munkáját újítsák meg és tegyék alkalmassá a kétoldalú kapcsolatokat terhelő viták megelőző kezelésére.
Augusztus 27.
Végleg bezárt a magyar Külügyminisztérium caracasi Regionális Irodája.
Augusztus 28.
Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára az augusztus 20-i nemzeti
ünnep alkalmából magyar állami kitüntetéseket adott át Kolozsváron. Elismerésben részesült: Gálfalvi Zsolt kritikus, szerkesztő, László János orvosprofesszor, Lászlóffy Csaba költő, Matekovits Mihály oktatásügyi szakember,
Szép Gyula művelődésszervező, Bocskai Vince szobrászművész és Ionel
Haiduc, a Román Akadémia elnöke. A kolozsvári magyar főkonzulátus által
szervezett díjátadó ünnepségen jelen volt Füzes Oszkár, bukaresti nagykövet, Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul, valamint számos meghívott.
Augusztus 28.
Kormány döntött a magyar és a szlovák kormány közötti, a két ország közös
államhatárán, Ipolydamásd és Helemba települések közötti közúti Ipoly-híd
és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról [66/2009. (VIII. 28.) ME hat.] és a Vámosmikola és
Ipolypásztó települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
[67/2009. (VIII. 28.) ME hat.], valamint a magyar és a vietnámi kormány közötti, pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról. [68/2009. (VIII. 28.) ME hat.]
Augusztus 29.
Az „elfogadhatatlan és diszkriminatív” szlovák nyelvtörvényre hívta fel az amerikai kormány vezető külpolitikai tisztviselőinek figyelmét Frank Koszorús, az
AMSZ társelnöke Washingtonban. A washingtoni magyar vezető azon a találkozón beszélt erről, amelyen a 18 amerikai etnikai szervezetet képviselő Közép-Kelet-Európai Koalíció elnevezésű csoport vezetői megbeszélést folytattak az Obama-kormány vezető külpolitikai tisztviselőivel, Anthony Blinken
helyettes elnöki tanácsadóval, az alelnök nemzetbiztonsági tanácsadójával,
Michael McFaul, Oroszországért és Eurázsiáért felelős elnöki tanácsadóval és
Leslie Haydennel, a nemzetbiztonsági tanács Oroszország-ügyi igazgatójával.
Augusztus 29.
A Kormány határozatot hozott a Magyarország és a San Marino közötti, a
kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozá-
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sáról a jövedelemadók területén tárgyú egyezmény szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról. [1145/2009. (VIII. 29.) Korm. hat.]
Augusztus 30–31.
Balázs Péter külügyminiszter szlovén kollégája, Samuel Žbogar meghívására
részt vett a bledi Stratégiai Fórumon, melynek napirendjén a gazdasági válság kezelése, valamint Európa és Eurázsia gazdasági és geopolitikai állapotának megvitatása szerepelt. A magyar külügyminiszter az „Európai biztonsági struktúra: eljött az újragondolás ideje?” elnevezésű kerekasztal-vitában
fejtette ki álláspontját, többek közt Knut Vollebaek EBESZ főtitkárral, Miroslav
Lajčák szlovák külügyminiszterrel, valamint Geoffrey Hoon egykori brit védelmi miniszterrel együtt. Az esemény margóján Balázs Péter kétoldalú megbeszélést folytatott szlovák kollégájával, akivel megállapodott a magyar–szlovák kormányfői találkozóról. A magyar külügyminiszter az alkalmat kihasználva, felkereste a szlovéniai Lendvát, ahol eszmecserét folytatott a muravidéki magyar kisebbség vezetőivel.
Augusztus 31.
A Magyar Köztársaság luxemburgi és Kuala Lumpur-i nagykövetsége megszüntette a működését, a külképviseletek bezártak.
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SZEPTEMBER
Szeptember 1.
A szeptember elsejével életbe lépett szlovák nyelvtörvény ellen tartott demonstrációt a Civil Összefogás Fórum a budapesti szlovák nagykövetség épülete előtt, s ezzel egy időben Dunaszerdahelyen a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását követelte mintegy 15 ezer szlovákiai magyar. Tüntetést rendeztek Szlovákia brüsszeli nagykövetsége előtt is a brüsszeli Magyar
Hullám közéleti társaság szervezésében, a szlovák nyelvtörvény elleni tiltakozás jegyében, melyen jelen voltak mind néppárti, mind szocialista, mind
jobbikos magyar EP-képviselők. Eközben a magyar kormányszóvivő bejelentette: szeptember 10-én, Magyarország területén, a szlovák határ közelében
találkozik egymással Bajnai Gordon magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök.
Szeptember 1.
Balázs Péter külügyminiszter Lengyelországba utazott és Gdanskban részt vett
a II. világháború kitörésének 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken.
Szeptember 2.
Szili Katalin az Országgyűlés elnöke – akit útjára elkísért a négy országgyűlési frakció vezetője, illetve frakcióvezető-helyettese is – Brüsszelben megbeszéléseket folytatott a szlovák államnyelvtörvénnyel kapcsolatos magyar kifogásokról Jerzy Buzekkel, az EP elnökével, Joseph Daullal, az EPP képviselőcsoport vezetőjével, Guy Verhofstadt-tal, az ALDE képviselőcsoportjának
vezetőjével, Martin Schulz-cal, az S&D képviselőcsoport vezetőjével, Jacques
Barrot-val, az EB alelnökével. Az EP elnökével folytatott tárgyalásokat követően Buzek kijelentette: elnöksége alatt az EP kiemelt fontosságot tulajdonít
a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának. Azt is megemlítette, hogy amenynyiben a nyelvtörvénnyel kapcsolatos vizsgálatoknál ütközést találnak az uniós joggal, az EU szerveinek kötelességük jogi lépéseket tenni.
Szeptember 3.
Knut Vollebaekkel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosával találkozott a Szili
Katalin, az Országgyűlés elnöke Hágában, aki négypárti parlamenti delegá-
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ció élén megbeszélést folytatott az EBESZ illetékesével a szlovákiai államnyelvtörvény körül kialakult helyzetről. A kisebbségügyi főbiztos a találkozóról kiadott közleményében alapvető fontosságúnak nevezte, hogy a nyelvtörvény végrehajtási rendelete ne érintse hátrányosan a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségekhez tartozókat. Aláhúzta, hogy mindaddig be kíván kapcsolódni a probléma kezelésébe, amíg minden félnek elfogadható megoldást találnak. Közleményében a főbiztos fontosnak nevezte a megfelelő egyensúly
biztosítását az államnyelv megerősítése és a kisebbségek nyelvi jogainak megvédelmezése között. Jelezte, hogy ő maga is javaslatot tett olyan intézkedésekre, amelyek az egyensúlyt javíthatják, és lépéseket javasolt arra is, hogy a
törvény „arányos és megfelelő módon” legyen végrehajtható. „Parancsolónak” nevezte, hogy a következő lépések kidolgozásába a szlovákiai nemzeti kisebbségek képviselőit is vonják be. A magyar parlamenti küldöttséget fogadta Gerdi Verbeet, a holland Képviselőház elnöke.
Szeptember 3.
Finnországba látogatott Matti Vanhanen finn miniszterelnök meghívására
Bajnai Gordon miniszterelnök. A Helsinkiben munkalátogatáson tartózkodó
magyar kormányfő találkozott Simon Beresford-Wylie-val, a Nokia Siemens
Network vezérigazgatójával, majd a 15 legnagyobb magyarországi finn befektető cégek vezetőivel tartott szakmai fórumot a magyar befektetéseikről.
Bajnai Gordon ezt követően megbeszélést folytatott Matti Vanhanen finn miniszterelnökkel, melynek során a gazdasági válságkezelés és az EU aktuális
kérdései mellett a szlovák nyelvtörvény miatt kialakult feszültség is konzultált a két kormányfő. A magyar miniszterelnök találkozott Sauli Niinistö házelnökkel és Stefan Wallin kulturális- és sportminiszterrel, a Svéd Néppárt vezetőjével is.
Szeptember 3.
A Külügyminisztérium idei, a Magyar Köztársaság Nemzetközi Kapcsolataiért kitüntetéseit – más néven Lánchíd-díjait – Fischer Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem BTK dékánja, Szarka László, a komáromi Selye Egyetem Tanárképző Karának dékánja és Sz. Bíró Zoltán, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa kapta. A díjakat Balázs Péter külügyminiszter adta át Budapesten.
Szeptember 3.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter és Lázár János, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnöke jelenlétében elbúcsúztatták Hódmezővásárhelyen az afganisztáni tartományi újjáépítési csoport 265 fővel útnak induló hetedik váltását. A csoport elsősorban az oktatás, az infrastruktúra és az egész-
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ségügy területén dolgozik majd, de egyéb más segélyezési feladatokban is
segítenek, ha szükséges lesz.
Szeptember 3.
A határon túli magyarság intézményrendszerének segítését, kiépítését és fenntartását, az érdekképviseleteinek támogatását, a nyugati magyarok kettős állampolgárságának rendezését, valamint számukra a magyarországi passzív és aktív
választójog biztosítását kéri a mindenkori magyar kormánytól a Nyugat-európai
Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ), amely rendes évi közgyűlését Prágában tartotta meg. (A NYEOMSZSZ ernyőszervezetként 2001 őszén
alakult meg a svédországi Stockholmban és tagjai között megtalálhatóak az angliai, ausztriai, dániai, észtországi, finnországi, hollandiai, németországi, norvégiai és svédországi országos magyar szervezetek – szerk. megj.)
Szeptember 4.
Sólyom László köztársasági elnök hivatalában fogadta a révkomáromi Szent
István Szoborbizottság tagjait. A találkozó résztvevői köszönetet mondtak a
magyar államfőnek a szobor állításának támogatásáért, illetve tájékoztatták
Sólyom Lászlót az avató ünnepségről, amely beszámolójuk szerint méltóságteljesen zajlott.
Szeptember 4.
Az Országgyűlés Szili Katalin elnök által vezetett négypárti delegációja Brüszszelben az Európai Parlamentben találkozott az intézmény magyar ajkú képviselőivel. Az eseményen részt vettek az erdélyi és felvidéki magyar közösség érdekeit képviselő romániai és szlovákiai magyar képviselők is. A megbeszélés fő témája a brüsszeli Magyar Kisebbségek Európai Érdekképviseleti
Irodájának megnyitása, az egységes magyar érdekképviselet kérdése, a szlovák nyelvtörvény és Sólyom László köztársasági elnöknek a közelmúltban
meghiúsított felvidéki beutazása volt.
Szeptember 4.
A Kormány határozatot hozott egyes határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről [1151/2009. (IX. 4.) Korm. hat.] és döntött a magyar és a román kormány közötti, a Nagykereki és Nagyszántó közötti gyorsforgalmi úti
kapcsolat határmetszéspontjának megállapításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról. [71/2009. (IX. 4.) ME hat.]
Szeptember 4–5.
Magyarországra látogatott José Montilla i Aguilera a Katalán Autonóm Közösség elnöke, aki Sólyom László Köztársasági elnökkel együtt megnyitotta a „Ki-
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rálylányok messzi földről – Magyarország és Katalónia a középkorban” címmel megrendezett kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban. A katalán politikust Sólyom László fogadta Sándor-palotában.
Szeptember 4–5.
Balázs Péter külügyminiszter Stockholmban részt vett az EU külügyminiszterek informális (Gymnich típusú) találkozóján. A Stockholm Skeppsholmen
nevű szigetén sorra került ülésen a svéd elnökség több külpolitikai téma, így
a Közel-Kelet, Afganisztán, Pakisztán, Irán, az EU, mint globális szereplő megvitatását szorgalmazta. A találkozón részt vett Javier Solana, az EU Tanácsának főtitkára és az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikájának főképviselője is.
A tanácskozás záró ebédjére meghívást kaptak a tagjelöltek, azaz Horvátország, Macedónia és Törökország megbízottai is.
Szeptember 6.
Két- és háromoldalú konzultációt tartottak a szlovák–magyar feszültségekről
az európai uniós külügyminiszterek stockholmi tanácskozásának helyszínén.
A háromoldalú megbeszélésen Carl Bildt svéd külügyminiszter is részt vett.
A háromoldalú konzultáción tájékoztatták az EU-elnökséget a két fél álláspontjáról a vitatott kérdésekben és a tervezett további lépésekről és előkészítették a küszöbön álló magyar–szlovák miniszterelnöki találkozót.
Szeptember 6–7.
Az EU jelenlegi elnöki tisztségét betöltő Svédország Visbyben rendezte meg
az EU-tagországok parlamentjei külügyi bizottságainak elnöki konferenciáját. Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok
Bizottságának elnöke a konferencia keretében találkozott Borbély Lászlóval,
a román Képviselőház külügyi bizottságának elnökével. A magyar és a román külügyi bizottságok elnökei megvitatták a jelenlegi magyar–szlovák viszonyt, különös tekintettel a szlovák nyelvtörvényre. Egyetértettek abban,
hogy, ez a törvény nem csak a kisebbségek jogait sérti, hanem az emberi jogokat általában és így az európai alapelveket is, valamint abban is, hogy EU
határozottan állást kell foglaljon a szlovák nyelvtörvény ellen. A két fél megegyezett abban, hogy a román parlament két házának külügyi elnökei, a két
ország kapcsolatait erősítendő, hivatalos látogatást tesznek az ősz folyamán
Budapesten.
Szeptember 7.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, akit elkísért Eörsi Mátyás, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke Párizsban találkozott Lluís Maria
de Puiggal, az ET Parlamenti Közgyűlésének elnökével. A találkozó témája a
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szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatos magyar álláspont ismertetése volt. Lluis
María de Puig bejelentette: kész közvetíteni Magyarország és Szlovákia között a szlovák nyelvtörvény kérdéséről. Szili Katalin budapesti látogatásra hívta meg a közgyűlés elnökét, aki ezt elfogadta és ígérete tett, hogy még az ősz
folyamán fölkeresi a magyar fővárost. (Lluís Maria de Puig november 24-én
tett látogatást Budapesten. – szerk. megj.)
Szeptember 7.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke részt vett a kismartoni Esterházy kastélyban, a Vasfüggöny átvágásának 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő emlékkonferencián. A konferenciát megelőzően megbeszélésekre
került sor a magyar házelnök és Barbara Prammer, az osztrák Nemzeti Tanács elnöke között. A két házelnökasszony mellett, a rendezvényen részt vett
és felszólalt Balázs Péter külügyminiszter, Pozsgay Imre volt államminiszter,
Hans-Dietrich Genscher volt német alkancellár és külügyminiszter, Hans
Niessl, Burgenland tartományfőnöke, Emil Brix, az osztrák KÜM szakállamtitkára, Draskovics Tibor IRM miniszter, Claudia Bandion-Ortner osztrák
igazságügyminiszter, Maria Fekter osztrák belügyminiszter, Norbert Darabos
osztrák védelmi miniszter, Horst Teltschnik, Helmut Kohl egykori német
kancellár volt külpolitikai tanácsadója és Paul Lendvai, az „Europäische
Rundschau” főszerkesztője.
Szeptember 7.
A szlovák–magyar miniszterelnöki találkozón megbeszélhető konkrét intézkedéseket kezdeményezett, valamint a Magyarország és Szlovákia közti jószomszédi viszony helyreállítását javasolta Bajnai Gordon abban az írásában, amely egyidőben jelent meg szlovák és magyar nyelven a pozsonyi
„SME” című szlovák lapban, illetve a pozsonyi „Új Szóban”.
Szeptember 7.
Magyarországra látogatott Sven Alkalaj Bosznia-Hercegovina külügyminisztere és megbeszéléseket folytatott Balázs Péter külügyminiszterrel, valamint
Iklódy Gábor szakállamtitkárral, elsősorban a gazdasági kapcsolatok fejlesztési lehetőségeiről, kiemelten kezelve a kereskedelmi és beruházási kérdéseket. Sven Alkalajt fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök.
Szeptember 7.
Gémesi Ferenc, a MeH nemzetpolitikai szakállamtitkára a magyar–szlovák
kisebbségi kormányközi bizottság társelnök bejelentette: Szlovákia beleegyezett az EBESZ bevonásába és ennek megfelelően magyar–szlovák–EBESZ
szakértői egyeztetések lesznek még szeptember folyamán a kétoldalú kor-
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mányközi kisebbségi vegyes bizottság keretében a nyelvtörvény végrehajtásával kapcsolatban.
Szeptember 7.
Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Brüsszelben részt
vett az EU-tagországok mezőgazdasági minisztereinek ülésén.
Szeptember 7.
Budapesten konferenciát tartottak az izraeli–magyar diplomáciai kapcsolatok
újrafelvételének 20. évfordulója alkalmából, melyen – mások mellett – felszólalt Szabó Vilmos külügyi államtitkár és Fónagy János, a FIDESZ-MPSZ
parlamenti képviselője, az Országgyűlés Magyar–Izraeli Baráti Bizottságának
elnöke.
Szeptember 8.
Huszadik alkalommal rendezték meg a Jean Monnet-konferenciát, „Az európai integrációs tanulmányok támogatásának 20 éve: a Jean Monnet-akciótól
a Jean Monnet-programig” címmel, melyet José Manuel Barroso, a Bizottság
elnöke nyitott meg. A brüsszeli rendezvényen a világ valamennyi tájáról érkezett neves Európa-kutatók, akadémikusok vettek részt, akik kiemelték a
Jean Monnet hálózat szerepét Európa átalakulásában, az unió ismertté tételében a világban. Ezen kívül olyan aktuális uniós kérdéseket vitattak meg,
mint az intézményi ügyek, az euró szerepe a válságban és az unió legfontosabb aktuális kihívásai. A konferenciát magyar külügyminiszter beszéde zárta, melyben Balázs Péter a poszt-lisszaboni kormányzati struktúra és az új intézmények szerepét, az intézményi egyensúly jelentőségét, valamint a szolidaritást, mint az unió egyik legfontosabb alapelvét és annak az unió bővítésében, prosperitásában, a demokráciában és a multikulturalizmusban betöltött jelentőségét hangsúlyozta. A konferencia margóján Balázs Péter tárgyalásokat folytatott az EB több tagjával, így Jacques Barrot alelnökkel, Joaquín
Almunia gazdasági és pénzügyi-, Pawel Samecki regionális politikáért és
Algirdas Semeta költségvetésért felelős biztossal
Szeptember 8.
Átadta megbízólevelét Banai Károly, Magyarország bécsi állandó ENSZ-képviseletének új vezetője Antonio Maria Costának, az ENSZ Bécsi Irodája élén
álló főtitkárhelyettesnek. Banai Károly állandó képviselő lesz az átfogó atomcsend egyezményt előkészítő szervezetnél (CTBTO), a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél (IAEA), valamint az ENSZ Iparfejlesztési Szervezeténél
(UNIDO) is.
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Szeptember 9.
Sólyom László köztársasági elnök Horst Köhler német elnök meghívására Berlinbe utazott, hogy közösen emlékezzenek meg a 20 évvel ezelőtti, szeptemberi magyarországi eseményekről. A német elnöki rezidencián, a Bellevuepalotában a két ország államfője munkaebéd keretében folytatott tárgyalásokat, amelyen a két évtizeddel ezelőtti események olyan résztvevői is részt
vettek, mint Hans-Dietrich Genscher volt német külügyminiszter és Kozma
Imre atya, az NDK-s menekülteknek annak idején hatalmas segítséget nyújtó Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője. Ezt követően s két ország államfője rendkívüli négyszemközti megbeszélést iktatott be a berlini magyar nagykövetségen. Sólyom László államfő ezt követően a Német Külpolitikai Társaság háttér-tájékoztatóján vett részt, ahol német és külföldi újságírókkal találkozott. Végül a magyar államfő meghívójával együtt részt vett az évforduló
alkalmából rendezett ünnepi koncerten.
Szeptember 9.
Balázs Péter külügyminiszter és horvát kollégája, Gordan Jandroković, a horvát külügyminiszter szülővárosában, Bjelováron megbeszéléseket folytatott.
A négyszemközti megbeszélést plenáris tárgyalás követte, majd munkavacsora keretében folytatták a tanácskozást. A munkatalálkozó célja a Barcson tartandó, szeptember 17-re tervezett III. magyar–horvát együttes kormányülés
napirendjének áttekintése, illetve annak szélesebb nemzetközi összefüggésbe helyezése volt. A kormányülésen aláírandó megállapodásokon túl a miniszterek eszmét cseréltek Horvátország immáron megvalósult NATO tagságának első tapasztalatairól, az ország EU-csatlakozási folyamatáról, valamint
a dél-kelet európai régió helyzetéről.
Szeptember 9–10.
Határon átnyúló, közös környezetvédelmi fejlesztésekben való együttműködésekről tárgyalt a Magyar–Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság Budapesten. A környezetvédelmi és vízügyi megbeszéléseken Magyarországot
Kling István, a KVM államtitkára és Haraszthy László, a tárca természetvédelmi szakállamtitkára képviselte, míg a román delegációt Doru Laurian
Bădulescu, a román környezetvédelmi minisztérium államtitkára vezette. A
felek megállapodtak abban, hogy a két ország közös projektek kialakításával
használja ki az uniós környezetvédelmi pályázatokat és megvitatták a Romániában tartandó következő együttes kormányülés napirendjére kerülő témákat. A Vegyes Bizottság megállapította, hogy Románia szakminisztériuma változatlanul nem lát lehetőséget a Verespataki projekt környezeti hatásvizsgálati eljárásának folytatására.
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Szeptember 10.
Szécsényben került sor Bajnai Gordon magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök megbeszélésére, melyen rész vett a két külügyminiszter Balázs Péter
és Miroslav Lajčák, valamint Korányi Dávid, a MeH szakállamtitkára, továbbá Czukor József magyar külügyminisztériumi szakállamtitkár és Olga
Algayerová külügyi államtitkár. A konzultáció tárgya a feszültté vált magyar–szlovák viszonyt befolyásoló tényezők áttekintése és a kitörési lehetőségek feltérképezése volt. A tárgyalások eredménye a két kormányfő által jegyzett 11 pontos közös megállapodásban összegezhető, melynek alapján mindkét ország elfogadja az EBESZ kisebbségi főbiztosának ajánlásait a szlovák
nyelvtörvény módosítására vonatkozóan. Szlovákia e dokumentumban megerősítette, hogy szorosan együttműködik majd a főbiztos hivatalával az ajánlások megvalósításában. A megállapodás kitér Sólyom László augusztus
21-ei, meghiúsult révkomáromi látogatására is, amely azért maradt el, mert a
szlovák hatóságok nem engedték belépni a magyar köztársasági elnököt Szlovákiába. A két kormányfő – fenntartva az eset jogi aspektusaival kapcsolatos
eltérő álláspontját – sajnálatát fejezte ki a látogatás „körülményei miatt”.
Szeptember 10.
Balázs Péter magyar külügyminiszter meghívására Budapesten tett munkalátogatást Vuk Jeremić, a szerb diplomácia vezetője. A megbeszélés egyik célja Boris Tadić szerb államfő októberben esedékes hivatalos budapesti látogatásának előkészítése volt. Emellett áttekintették a délkelet-európai térség helyzetét különös tekintettel Szerbia európai integrációját érintő aktuális kérdésekre (jövőre esedékes vízummentesség, infrastrukturális és energetikai hálózatok
összekötése). Balázs Péter meghívta szerb partnerét Budapestre, a nyugat-balkáni térség külügyminiszterei számára október 6-án szervezett informális munkaebédre. Ez a rendezvény követi majd azt a találkozót, amelyet a Visegrádi
Négyek, valamint az uniós elnökségi trió másik két tagja, Spanyolország és
Belgium tart – ugyancsak külügyminiszteri szinten. A magyar diplomácia vezetője felvetette – és javaslata kedvező fogadtatásra talált –, hogy még az idén
tartsanak háromoldalú magyar–szerb–horvát külügyminiszteri találkozót Magyarországon a háromoldalú együttműködés elmélyítése, a szerb–horvát kapcsolatok fejlesztése és a régió további stabilizálása érdekében. Vuk Jeremić találkozott Németh Zsolttal, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok
Bizottságának elnökével és fogadta őt Sólyom László köztársasági elnök is.
Szeptember 10.
Budapesten került sor a V4 országai, valamint Bulgária és Románia mezőgazdasági agrárvezetőinek tanácskozására, melyen a házigazda Gráf József
FVM miniszter mellett részt vett Tzvetan Vassilev Dimitrov bolgár miniszter-
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helyettes és Stanislav Kozák szlovák miniszter-helyettes továbbá Marek
Sawicki lengyel és Ilie Sârbu román szakminiszter, valamint Ján Slabý szlovák államtitkár.
Szeptember 10.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter telefonbeszélgetést folytatott Robert
Gates amerikai védelmi miniszterrel. A beszélgetés során a felek kitértek a
pápai C-17 programra, az afganisztáni műveletre, valamint a NATO új Stratégiai Koncepciójára. Szekeres Imre röviden tájékoztatta kollégáját a jövő évi
magyar honvédelmi költségvetés alakulásáról is. A telefonbeszélgetésben a
magyar miniszter a szeptember 11-i terrortámadások évfordulója kapcsán
együttérzését fejezte ki az amerikai miniszternek, kérve, hogy a Pentagonban
tartandó megemlékezésen tolmácsolja a magyar részvétnyilvánítást.
Szeptember 10.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter Budapesten megbeszélést folytatott Nebojsa Bradić szerb kulturális miniszterrel Szerbia és Magyarország kulturális kapcsolatairól, az együttműködési lehetőségek bővítéséről. A tárgyalópartnerek egyetértettek abban, hogy a Vajdaságban élő magyar közösség
kulturális eredményei, sikerei erősítik a két nemzet közötti kapcsolatokat. A
felek megegyeztek a tárcák közötti munkakapcsolat, kulturális együttműködések folytatásáról, egyebek mellett közös kiállítások rendezéséről.
Szeptember 10.
Orbán Viktor a FIDESZ-MPSZ elnöke Brüsszelben részt vett az Európai Néppárt vezetőségi ülésén. Az EPP választmánya brüsszeli ülésén az elnökség javaslatára felfüggesztette az MDF tagságát a néppártban. A felfüggesztéssel
egyidejűleg megindították az MDF-nek az EPP-ből való kizárására irányuló
eljárást is. A felfüggesztést azzal indokolták, hogy az MDF megválasztott képviselője Bokros Lajos, az Európai Parlamentben nem a kereszténydemokrata
irányzatú néppárti frakcióhoz csatlakozott.
Szeptember 10.
A Kormány határozatot hozott a magyar küldöttség részvételéről az ENSZ
Közgyűlés 64. ülésszakán [1152/2009. (IX. 10.) Korm. hat.] és döntött a magyar és a moldovai kormány közötti fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról. [73/2009. (IX. 10.) ME hat.]
Szeptember 10–11.
„A határnyitás – Út a szabadságba” címmel, Magyarország nyugati határnyitásának 20. évfordulója alkalmából kétnapos konferenciát tartottak Budapes-
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ten, melyen részt vett és előadást tartott Németh Miklós és Orbán Viktor volt
miniszterelnök és Dagmar Schipanski, a türingiai parlament elnöke is.
Szeptember 10–12.
Hévízen került megrendezésre a NATO Atlanti Politikai Tanácsadó Csoport
konferenciája, melyet Iklódy Gábor szakállamtitkár nyitott meg. A tanácskozáson megjelenteket Balázs Péter külügyminiszter nevében Szabó Vilmos külügyi államtitkár köszöntötte.
Szeptember 11.
Megtartotta éves plenáris ülését Budapesten a KMKF, melynek zárt ülésén a
résztvevők három napirendi pontot vitattak meg. A Nemzeti Együttműködési Stratégia egyes szakpolitikai kérdései mellett szó volt a magyar kormány
határon túli magyarsággal kapcsolatos 2009. évi politikájáról és a határon túli magyarság aktuális helyzetéről a KMKF résztvevő szervezeteinek és az EP
magyar képviselő csoportjainak jelentései alapján. A résztvevők záróközleményükben megállapítottak: az elmúlt időszakban a KMKF a magyar közösségek együttműködésének és közös jövőtervezésének jelentős fórumává vált.
Közölték: aggódva figyelik a szlovák kormánypolitikának 2006 óta fokozódó
magyarellenességét és egyúttal szolidaritásáról biztosították az MKP-t és
Sólyom László köztársasági elnököt a Szlovákiából történt kitiltása ügyében.
A részt vevő magyarországi pártok felkérték a magyar kormányt, hogy tegye
meg a szükséges lépéseket az EU-ban a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.
Szeptember 11.
Czukor József szakállamtitkár Bécsben konzultációt folytatott a kétoldalú kapcsolatokért felelős osztrák partnerével, Stefan Lehne szekciófőnökkel, a Nemzetközi és Európai Ügyek Szövetségi Minisztériuma politikai igazgatójával.
Szeptember 11–12.
Sólyom László köztársasági elnök, akit elkísért Iklódy Gábor szakállamtitkár
a lengyel tengermelléki Sopotban részt vett a V4 tagállamok köztársasági elnökeinek találkozóján. A visegrádi országok államfőinek idei, csúcstalálkozóján, egyebek között elvi megegyezés született arról, hogy egyes távolabbi
országokban közös konzuli szolgálatokat hoznak létre. Ivan Gašparovič szlovák államfő javasolta az EU-n belül külön visegrádi régió létrehozását, illetve egy visegrádi elnöki díj megalapítását. Sólyom László magyar elnök kitűnő eszköznek minősítette a V4-es együttműködést a közös érdekek azonosítására és egységes képviseletére az EU fórumain. A csúcstalálkozó egyik fontos témája volt a lisszaboni szerződés és az ezzel kapcsolatos német alkot-
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mánybírósági döntés értékelése volt. (A német alkotmánybíróság egy júniusi
döntésének eleget téve, a Bundestag szeptember 8-án jelentősen bővítette saját beleszólási jogát az európai uniós szintű döntésekkel kapcsolatban. A
karlsruhei taláros testület e törvények elfogadásához kötötte az EU szerkezeti reformjait megtestesítő lisszaboni szerződés német ratifikálását. – szerk.
megj.) Sólyom László kétoldalú találkozókon vett részt Václav Klaus cseh és
Lech Kaczyński lengyel, illetve díszvendégként jelen lévő szlovén kollégájával, Danilo Türkkel. Ivan Gasparovičcsal Sólyom László nem tervezett kétoldalú megbeszélést, miután a magyar fél továbbra is várja a révkomáromi incidens miatt elküldött jegyzékére a szlovák fél válaszát.
Szeptember 13–15.
A svédországi Växjöben került sor az EU földművelésügyi és halászati miniszterek informális találkozójára, melynek központi témája mezőgazdaság
és az éghajlatváltozás volt. A miniszterek – köztük Gráf József, a MVM vezetője – tanulmányi látogatás keretében többek között helyi gazdaságokba is
ellátogattak, azzal a céllal, hogy a házigazdák megmutassák: gazdálkodni
nehéz természeti adottságok mellett is lehetséges.
Szeptember 14.
Lemondott Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, aki 1998–2002 között a
Parlament alelnöke majd 2002 óta házelnök volt. Az Országgyűlés új elnökévé Katona Bélát választották meg a képviselők. A leköszönt és a most megválasztott házelnök megállapodott arról, hogy a KMKF-val kapcsolatos teendőket a jövőben is Szili Katalin fogja ellátni. Utóbb, szeptember 25-án Katona Béla hivatalosan megbízta Szili Katalint a KMKF Állandó Bizottsága elnöki tisztségének ellátásával.
Szeptember 14.
A magyar–dél-koreai diplomáciai kapcsolatok felvételének húszadik évfordulója alkalmából delegáció élén Magyarországra látogató Oh Se Hoon szöuli főpolgármestert fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök.
Szeptember 14.
Tájékoztatta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közgyűlését a paksi
atomerőmű tervezett bővítéséről Hónig Péter, az illetékes szaktárca vezetője
Bécsben.
Szeptember 14.
Czukor József szakállamtitkár Salzburgban részt vesz az európai városok és
régiók V. konferenciáján.
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Szeptember 14.
Élesen bírálták magyar európai parlamenti képviselők a nyáron módosított
szlovákiai államnyelvtörvényt az EP plenáris ülésén Strasbourgban. Az új öszszetételű EP első érdemi munkanapján, napirend előtti felszólalásában
Schmitt Pál (FIDESZ-MPSZ), a képviselőtestület alelnöke úgy fogalmazott:
Szlovákiában olyan atrocitás érte az EU egyik hivatalos nyelvét, a magyart,
amely teljes mértékben ellentmond az európai szellemiségnek. Tabajdi Csaba, az MSZP delegációvezetője szerint Pozsony súlyos jogsértést követett el.
Sógor Csaba erdélyi magyar képviselő szintén a nyelvtörvény ellen emelt szót.
A témában szlovák képviselők is felszólaltak, akik egyebek között úgy vélték, a törvény tiszteletben tartja a kisebbségi jogokat.
Szeptember 14.
Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta Igor Szavolszkijnak, az Oroszországi Föderáció távozó nagykövetének.
Szeptember 14–15.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iklódy Gábor szakállamtitkár, részt
vett az EU ÁKÜT brüsszeli ülésén. Az ÁKÜT első alkalommal ülésezett a svéd
elnökség által 2009 júliusában javasolt új munkamódszer szerint: az első napon az általános ügyeket (ET szeptember 17-ei informális ülésének előkészítése, ET október 29–30-ai ülésének napirendje, energiabiztonság, iráni elnökválasztás utáni helyzet, az emberi jogok, valamint az iráni nukleáris program
alakulása stb.), a második napon pedig a külkapcsolati témákat (Afganisztán
és Dél-Kaukázus helyzete, a régió országainak a Keleti Partnerségen belüli
helye és kezelése, különös tekintettel a bilaterális kapcsolatokra stb.) tárgyalták meg. Az ÁKÜT margóján ülésezett az EU–Üzbegisztán Együttműködési
Tanács, továbbá megtartották az EU–Közép-Ázsia külügyminiszteri találkozót, valamint a politikai igazgatók informális munkavacsoráját is.
Szeptember 15.
A „Kisebbségek egy varratmentes Európában – a határon átnyúló együttműködés szerepe az etnokulturális sokszínűség fenntartásában” címmel, a MEH
által rendezett nemzetközi konferencia egyik előadója volt Knut Vollebaek
az EBESZ Kisebbségi Főbiztosa. A főbiztos, akit elkísért Budapestre Gerhard
Stahl, az EU Régiók Bizottsága főtitkára is, megbeszéléseket folytatott Bajnai
Gordon miniszterelnökkel a szlovákiai nyelvtörvény kapcsán kialakult helyzetről. A Korányi Dávid és Gémesi Ferenc MeH szakállamtitkárok társaságában folytatott konzultációt követően a magyar miniszterelnök kijelentette:
Knut Vollebaek EBESZ-főbiztosnak a szlovákiai nyelvtörvénnyel kapcsolatos
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ajánlásai európai szintre emelhetik a Szlovákiában élő összes, így a magyar
kisebbség védelmét és képviseletét is. Az ajánlások között szerepel, hogy
Szlovákiában a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvényt fel kell
hozni az államnyelvtörvény szintjére, illetve szükség lesz arra is, hogy megalkossák a kisebbségek védelméről szóló törvényt úgy, ahogyan például ez
már Magyarországon régóta működik. Knut Vollabaeket Czukor József szakállamtitkár társaságában fogadta Balázs Péter külügyminiszter. A főbiztos találkozott Németh Zsolttal, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnökével is.
Szeptember 15.
Budapestre látogatott Gert Weisskirchen, az SPD Bundestag frakció külpolitikai szóvivője. A német politikus megbeszéléseket folytatott Szabó Vilmos
KÜM államtitkárral, Czukor József szakállamtitkárral és találkozott Balázs Péter külügyminiszterrel.
Szeptember 15.
Üdvözölte Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációjának vezetője, hogy Jerzy
Buzek, az EP új elnöke kész közvetítő szerepet vállalni a magyar–szlovák
konfliktus, illetve a Szlovákián belül a magyar kisebbség és a szlovák többség között kialakult konfliktus rendezésében. Buzek a plenáris ülésen elmondott elnöki programbeszédében utalt arra, hogy szükség esetén segít,
hogy az európai értékek mentén sikerüljön rendezni Szlovákia és Magyarország vitáját a kisebbségek jogairól. Tabajdi Csaba elmondta: „történelmi
jelentőségű Buzek elnök úr kezdeményezése, ugyanis ez az első alkalom,
hogy egy európai intézmény vezetője nem a szőnyeg alá söpri a nemzeti
kisebbségek ügyét, hanem szembenéz a problémákkal és segíti azok megoldását”.
Szeptember 15.
Leonard Orban, EU többnyelvűségi biztosa közleményt adott ki, melyben kifejti: minden jogi eszközzel garantálni kell az alapvető jogokat, beleértve a
nemzeti kisebbségekhez tartozók alapvető jogait, és tevékenyen fel kell lépni a diszkrimináció bármilyen lehetősége ellen. A dokumentum hangsúlyozza: a tagállamoknak minden elérhető jogi eszközt fel kell használni az alapvető jogok szavatolása érdekében, beleértve a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek alapvető jogait, valamint tevékenyen fel kell lépniük a diszkrimináció minden lehetősége ellen. A közleményből kitűnik, hogy Orban előző nap Brüsszelben külön-külön találkozott Balázs Péter magyar, illetve
Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszterrel.
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Szeptember 15.
A WHO koppenhágai bizottsági ülésén Jakab Zsuzsannát, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ vezetőjét választották meg 5 éves
időtartamra a világszervezet európai régiójának igazgatójává.
Szeptember 15–16.
Várkonyi László külügyi szakállamtitkár Ottawában konzultációt folytatott a
kanadai KÜM, valamint az Állampolgársági, Bevándorlási és Multikulturális
Minisztérium illetékes vezetőivel Philip Pinnington igazgatóval, illetve és
Peter MacDougall főigazgatóval azzal kapcsolatosan, hogy egyes, a kanadai
menekültügyi rendszerrel visszaélő magyar állampolgárok a felelősen utazók
érdekeit veszélyeztetik. A megbeszélések során a tárgyalófelek megállapították: példaértékű együttműködés zajlik a magyar és kanadai hatóságok között
a megnövekedett számú magyarországi menedékkérők ügyében és közös erőfeszítéseket tesznek a helyzet kezelésére.
Szeptember 16.
Bajnai Gordon miniszterelnök Budapesten, Dan Fried guantánamói különmegbízottal közösen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be: Magyarország
befogad egy volt guantánamói foglyot, valószínűleg egy palesztin állampolgárságú férfit. A kormányfő elmondta: hosszú mérlegelés, alapos megfontolás, gondos előkészítés, alapos tárgyalások után döntött arról: Magyarország részt vesz a guantánamói fogolytábor bezárását és a foglyok társadalmi beilleszkedését elősegítő nemzetközi programban azzal, hogy – több
más szövetséges országhoz hasonlóan – befogad egy volt guantánamói foglyot.
Szeptember 16–18.
A NATO fontosabb műveleteit, első helyen az afganisztáni missziót, illetve a
NATO stratégiai koncepcióját elemezték Sintrában a NATO Katonai Bizottságának háromnapos vezérkari főnöki konferenciáján, melyen Magyarországot Tömböl László vezérezredes, vezérkari főnök képviselte.
Szeptember 17.
A 2006 óta harmadik alkalommal tartott közös ülést a magyar és a horvát
kormány. A Barcson megrendezett együttes kormányülésen Bajnai Gordon
magyar és Jadranka Kosor horvát kormányfő közösen fordult levélben az EB
elnökéhez, támogatást kérve az V/C. összeurópai közlekedési folyosó boszniai szakaszának megépítéséhez nyújtandó támogatáshoz. E mellett a két kormány tagjai egyebek között energetikai, közlekedési és természetvédelmi
együttműködésekről összesen 12 dokumentumot írtak alá. Ezek között ki-
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emelendő, hogy egyezményt írt alá a közlekedésért felelős tárcák nevében
Bozidar Kalmeta és Hónig Péter az Ivándárda–Baranyavár (Branjin Vrh) autópálya-kapcsolat létesítéséről, egyetértési nyilatkozatot fogalmazott meg és
írt alá a két ország gazdasági minisztere és Damir Polančec és Hónig Péter
a szénhidrogénipari projektek kiterjesztéséről, egyebek mellett a gázvezetékek összekapcsolásáról. Davorin Mlakar igazgatási és Varga Zoltán önkormányzati miniszter a határokon átnyúló regionális koordinációs fórum létrehozásáról szóló megállapodást írt alá, majd közös nyilatkozatot látott el kézjegyével Božo Biškupić kulturális miniszter és Szabó Imre, a környezetvédelmi tárca vezetője a magyar–horvát határon átnyúló Mura–Dráva–Duna Bioszféra Rezervátum létrehozásáról.
Szeptember 17.
Bajnai Gordon miniszterelnök részt vett az EU rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozóján. Az egyetlen munkavacsorából álló találkozón az uniós vezetők a
világ húsz legnagyobb ipari és felzárkózó országának (G20) jövő heti pittsburghi csúcsértekezletét készítették elő. Az informális találkozó napirendjén
– egyebek mellett – olyan kérdések szerepeltek, hogy miként készüljön az
EU a decemberi koppenhágai globális klímaértekezletre és milyen arányban
finanszírozzák az államok és államcsoportok a káros éghajlatváltozás elleni
küzdelem anyagi terheit továbbá milyen stratégia lapján döntsenek az EU tagországai annak érdekében, hogy kivezethessék gazdaságukat a nemzetközi
pénzügyi és gazdasági válságból?
Szeptember 17.
Angela Merkel az EU-csúcs keretében tárgyalt Bajnai Gordon magyar és
Robert Fico szlovák kormányfővel és párbeszédet sürgetett Magyarország és
Szlovákia között. A német kancellár a konzultációkról egy nemzetközi sajtóértekezleten számolt be és példaként a Horvátország és Szlovénia közti,
most megoldódott határvitát hozta fel.
Szeptember 17.
Heizer Antalt, Magyarország pozsonyi nagykövetét bekérették a szlovák külügyminisztériumba, ahol Miroslav Lajčák tárcavezető hazája felháborodását
és személyes csalódását fejezte ki Balázs Péternek a „Süddeutsche Zeitungban” aznap megjelent interjúja miatt. Lajčák elsősorban amiatt tiltakozott,
hogy partnere Magyarország fiatalabb testvérének nevezte Szlovákiát, amelyet meg kell tanítani az európai viselkedésre, illetve azért, hogy a magyar
kollégája a nyelvtörvényt a Ceaușescu rezsimjében alkalmazott módszerekhez hasonlította.
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Szeptember 17.
Kormány határozatot hozott a magyar kormányküldöttségnek az UNESCO Általános Konferenciájának 35. ülésszakán történő részvételéről [1156/2009.
(IX. 7.) Korm. hat.], a cseh kormány és a NAPMO Igazgatótanácsa közötti,
a NAPMO-hoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodások
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1157/2009.
(IX. 17.) Korm. hat.], magyar–vietnámi pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról [1158/2009. (IX. 17.) Korm. hat.], valamint a finnugor
kapcsolatok koordinálásáról [1160/2009. (IX. 17.) Korm. hat.] és az egyes
kétoldalú gazdasági együttműködési bizottságok magyar tagozati elnökeinek
felmentéséről és kinevezéséről. [75/2009. (IX. 17.) ME hat.]
Szeptember 17–18.
Balázs Péter, a magyar diplomácia vezetője részt vett és felszólalt Stockholmban az EU svéd elnöksége által az unió Balti-tengeri Stratégiájáról és az uniós
makro-regionális együttműködésről rendezett miniszteri szintű konferencián,
amelyre a Duna-menti országok képviselőit is meghívták, tekintettel arra,
hogy a Balti Stratégia mintául szolgál a most formálódó EU Duna Stratégia
számára. A miniszter bejelentette: következő Duna Csúcstalálkozó a magyar
fővárosban lesz a jövő év márciusában, a Duna Stratégia elfogadására pedig
a tervek szerint 2011-ben, a magyar uniós elnökség alatt kerülhet sor.
Szeptember 17–18.
Japánba látogatott Hiller István OKM miniszter. Látogatása során olyan egyetemek vezetőivel és hallgatóival találkozott, amelyeknek kapcsolatuk van magyar felsőoktatási intézményekkel is. Hiller István felkereste a tokiói Dzsószai
Egyetemet és az Oszakai Egyetemet. Előbbi helyszínen Namikava Kacuhiko
rektorral tárgyalt, utóbbi helyszínen pedig a magyar kurzusokat tartó Akijama
Singoval, akinek köszönhetően a 2008 októberében indult magyar nyelvű
képzésben jelenleg már 230 diák vesz részt.
Szeptember 17–19.
Bajnai Gordon miniszterelnök meghívására hivatalos látogatást tett Magyarországon Nguyen Tan Dung vietnámi miniszterelnök. A vendéglátójával folytatott tárgyalásokat követően a két kormányfő megállapodást írt alá, melynek
értelmében hatvanmillió euró kötött segélyhitelt nyújt Magyarország Vietnámnak. A hitel segítségével Dél-Vietnámban felépül egy olyan onkológiai központ, amelyben jelentős a magyar beszállítói, technológiai hányad, és ezzel
a térség egy nagyon korszerű, 500 ágyas onkológiai ellátó központhoz jut.
Szintén aláírásra került a miniszterelnökök jelenlétében a két ország külügy-

2009_BELIV-I.qxd

202

4/21/2010

9:39 AM

Page 202

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

minisztériumainak együttműködési megállapodása is. A konzultációs és
együttműködési protokollt magyar részről Várkonyi László szakállamtitkár, vietnámi részről Nguyen Quoc Cuong külügyminiszter-helyettes írta alá.
Nguyen Tan Dung találkozott Orbán Viktorral, a FIDESZ-MPSZ elnökével és
fogadta őt Katona Béla, az Országgyűlés elnöke, valamint Sólyom László köztársasági elnök.
Szeptember 18.
Budapest adott otthont a Nyugat-Balkán országok parlamenti elnökeinek negyedik konferenciájának. A zárt tanácskozást követően a házelnökök – Katona Béla magyar, Luka Bebić horvát, Jozefina Topalli albán parlamenti elnök, valamint Gordana Comić, a szerb parlament alelnöke – nemzetközi sajtóértekezleten számoltak be eszmecseréjük fontosabb mozzanatairól. Egyetértettek a nyugat-balkáni országok euroatlanti csatlakozásának erőteljesebb
szorgalmazásával és teljes volt a nézetazonosság abban is, hogy az uniós és
a NATO-csatlakozás akkor lesz igazán sikeres, ha közben a régión belüli
együttműködésük is javul. Fontosnak nevezték az országaikban élő nemzeti
kisebbségek bevonását a csatlakozási folyamattal összefüggő reformokba és
reményüket fejezték ki, hogy a következő években a délkelet-európai térség
Európa legvonzóbb területévé válhat.
Szeptember 18.
Munkamegbeszélésen fogadta Londonban Thomas Mirow, az EBRD elnöke
Oszkó Péter magyar pénzügyminisztert. A megbeszélésen a tárgyalópartnerek
megerősítették: fontosnak tartják az EBRD szerepvállalását a régióban és Magyarországon egyaránt. Éppen ezért, amikor ez aktuálissá válik, mint a bank
részvényese, Magyarország támogatni fogja a bank tőkeemelési terveit.
Szeptember 18.
A Nyugat-balkáni és EU elnökségi trió partnerekkel kibővített, október 6-ra
tervezett V4 külügyminisztériumi találkozó tartalmi előkészítése céljából a
V4-es országok nyugat-balkáni főosztályainak vezetői egyeztető megbeszélést tartottak a budapesti Külügyminisztériumban.
Szeptember 21.
Várkonyi László szakállamtitkár fogadta a hongkongi törvényhozás delegációját, amely Emily Lau Wai-hing vezetésével tartózkodott Magyarországon.
Szeptember 21.
Herczog Edit (MSZP) európai parlamenti képviselőt választotta meg európai
hálózata elnökévé az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti együttmű-
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ködés elmélyítésével foglalkozó Transzatlanti Politikai Hálózat (Transatlantic
Policy Network).
Szeptember 21–24.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Balázs Péter külügyminiszter és
Korányi Dávid külpolitikai főtanácsadó hivatalos látogatást tett az Amerikai
Egyesült Államokban és részt vesz az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakának általános vitáján. New Yorkban a magyar miniszterelnök megbeszéléseket folytatott az ENSZ főtitkárával, akinek jelezte: Magyarország pályázik az ENSZ
Biztonsági Tanácsának 2012–13-as tagságára. Ban Ki Mun megköszönte Magyarország szerepvállalását a világszervezet békefenntartó műveleteiben és
arra kérte Bajnai Gordont, hogy Magyarország vállaljon vezető szerepet a világszervezet klímaváltozási csúcstalálkozóján. A magyar kormányfő előzőleg
nagy befektetési bankházak vezetőivel találkozott, akiket tájékoztatott a magyar gazdaság helyzetéről. A megbeszélésen olyan jelentős pénzügyi befektetők voltak jelen, mint a JP Morgan és a Rockefeller elnök-vezérigazgatója,
valamint a Citigroup elnöke. Bajnai Gordon találkozott még a new yorki üzleti élet képviselőivel is továbbá Soros György üzletemberrel és Nancy Brinker
volt budapesti amerikai nagykövettel és felkereste a tőzsdét is. Ugyancsak találkozott az itteni magyar értelmiség képviselőivel és magyar szervezetek vezetőivel, illetve ellátogatott a „The Wall Street Journal” üzleti napilap szerkesztőségébe. Egyesült államokbeli útja során a magyar kormányfő kitüntetést adott át Charles Gati professzornak. (A magyar származású politológus
a kelet-közép-európai történelem kutatása terén végzett munkássága és tudományos életútja elismeréseként részesült a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje a csillaggal, polgári tagozata kitüntetésben.) A miniszterelnök
New Yorkban megbeszélést folytatott Jacques Diouffal, az ENSZ FAO főigazgatójával, majd előadást tartott a magyar gazdaság helyzetéről a Columbia
egyetemen. Bajnai Gordon miniszterelnök New Yorkban találkozott Luiz
Inácio Lula da Silva brazil köztársasági elnökkel és bejelentette: Magyarország támogatja Brazília azon törekvését, hogy az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagjává váljon. Egyúttal jelezte, hogy a brazil állandó BT-tagsági törekvés támogatásáért cserében Magyarország azt kéri, hogy Brazília pedig támogassa Magyarország nem állandó BT-tagságát 2012–13-ban. (Az állandó BTtagok körének bővítésére akkor kerülhetne sor, ha döntés születne a testület
reformjáról. – szerk. megj.) A magyar kormányfő meghívta a brazil köztársasági elnököt magyarországi hivatalos látogatásra, amelyre valószínűleg 2010
első negyedévében kerül sor. Az ENSZ Közgyűlés margóján Bajnai Gordon
megbeszélést folytatott Hamad Bin Khalifa Al-Thani sejkkel, Katar emírjével.
A találkozón a két ország közötti politikai kapcsolatokon kívül a vezetők más
területeken – különös figyelemmel a gazdasági területre – történő együttmű-
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ködési lehetőségek New-yorki tartózkodása idején, különböző rendezvényeken Bajnai Gordon kétszer is találkozott Barack Obama amerikai elnökkel,
aki köszönetet mondott Magyarországnak egy guantánamói fogoly befogadásáért.
Szeptember 21–29.
Az ENSZ Közgyűlésének őszi ülésszaka alkalmából Balázs Péter magyar külügyminiszter hivatalos látogatást tett New Yorkban. A külügyminiszter a közgyűlési ülésszak megnyitójának előestéjén részt vett az EU–USA találkozón,
valamint a Hillary Clinton által szervezett transzatlanti vacsorán. Az EU 27ek és az Egyesült Államok külügyminiszteri szintű találkozójának napirendjén Közel-Kelet, a klímaváltozás, az energiabiztonság és a Nyugat-Balkán szerepelt. Az ülésszak általános vitájának megnyitóját követően – amelyen
Bajnai Gordon miniszterelnök is részt vett – a magyar külügyminiszter találkozott Antonio Maria Costával, az ENSZ Kábítószer ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) végrehajtó igazgatójával is, akivel az UNODC és
Magyarország együttműködéséről tárgyalt, különös tekintettel a nyugat-balkáni és a kelet-európai régióban, valamint Afganisztánban.
Az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakának általános vitája keretében a magyar
külügyminiszter szeptember 28-án szólalt fel. Beszédében Balázs Péter kiemelte: az emberi jogok és azokon belül a kisebbségi jogok védelme, tiszteletben tartása a magyar külpolitika kiemelt prioritása, Magyarország ennek
az ENSZ illetékes fórumain is érvényt kíván szerezni. A szónokok többségéhez hasonlóan Balázs Péter is kiemelt figyelmet szentelt a globális gazdasági és pénzügyi válsággal kapcsolatos kérdéseknek, beszélt a klímaváltozás
kérdéséről, valamint áttekintette a világ legfontosabb válsággócait. Balázs Péter részt vett a BT csúcstalálkozóján is, amely a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával és a leszereléssel foglalkozott és felszólalt az
Átfogó Atomcsend Szerződés hatályba lépését elősegítő konferencián is. A
magyar külügyminiszter New Yorkban több további bilaterális külügyminiszteri találkozót is lebonyolított, amelyeken partnereivel a kétoldalú kapcsolatokat és az ENSZ-ben való együttműködés kérdéseit vitatta meg. Így kétoldalú megbeszélést folytatott Milan Rocen montenegrói, Össur Skarphédinsson
izlandi és Abdelwahab Abdallah tunéziai és Miroslav Lajčák szlovák, George Yeo szingapúri, Antonella Mularoni San Marino-i, Ilir Meta albán, Edward
Nalbandian örmény, Aurelia Frick liechtensteini, Alexander Cécé Loua guineai, Samuel Santos nicaraguai, Vlagyimir Norov üzbég és Alberto Romulo
fülöp-szigeteki külügyminiszterrel és találkozott Bernard Kouchner francia
külügyminiszterrel is. A külügyminiszter jelezte kollégáinak, hogy Magyarország megpályázza az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságát
2012–13-ban, illetve a Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) tagságát
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2011–13-ban és egyúttal tájékoztatta kollégáit a budapesti „Népirtás Megelőzési Központ” létrehozására vonatkozó tervekről. A magyar diplomácia
irányítója emellett találkozott az amerikai magyarság képviselőivel, előadást
tartott a Princeton Egyetemen és konzultált a magyar–amerikai kapcsolatok
fejlesztésében fontos szerepet játszó amerikai személyiségekkel, a térség iránt
érdeklődő amerikai politológusokkal, külpolitikai vezető kutatókkal. Mellettük a magyar diplomácia vezetője külpolitikai alkotóműhelyek vezetőivel is
találkozott köztük a „Foreign Affairs” című külpolitikai folyóirat kiadójával,
a Council on Foreign Relations alelnökével, az amerikai külpolitikai stratégia alakításában meghatározó szerepet játszó National Committe on
American Foreign Policy elnökével és a Project on Ethnic Relations nevű nonprofit szervezet vezetőivel.
Szeptember 22.
Sólyom László köztársasági elnök – a miniszterelnök előterjesztésére – a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta
Mohammad Fadel Khalafnak, Kuvait távozó budapesti nagykövetének.
Szeptember 22–23.
Haakon, Norvégia koronahercege (trónörököse) és felesége, Mette-Marit
Tjessem Høiby, akiket elkísért Elisabeth Walaas külügyi államtitkár, látogatást
tett Magyarországon, abból az alkalomból, hogy átadták a legnagyobb hazai
norvég környezetvédelmi beruházást, a törökbálinti Pannon Házat. A környezet-tudatosság jegyében épült irodaház átadási ünnepségén részt vett Hónig
Péter közlekedési és energiaügyi miniszter is. A norvég trónörökös házaspárt
és kíséretét udvariassági látogatáson fogadta Sólyom László köztársasági elnök
és Mandur László, az Országgyűlés alelnöke. A koronaherceget elkísérő
Elisabeth Walaas külügyi államtitkár a Külügyminisztériumban konzultációkat
folytatott Szabó Vilmos államtitkárral és Faller Jenő szakállamtitkárral.
Szeptember 23.
Sólyom László köztársasági elnök – útban Új Zéland felé – nem hivatalos látogatást tett Bangkokban. Az elnököt az uralkodó és a thaiföldi kormány
magasrangú képviselői fogadták a repülőtéren, majd kíséretével együtt megtekintette a Királyi Palotát és a Smaragd Buddha Templomát.
Szeptember 23.
27 EU-tagállam többsége, köztük Magyarország küldöttsége, tüntetőleg kivonult szerdán az iráni elnök beszéde alatt az ENSZ Közgyűlés ülésszakának
általános vitájáról, mivel Mahmúd Ahmadinezsád nemzetközi zsidó összeesküvésről és a palesztin néppel szembeni genocídiumról beszélt.
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Szeptember 23.
Gál Kinga vezeti a jövőben az EP kisebbségi munkacsoportját Tabajdi Csaba
helyett. Terveiről Gál Kinga, a FIDESZ-MPSZ szakpolitikusa elmondta: erősíteni szeretné a munkacsoport kapcsolatrendszerét az EBESZ-el, az ET-vel, illetve az EU alapjogi ügynökségével, valamint szorosan együtt kíván működni az emberjogi szervezetekkel és hangsúlyt kíván helyezni a nyelvhasználat
kérdéseire.
Szeptember 23.
Az SZDSZ kikötésekkel ugyan, de támogatni tudja a határon túl élő magyarok kettős állampolgárságát – közölte Retkes Attila pártelnök Pécsett. „A magyar liberálisok a magyar állampolgárságot minden, magát magyarnak valló
és arra igényt tartó személy számára biztosítani kívánják attól függetlenül,
hogy Magyarországon vagy külföldön él” – fogalmazott a politikus.
Szeptember 24.
Katona Béla, az Országgyűlés elnöke Budapesten fogadta az MKP vezetőit,
Csáky Pál elnököt, Bárdos Gyula frakcióvezetőt és Farkas Ivánt, az Országos
Tanács elnökét. A baráti hangulatú beszélgetésen a magyar parlament elnöke elsősorban a szlovákiai belpolitikai kérdésekről, kiemelten a nyelvtörvény
alkalmazásáról érdeklődött. Az MKP vezetői hangsúlyozták a beszélgetésen,
hogy nagyon fontosnak tartják a magyar parlamenti pártok közötti konszenzus fenntartását a külhoni magyarság problémái kezelésének kérdésében. Katona Béla megerősítette, hogy ezt a kérdést kiemelten szándékozik kezelni
és mindenben az elődje, Szili Katalin által megkezdett utat kívánja folytatni.
Szeptember 24.
A Rákóczi Szövetség felvidéki oktatás–nevelési ösztöndíj akciója keretében
Szencen átadták a kisiskolásoknak járó tanulmányi ösztöndíjakat. A rendezvényen részt vett Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának az elnöke.
Szeptember 24.
Gémesi Ferenc, a MEH kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős államtitkárának vezetésével Révkomáromban ülésezett a Szülőföld Alap. A felvidéki városban tartott munkatanácskozáson a Kárpát-medence valamennyi magyar
közösségének képviselői közösen értékelték az alap 5 éves tevékenységét.
Szeptember 24–25.
Szerbiába látogatott Szabó Vilmos, a KÜM államtitkára. Szabó Vilmos, aki
egyebek mellett Boris Tadić szerb államfő októberre tervezett magyarországi
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látogatásának előkészítése miatt utazott Szerbiába, tárgyalt Mirko Stefanović
szerb külügyi államtitkárral és találkozott a belgrádi parlament magyar képviselőivel. Az államtitkár ellátogatott a dél-bánáti szórványban élő magyarokhoz, így a Belgrádhoz közeli Székelykevére és Hertelendifalvára, majd Újvidéken Egeresi Sándorral, a vajdasági parlament elnökével, valamint Boris
Barjaktarović vajdasági miniszterelnök-helyettessel tárgyalt és meglátogatta a
Fórum könyvkiadót. Látogatása végén Szabó Vilmos Szabadkán a VMSZ és
az MNT vezetőivel találkozott.
Szeptember 24–26.
Tömböl László vezérezredes a HM Honvéd Vezérkar főnöke szlovák partnere, Ľubomír Bulík vezérezredes meghívására hivatalos látogatást tett Szlovákiában. A két vezérkari főnök megbeszéléseiken áttekintették az együttműködés legfontosabb területeit és azok fejlesztési irányait így V4 magyar elnökség katonai programját, a NATO és EU keretekben folytatott közös tevékenység lehetőségeit, a ciprusi közös szlovák–magyar–horvát békeműveleti tevékenység tapasztalatait. Tömböl Lászlót fogadta Rudolf Pučík a Szlovák Nemzeti Tanács Védelmi és Biztonsági Bizottsága elnöke, valamint Daniel Duchoň
a Védelmi Minisztérium államtitkára.
Szeptember 25.
A júniusban módosított szlovákiai államnyelvtörvény végrehajtásáról tárgyalt
a magyar–szlovák kormányközi kisebbségi vegyes bizottság Pozsonyban. Az
ülésen elsősorban a nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságokat vitatta meg a Gémesi Ferenc, a vegyes bizottság magyar és Miroslav Mojzita szlovák társelnök által vezetett két küldöttség. Mindketten egyetértettek: mivel
sok a megvitatandó probléma, hisz egy folyamatról van szó, ezért a pozsonyi megbeszélést továbbiak fogják követni, a következőt pedig várhatóan még
októberben megtartják. Ezzel egyidőben a pozsonyi KÜM bejelentette: Szlovákia aznap az ET Velencei Bizottságához fordult jogi szakvéleményért a módosított nyelvtörvény ügyében
Szeptember 25.
Sikerrel teljesítetve afganisztáni békemisszióját a Magyar Honvédség tartományi újjáépítési csoportjának hatodik váltása hazaérkezett Magyarországra. Az épségben hazatért 250 katona, a HM által biztosított 125 millió forintos keretből létesítményeket újított fel, a KÜM által adott 72 millió forintos alapból pedig új építéseket finanszírozott. A magyar katonák, a NATO
első számú missziójában, elősegítették az afgán közbiztonság erősítését, az
ottani hadsereg és rendőrség kiképzését, felkészítését feladataik ellátására,
eredményesen biztosították a nemzetközi erők, az újjáépítési szállítmá-
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nyok, szakértők és tanácsadók védelmét továbbá 840 szavazókörben biztosították az afgán választás első fordulójának előkészítését és lebonyolítását.
Szeptember 25.
Alexander Weiss, az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) főigazgatója Budapestre látogatott. Az EDA főigazgató hivatalos magyarországi látogatása során megbeszéléseket folytatott Szekeres Imre honvédelmi miniszterrel és a
HM, valamint a Magyar Honvédség több felsővezetőjével,majd találkozott az
NGFM és a Külügyminisztérium több szakértőjével, köztük Kós András KÜM
főosztályvezetővel is.
Szeptember 25–27.
A szlovéniai Lendván az emberi és a kisebbségi jogokra összpontosítva tartotta meg kihelyezett ülését a Kárpát-medencei magyar fiatalok szervezeteit
tömörítő MIK.
Szeptember 25–28.
Négynapos látogatás tett Új-Zélandon Sólyom László köztársasági elnök. A
magyar államfő tárgyalt Judge Anand Satyanand főkormányzóval és az ügyvezetői kormányfői feladatokat ellátó Bill English miniszterelnök-helyettessel, valamint megbeszéléseket folytatott Phil Goffal, az ellenzék vezetőjével
is. Az új-zélandi fővárosban Sólyom László felkereste a Magyar Millenniumi
Parkot, ahol Wayne Mapp védelmi miniszterrel és Kerry Prendergast wellingtoni polgármesterrel együtt megkoszorúzta a parkban álló kopjafát, a helyi magyarok emlékhelyét és találkozott az itteni magyar közösséggel. Látogatása során a magyar elnök az aucklandi egyetemen előadást tartott, majd
meglátogatta a Háborús Emlékmúzeumot, valamint egy ideggyógyászati rehabilitációs alapítványt, amelynek fogyatékosokkal foglalkozó oktatási központja kapcsolatban áll a magyarországi Pethő Intézettel. Rotoruában Sólyom
László felkereste a környezetvédelmi kutatóintézetet, majd ellátogatott a WaiO-Tapu természetvédelmi parkba.
Szeptember 25.–október 2.
Második alkalommal került sor Magyar Kulturális Hét megrendezésére a horvát fővárosban.
Szeptember 27.
Hosszú, súlyos betegség után elhunyt Magyarország Hessen-tartományban
működő tiszteletbeli konzulja, Volkmar W. Kübler.
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Szeptember 28.
Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta Joschka Fischer volt német külügyminisztert, aki a német RWE és az osztrák OMV energetikai konzorciumok konzultánsaként segíti a Nabucco gázvezeték projekt megvalósítását.
Szeptember 28.
Bajnai Gordon telefonon gratulált a németországi választásokon győztes
Angela Merkel kancellárnak.
Szeptember 28.
A gazdasági válságkezelésről, a kapcsolatok bővítésének lehetőségeiről tanácskozott Varga István magyar és Trajcso Trajkov bolgár gazdasági miniszter Plovdivban és találkozott Bojko Boriszov bolgár kormányfővel is. Varga
István a 65. Plovdivi Nemzetközi Műszaki Vásárra érkezett, hogy megnyissa
a magyar standot. Mivel mindkét fél a kis és közepes vállalkozások együttműködésében látja a kapcsolatok élénkítésének legjobb lehetőségét, Varga
István arra kérte kollégáját, hogy teremtsenek nagyobb bemutatkozási lehetőséget a bolgár cégeknek Magyarországon, ösztönözzék közösen a magyar
és bolgár cégek közötti tapasztalatcserét.
Szeptember 28–29.
A katonai és a civil együttműködés erősítéséről,valamint az európai uniós
harccsoportok alkalmazásáról tárgyaltak az európai uniós tagországok védelmi miniszterei a svédországi Göteborgban. Magyarország képviseletében
Szekeres Imre honvédelmi miniszter vett részt az értekezleten.
Szeptember 28.–október 1.
Budapest adott otthont a XXIX. Költők Világkongresszusának. Az 1969-ben
alapított World Academy of Arts and Culture nevű, Kaliforniában bejegyzett
non-profit világszervezet, melynek elnöke Turczi István költő jubileumi rendezvényén 28 ország több mint száz képviselője vett részt. A konferencia
résztvevőit Hiller István OKM miniszter köszöntötte.
Szeptember 28.–október 2.
Quentin Bryce főkormányzó meghívására Ausztráliába látogatott Sólyom
László köztársasági elnök. A látogatás során a magyar államfő felkerested Sydney-t, Katoombát, Canberrát és Melbourne-t, ahol főkormányzókkal, kormányzókkal, szövetségi miniszterelnökökkel és tagállamok kormányfőivel,
valamint a 2000 fősre becsült új-zélandi és a közel 70 000-es ausztráliai magyarság képviselőivel találkozott. Az elnök Sydneyben megbeszélést folytatott Maria Bashirral, Új-Dél-Wales tartomány kormányzójával, majd előadást
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tartott a környezetvédelem globális feladatairól és több olyan céget és intézményt keresett fel, amelyek környezetvédelmi feladatok megoldásával foglalkoznak. Sólyom László Sydney-ben találkozott az új-dél-walesi magyar szervezetek vezetőivel, magyar származású befolyásos üzletemberekkel, akiknek
– egyebek mellett – reményét fejezte ki, hogy újra meg fog nyílni a sydney-i
magyar főkonzulátus, melynek bezárásáról a kormány júniusban döntött.
Melbourneben Sólyom László köztársasági elnök Quentin Bryce főkormányzóval és Kevin Rudd ausztrál kormányfővel folytatott megbeszéléseket. A tárgyalások középpontjában a G20-ak pittsburghi találkozója és annak lehetséges következményei álltak, valamint arról is szó volt, hogy milyen együttműködést alakítsanak ki a két ország között, amikor majd 2011 első felében Magyarország tölti be az EU soros elnöki tisztét. A tárgyalópartnerek külön kitértek a két ország közötti diákcsere-program kérdésre is. Sydneyhez hasonlóan Melbourneben Sólyom László szintén felkereste a helyi magyarság több
központját, így meglátogatta a Bocskai Központot, annak református templomát és a wantirnai Magyar Központot.
Szeptember 29.
Anne Brasseur luxemburgi képviselő személyében új vezetőt választott az ET
parlamenti közgyűlésének liberális frakciója a csoportot hét éve irányító Eörsi
Mátyás helyett. (Eörsi maga kérte, hogy hozzák előre az egyébként jövő januárban esedékes szavazást a tisztújításról. Ennek az volt az oka, hogy azzal számol, a következő magyarországi parlamenti választások nyomán ő már
nem lesz képviselő, így nem is lehetne tagja a magyar ET-delegációnak –
szerk. megj.)
Szeptember 29.
A „Hetven éve robbant ki a második világháború – Minden Lengyelországban kezdődött” című nemzetközi konferencián, melyet a budapesti lengyel
nagykövetség, a Lengyel Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács, valamint
a XX. Század Intézet rendezett részt vett és előadást tartott – mások mellett
– Mart Laar volt észt miniszterelnök.
Szeptember 29.–október 2.
Fennállásának 60. évfordulóját kongresszussal ünnepelte Brüsszelben a
nemzeti kisebbségeket képviselő szervezetek legnagyobb európai tömörülése, a 32 országból 84 tagszervezetet tömörítő FUEN. A résztvevők megállapították: visszaesés figyelhető meg a kontinensen a nemzetiségi jogokat illetően és ezért egységes, európai kisebbségi jogi szabályozásra és intézményrendszerre lenne szükség. A jubileumi kongresszus olyan állásfoglalást
fogadott el, amely szerint a szlovák államnyelvtörvény a nemzetiségi jogok
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európai színvonalának visszaesését tükrözi. A FUEN – arra hivatkozva, hogy
Európa 47 államában több mint háromszáz kisebbség közel százmillió tagja él – kérte az Európai Uniót, hogy a nemzetiségi ügyeknek legyen EUbiztosa, illetve tartozzon a témakör valamelyik EU-biztos illetékességi körébe. Magyarországot hazai németek országos önkormányzatának képviseletében Brenner Koloman, a FUEN német kisebbségeket tömörítő munkacsoportjának az elnöke képviselte a kongresszuson. A kongresszust megelőzően, az EP épületében került sor az „Európai Párbeszéd Fórumának” ülésére,
melyet 2008-ban hoztak létre az EP Kisebbségi Intergroupja és a FUEN közös ülésén.
Szeptember 30.
Balázs Péter külügyminiszter megbeszélést folytatott Vlad Filat moldovai kormányfővel és Iurie Leanca miniszterelnök-helyettessel, külügy- és európai integrációs miniszterrel, akik brüsszeli látogatásukat követően Budapesten utaztak át. A külügyminiszter tolmácsolta Bajnai Gordon gratulációját az alig öt
napja hivatalba lépett kormányfőnek és kormányának, biztosítva partnereit
arról, hogy Magyarország a lehetőségeihez mérten a továbbiakban is kész
minden támogatást megadni Moldova társadalmi-gazdasági átalakulási folyamataihoz, az ország európai uniós közeledéséhez. A felek egyetértettek abban, hogy a magyar–moldovai kapcsolatok kiválóak és rendkívül szorosak,
bár a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében még komoly tartalékok vannak.
Szeptember 30.
Balázs Péter külügyminiszter részt vett a budapesti Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola rendezvényén, amelyen Kína nemzeti ünnepét (október 1.), valamint a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatok 60. évfordulóját
(október 6.) köszöntötték.
Szeptember 30.
Az európai uniós bíróság hatásköre a személyek szabad mozgásának korlátozására vonatkozó intézkedések megvizsgálása az EU tagországaiban – válaszolta a tagállamok kormányait képviselő Tanács Gál Kinga (FIDESZ-MPSZ)
európai parlamenti képviselőnek, aki Sólyom László köztársasági elnök augusztusi szlovákiai beutazásának megtagadásával kapcsolatban intézett kérdést az uniós intézményhez.
Szeptember 30.
Brüsszelbe látogatott Retkes Attila, az SZDSZ elnöke és Szent-Iványi István,
a párt Országos Tanácsának elnöke. Az SZDSZ küldöttsége mások mellett az
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EP liberális frakciójának és a liberális pártok európai szövetségének (ELDR)
vezetőivel találkozott majd bejelentették: európai parlamenti tényfeltáró delegáció utazik Szlovákiába az ottani államnyelvtörvénnyel kapcsolatos helyzet kivizsgálására, melyet Annemie Neyts, belga ELDR elnök vezet.
Szeptember 30.
A Magyar Köztársaság Sydney-i Főkonzulátusa beszüntette tevékenységét.
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OKTÓBER
Október 1.
Temesváron ünnepélyes keretek között megnyílt Magyarország tiszteletbeli
konzulátusa. Az új tiszteletbeli konzul, Pánczél Zoltán üzletember beiktatásán részt vett Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke.
Október 1.
Budapestre látogatott Ernst Pfister baden-württembergi gazdasági miniszter
és a baden-württembergi és magyar gazdasági kapcsolatok új irányvonalairól és lehetőségeiről egyeztetett Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel.
Október 1.
Budapesten került megrendezésre az V. Európai Jogász Fórum, melyet Katona Béla, az Országgyűlés elnöke nyitott meg. A rendezvényen mások mellett előadást tartott Balázs Péter külügyminiszter és Francois Biltgen luxemburgi igazságügyi miniszter.
Október 2.
EU/Schengen tagállamok közötti konzuli és vízum együttműködési szemináriumra került sor Budapesten. A résztvevőket köszöntötte Balázs Péter külügyminiszter és Iván Gábor szakállamtitkár.
Október 2.
A Kormány rendeletet hozott a magyar–belorusz oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről [216/2009. (X. 2.) Korm. rend.] és döntött a Magyarország és Új-Zéland között, az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
[78/2009. (X. 2.) ME hat.], valamint a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú egyetértési megállapodás módosításáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról. [79/2009. (X. 2.) ME hat.]
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Október 2–3.
Szabó Vilmos államtitkár a Magyar Egyesületek Szövetsége meghívására látogatást tett a horvátországi Pélmonostoron.
Október 5–7.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására Magyarországra látogatott
Észtország elnöke Toomas Hendrik Ilves, akit a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, a közép- és kelet-európai népek demokratikus átalakulásának előmozdításában és a finnugor kultúra megőrzése érdekében végzett munkája
elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje a lánccal kitüntetéssel tüntetett ki. Az észt elnököt fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök és Katona Béla, az Országgyűlés elnöke.
Október 5.
Aradon mutatkozott be az RMDSZ államfő-jelöltjeként először a nagy nyilvánosság előtt Kelemen Hunor, az alkalom pedig az Aradi Vértanúk emlékére helyi a színházban tartott díszelőadás volt. A rendezvényen jelen volt –
mások mellett – Szabó Vilmos magyar külügyi államtitkár.
Október 5.
Budapestre látogatott Tomás Pojar cseh külügyminiszter-helyettes és megbeszéléseket folytatott Iván Gábor európai uniós ügyekért felelős szakállamtitkárral a cseh EU-elnökségi tapasztalatokról és a magyar EU-elnökségre való
felkészülésről.
Október 6.
A hagyományoknak megfelelően az 1848/49-es magyar szabadságharc vértanú tábornokai kivégzésének 160. évfordulóján, Aradon, a helyi és országos RMDSZ szervezésében, több rendezvénnyel emlékeztek meg a forradalom mártírjairól. Az ünnepségeken, a többezer erdélyi és magyarországi emlékező között jelen volt és koszorúzott Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Szabó Vilmos külügyminisztériumi államtitkár és Mikita János, a vezérkari főnök helyettese, valamint Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti
érsek is. A Szabadság-szobornál tartott naggyűlésen a KVM minisztere a magyar kormány képviseletében ünnepi beszédet mondott.
Október 6.
Budapesten került sor a V4 országcsoport kibővített, a spanyol és a belga külügyminiszter részvételével tartott tanácskozására, melyen a résztvevők – Balázs Péter magyar, Jan Kohout cseh, Miroslav Lajčák szlovák, Radoslaw Sikorski
lengyel, Yves Leterme belga és Miguel Angel Moratinos spanyol külügyminisz-
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ter – kifejtették: támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját.
Egyetértettek abban, hogy az euroatlanti szervezetek bővítésének is kulcsszerepet kell kapnia a nyugat-balkáni országok stabilitásának és jólétének megteremtésében viszont ténykérdés, hogy az integrációs folyamat felgyorsítására
csak akkor van lehetőség, ha a térség államai teljesítik a feltételeket. A tanácskozásról kiadott közleményben a V4-külügyminiszterek rámutattak, hogy
Bosznia-Hercegovina csak mint egész csatlakozhat az EU-hoz. A külügyminiszterek megállapították, hogy jelentős haladás történt Szerbia és a hágai
Nemzetközi Törvényszék közötti együttműködésben. Egyúttal határozott támogatásukról biztosították az EU koszovói igazságügyi és rendőri misszióját. Balázs Péter külön is tárgyalt belga és spanyol kollegájával, áttekintve a
2010–2011-es spanyol–belga–magyar csoportos EU-elnökséggel kapcsolatos
közös feladatokat. Ezt követően a hat külügyminiszter informális munkaebéden találkozott Lulzim Basha albán, Sven Alkalaj bosznia-hercegovinai,
Gordan Jandroković horvát, Skender Hiseni koszovói, Antonio Miloszoszki
macedón, Milan Rocen montenegrói és Vuk Jeremić szerb kollégájával.
A tanácskozás helyszínén, a Külügyminisztériumban, Balázs Péter tárcavezető lengyel partnerével, Radoslaw Sikorskival együtt megnyitotta az „Egy
barátság története – A magyar-lengyel diplomáciai kapcsolatok 1919-től napjainkig” című kiállítást.
Október 6.
Czukor József szakállamtitkár részt vett az NFGM által az EU Duna Stratégia
nemzetközi koordinációja előkészítése keretében rendezett nemzetközi szemináriumon Brüsszelben és „Az európai Duna Stratégia a magyar külpolitika tükrében” címmel előadást tartott.
Október 6.
A magyar–kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének hatvanadik évfordulójáról Balázs Péter külügyminiszter és kínai partnere, Yang Jiechi üdvözlő levelek váltásával emlékezett meg.
Október 6.
A Kormány határozatot hozott a magyar–olasz kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1167/2009. (X. 6.)
Korm. hat.]
Október 7.
A román és a magyar kormány úgy határozott, hogy későbbi időpontra halasztja a román–magyar együttes kormányülést, amelyet eredetileg október
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10-én akartak megtartani. Erről Emil Boc román és Bajnai Gordon magyar
miniszterelnök egyezett meg egy telefonbeszélgetés során és úgy határoztak,
hogy az ötödik román–magyar együttes kormányülésre következő év első felében kerül sor.
Október 7.
Sólyom László köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta Pásztor Istvánt,
a VMSZ elnökét, aki a vajdasági magyarság helyzetének aktuális kérdéseiről
tájékoztatta az államfőt.
Október 7.
Megújították Juhász Endre mandátumát az Európai Bíróságon. Így a 2004-től
hivatalban levő magyar jogász újabb négy éven keresztül lesz bírája az EU
luxemburgi jogintézményének.
Október 7.
Más uniós országokhoz hasonlóan Magyarországon is behívták a Külügyminisztériumba az iráni nagykövetet, miután a közel-keleti országot az ellenzéki tüntetések elnyomása és nukleáris programja miatt is sok kritika érte.
Iklódy Gábor szakállamtitkár egyebek mellett arra emlékeztette Ali Reza
Irwasht, hogy Iránnak biztosítania kell a véleménynyilvánítás szabadságát.
Október 7–10.
Faller Jenő szakállamtitkár a magas szintű látogatások előkészítése, valamint a
kétoldalú kapcsolatok és regionális kérdések áttekintése érdekében Tbiliszibe és
Jerevánba látogatott. Grúziában kétoldalú konzultációkat folytatott partnerével, David Dzsalagania, grúz külügyminiszter-helyettessel, találkozott David
Darcsiasvilivel, a grúz parlament Európai Integrációs Bizottság elnökével majd
ellátogatott az EU grúziai megfigyelő missziójának Mckhetában felállított területi irodájába, ahol a misszió tevékenységéről tájékoztatták az iroda vezető munkatársai, illetve a magyar rendőri és katonai megfigyelők. Örményországban a
szakállamtitkár megbeszéléseket folytatott Karine Kazinian, örmény külügyminiszter-helyettessel, majd lerótta kegyeletét az Örményországban elhunyt II. világháborús magyar hadifoglyok emlékművénél és a Cicernakaberd Örmény
Népirtás Emlékhelyen. (A jeraváni Cicernakaberd dombon 1967-ben emelt impozáns emlékmű együttes az örmények nemzeti újjászületését jelképezi; ez az
örmény genocídium emlékhelye és zarándokhely is egyben – szerk. megj.)
Október 7–12.
Várkonyi László szakállamtitkár látogatást tett Marokkóban és a magyar–marokkói politikai és gazdasági kapcsolatokról tárgyalt Latifa Akarbach külügyi
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államtitkárral. A megbeszélésen a két diplomata a kétoldalú kapcsolataink
fejlesztésén túl a nemzetközi szervezetekben benyújtott jelölések kölcsönös
támogatását is érintették. Várkonyi Lászlót fogadta Taieb Fassi Fihri külügyminiszter, akinek átnyújtotta Balázs Péter meghívólevelét, valamint Habib Ben
Yahia, a Maghreb Arab Unió főtitkára és André Azoulay királyi főtanácsadó,
az „Anna Lindh Euro-mediterrán Alapítvány a Kultúrák Közötti Párbeszédért”
elnöke. Várkonyi László látogatást tett a marokkói parlamentben is, ahol fogadta őt mindkét ház elnöke és megbeszélést folytatott a marokkói–magyar
baráti tagozat elnökével is.
Október 7.
Súlyos betegségben elhunyt Tamás-Hausberg Margit, Magyarország marseille-i
tiszteletbeli konzulja.
Október 8.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Korányi Dávid, a MeH kül- és
biztonságpolitikai szakállamtitkára, Mester Zoltán NFGM szakállamtitkár és
Garamhegyi Ábel miniszterelnöki megbízott Frankfurtban utazott és tárgyalt
több német nagyvállalat vezetőjével a Deutsche Bank székhelyén, annak érdekében, hogy megerősítse a Magyarország iránt „ébredező bizalmat”. Olyan
cégek vezetőivel találkozott, amelyeknek már van magyarországi leányvállalatuk, vagy tervezik, hogy befektetnek itt, és új munkahelyeket teremtenek.
A magyar kormányfő a tárgyalásokon ismertette a német befektetőkkel a magyar válságkezelés eddigi eredményeit, tájékoztatott a nyugdíjreformról, a
szociális reformokról, illetve az adóreformról.
Október 8.
Budapestre látogatott Nick Baird, a brit külügyminisztérium Európa- és
globalizációügyi főigazgatója és konzultációkat folytatott Iván Gábor szakállamtitkárral.
Október 8.
Budapesten került sor a V4 országok külügyi munkamegbeszélésére. A konzultáción, melynek tárgya az ET október végi ülésének főbb napirendi pontjai voltak, Iván Gábor szakállamtitkár mellett Štefan Füle cseh európai ügyi
miniszter, Mikolaj Dowgielewicz lengyel európai ügyi államtitkár és Juraj
Nociar szlovák európai ügyi szekcióvezető vett részt.
Október 8.
Budapesten került sor a V4 államok, valamint Ukrajna védelmi minisztereinek továbbá a nyugat-balkáni országok honvédelmi minisztereinek tanács-
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kozására. A Szekeres Imre honvédelmi miniszter, Martin Barták cseh miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter, Jaroslav Baška szlovák védelmi miniszter és Stanislaw Komorowski lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes vezette delegációk áttekintették az aktuális biztonság- és védelempolitikai kérdéseket, a tagországok részvételét a NATO afganisztáni, valamint az EU afrikai műveleteiben. Megvitatták a NATO új stratégiai koncepcióját és kitértek a V4-es harccsoport és a többnemzeti együttműködés lehetőségeire. A V4ek később kiegészültek Ukrajna képviselőjével,Valerij Ivascsenko ukrán védelmi miniszterrel és első alkalommal csatlakoztak hozzájuk Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, valamint Macedónia küldöttei is.
Október 8.
A Külügyminisztérium közleményben szögezte le: a kanadai vízummentesség megőrzése mindkét ország közös érdeke. A hivatalos állásfoglalásra annak kapcsán került sor, hogy 2009-ben hónapok óta emelkedett a Kanadában menedékjogot kérő magyar állampolgárok száma és a kanadai menekültügyi rendszerrel visszaélők immár veszélyeztetik a felelősen utazó magyar állampolgárok vízummentességét.
Október 8.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter részt vett és felszólalt Párizsban
az UNESCO Általános Konferenciájának 35. ülésszakán. A plenáris ülésen
elmondott beszédében Hiller István kifejtette: magyar kormány szükségesnek
tartja és szorgalmazza, hogy a többnyelvű tanítás támogatása kiemelt figyelmet kapjon az UNESCO munkájában. A szervezet új főigazgatójával, Irina
Bokovával folytatott megbeszélésén Hiller István arra hívta fel a figyelmet,
hogy Magyarországnak fontos célja a magyar nyelv megőrzése a határokon
túl.
Október 8–9.
Sólyom László köztársasági elnök, akit elkísért Czukor József szakállamtitkár
Danilo Türk szlovén elnök meghívására állami látogatást tett Szlovéniában.
Brdóban a magyar és a szlovén államfő a szlovéniai magyar, illetve magyarországi szlovén kisebbség helyzetéről, a két ország villany- és gázvezetékeinek összekapcsolásáról, valamint a környezetvédelemről tárgyalt. Megbeszéléseiket követően Sólyom László és Danilo Türk a közös nemzetközi sajtótájékoztatón a kisebbségek kapcsán hangsúlyozták, hogy szükség van a határ
menti területek fejlesztésére. A magyar államfő külön is felhívta a figyelmet
arra is, hogy a kisebbségek kollektív jogainak elismerésére vonatkozó szerződés közös elvi alapot jelent a két ország számára és ez Magyarország számára más, ezeket a jogokat el nem ismerő országokkal szemben is rendkí-
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vül fontos hivatkozási alap. A szlovén közjogi méltóságokkal folytatott tárgyalások mellett a magyar államfő tárgyalt a szlovéniai magyarság vezetőivel
is, külön figyelmet szentelt a szlovéniai magyar kisebbség, illetve a kétnyelvű oktatás helyzetének. Sólyom László felkereste a Maribori Egyetem magyar
tanszékét is, amelynek magyar nyelvű könyveket ajándékozott.
Október 8–9.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Korányi Dávid MeH szakállamtitkár, valamint Iván Gábor külügyi szakállamtitkár Londonba utazott és találkozott Gordon Brown brit kormányfővel majd megbeszélést folytatott
Thomas Mirow EBRD-elnökkel. Ezt követően előadást tartott a London
School of Economics-on. A magyar–brit kormányfői konzultáción a tárgyalópartnerek egyetértettek abban, hogy a gazdasági támogatási programok leépítésével meg kell várni, amíg elkezd növekedni a foglalkoztatás minden
országban. Londoni tartózkodása idején Bajnai Gordon sajtónyilatkozatban
bírálta Václav Klaus cseh elnöknek a Lisszaboni Szerződést obstruáló magatartását.
Október 8–9.
Balázs Péter Ahmet Davutoğlu török külügyminiszter meghívására hivatalos
látogatást tett Törökországban. A magyar külügyminiszter találkozóinak napirendjén elsősorban Törökország EU-integrációs folyamata, energiapolitikai
ügyek, kiemelten a Nabucco vezeték aktuális regionális témák megvitatása
szerepelt. A magyar külügyminisztert fogadta Recep Tayyip Erdoğan kormányfő, találkozott Taner Yildiz energiaügyi miniszterrel, illetve Murat Mercannal,
a török országgyűlés külügyi bizottságának elnökével is. Ankarai tárgyalásait
követően Balázs Péter részt vet Isztambulban a „Gazdaságfejlesztési Alapítvány” által szervezett kerekasztal beszélgetésen.
Október 9.
A Párizsban tartózkodó Hiller István OKM miniszter megbeszéléseket folytatott
francia kollégájával Frederic Mitterand-al. A felek megállapodtak arról, hogy
Franciaország elsősorban a filmiparban fogja erősíteni kulturális jelenlétét Magyarországon, továbbá arról is, hogy Frédéric Mitterrand a Pécs 2010 Európa
Kulturális Fővárosa programsorozat keretében jövőre Magyarországra látogat.
Október 9.
A Fehér Ház bejelentette: Eleni Tsakopoulos-Kounalakis kaliforniai üzletaszszonyt, az amerikai görögök közösségének egyik vezető aktivistáját, a Demokrata Párt ismert adománygyűjtőjét jelöli az Egyesült Államok új budapesti nagykövetének Barack Obama elnök.
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Október 9–10.
Csizmár Gábor, a MeH társadalompolitikai államtitkára, akit elkísért Somogyiné
Lesták Ágnes, a Corvinus Zrt. vezérigazgatója, kétnapos látogatást tett Kárpátalján. Az államtitkár felkereste az itt működő vállalkozásfejlesztési központokat, találkozott az önkormányzatok képviselőivel, így Gajdos Istvánnal, Beregszász polgármesterével, az UMDSZ elnökével is, továbbá tájékozódott arról,
hogy miképpen hasznosulnak a Szülőföld Alap és a Corvinus Zrt. támogatásai.
Október 10.
Iván Gábor szakállamtitkár megbeszélést folytatott a Budapestre látogató
Andreas Carlgren svéd környezetvédelmi miniszterrel a koppenhágai klímaértekezletről.
Október 10.
A vajdasági Törökbecsén, a helyi Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület
szervezésében, Mezőtúr és Törökbecse önkormányzata közreműködésével
nagyszabású ünnepség keretében felszentelték és megkoszorúzták a felújított
Hungária-szobrot, valamint Leiningen-Westerburg Károly vértanú honvéd tábornok újraállított mellszobrát. A rendezvényen köszöntő beszédet mondott
Gémesi Ferenc, a MEH szakállamtitkára, Pásztor István a VMSZ elnöke, a
szobrot ajándékozó Mezőtúr polgármestere Draskovits Dénes, valamint
Milivoje Vrebalov, Törökbecse polgármestere.
Október 12.
„Műhelyviták a magyar külpolitikáról” címmel panelbeszélgetést rendezett a
Magyar Külügyi Intézet, melynek résztvevői a rendszerváltozás utáni volt külügyminiszterek – Jeszenszky Géza, Kovács László, Martonyi János és Balázs
Péter –, valamint az MKI igazgatója, Terényi János voltak.
Október 12.
Bécsben tartott tanácskozásukon húsz EU-tagállam agrárminiszterei, köztük
Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a közösségi tejpiac
támogatására vonatkozó, rövid és hosszú távon bevezetendő konkrét intézkedéseket fogalmaztak meg.
Október 12.
Konszenzusra kellene jutniuk a magyarországi pártoknak a határon túli magyarokkal kapcsolatos politikáról – fogalmazták meg közös nyilatkozatukban
annak a tanácskozásnak a résztvevői, amelyet az MTA Történettudományi Intézetben tartottak Budapesten „A Kárpát-medencei magyar kisebbség: helyzetkép és kilátások” címmel. A műhelybeszélgetésen Markó Béla, az RMDSZ,

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 221

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

221

Csáky Pál, a szlovákiai MKP és Pásztor István, a VMSZ elnöke, valamint Glatz
Ferenc akadémikus vett részt, s közös nyilatkozatban fogalmazták meg álláspontjukat. A tízpontos nyilatkozatban többek között szorgalmazzák a magyarságot a XX. században ért sérelmek kivizsgálását; ehhez fontos lépésnek
tartják a hamarosan létrejövő szerb–magyar vegyes történészbizottságot. A
tanácskozást követően a VMSZ elnöke, Pásztor István találkozott Orbán Viktor FIDESZ-MPSZ elnökkel.
Október 12–13.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására állami látogatást tett Magyarországon Boris Tadić, szerb elnök. A Budapestre látogató szerb küldöttségben helyet kapott többek között Bojan Pajtić vajdasági kormányfő, Vuk
Jeremić külügyminiszter, Milutin Mrkonjić infrastrukturális befektetésekért felelős miniszter, Slobodan Milosavljević, a kereskedelmi és turisztikai tárca
vezetője, Svetozar Čiplić emberi jogi és kisebbségügyi miniszter, Mlađan
Đorđević, a köztársasági elnök kisebbségügyi tanácsosa, valamint Józsa László, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. A magyar tárgyalódelegációnak tagja volt Balázs Péter külügyminiszter, Tari Sándor, a KeH vezetője, Faller Jenő
KÜM szakállamtitkár és Gulyás András a KeH külpolitikai főtanácsadója. A
két államfő megbeszéléseinek középpontjában, akárcsak a Bajnai Gordon
magyar miniszterelnökkel és Katona Bélával, az Országgyűlés elnökével folytatott konzultáción is, Szerbia európai uniós csatlakozásának az elősegítése,
a magyar–szerb gazdasági együttműködés további bővítése, valamint a kisés középvállalatok fokozottabb bevonásának lehetőségei, a határátkelők bővítése és a vasúti közlekedés kérdései továbbá egy tervezett magyar–szerb
történész vegyesbizottság létrehozásának a kiemelt feladatként történő kezelése állt. A szerb küldöttség látogatása során Hónig Péter és Milutin Mrkonjić
a nemzetközi kombinált árufuvarozásra és a logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást, valamint a vasúti infrastrukturális fejlesztéseket célzó tárcaközi szándéknyilatkozatot írt alá. A két államfő megnyitotta a budapesti szerb kulturális központot, majd Tadić elnök ellátogatott a fővárosi szerb
gimnáziumba. A szerb államfő budapesti látogatása során megbeszéléseket
folytatott Orbán Viktorral, a FIDESZ-MPSZ elnökével is.
Október 13.
„Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében” címmel fórumot
rendeztek Budapesten az EB Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi
Főigazgatósága szervezésében, melyen mások mellett – felszólalt Sólyom
László köztársasági elnök, Vladimir Špidla, az EB foglalkoztatási, szociális
ügyekért és esélyegyenlőségért felelős biztosa, Herczog László szociális és
munkaügyi miniszter, Járóka Lívia európai parlamenti képviselő és Kállai Er-
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nő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa. Vladimir
Špidla szociális és munkaügyekkel foglalkozó EU biztost fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök.
Október 13.
Magyarországra látogatott Pierre Lellouche francia Európa-ügyi államtitkár és
megbeszéléseket folytatott Iván Gábor szakállamtitkárral, akit egyúttal kitüntetett a Francia Köztársaság becsületrendjének lovagi fokozatával. A francia
államtitkárt fogadta Balázs Péter külügyminiszter.
Október 13.
Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke – a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Kezdeményezés (CETC-Route65) régióközi kormányzó bizottságának elnökeként – megnyitotta Brüsszelben a „Zöldebb és intelligensebb
közlekedés” című konferenciát. A tanácskozáson az uniós döntéshozókkal
ismertették meg azt a kezdeményezést, melyben hat közép-európai ország
11 régiója vesz részt a Baltikumot és az Adriai-tenger térségét összekötő
észak–déli irányú új közlekedési folyosó létrehozására irányuló, 2004-ben
megfogalmazott CETC-Route65 kezdeményezésben.
Október 13.
A magyar UNESCO-bizottság javaslatára 2011-et nemzetközi Liszt-évnek
nyilvánította az UNESCO 35. közgyűlésének programbizottsága Párizsban. A
2011-ben megrendezendő Liszt-év, amely a magyar zeneszerző születésének
200. évfordulójáról emlékezik meg, szorosan kapcsolódni fog az EU-elnökség ideje alatt a magyar kultúra bemutatásához.
Október 13–15.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására állami látogatást tett Magyarországon Hoszni Mubarak egyiptomi elnök. Mubarak elnök személyében 81
évvel a Magyarország és Egyiptom közötti diplomáciai kapcsolatok felvétele
után első alkalommal látogatott hivatalos minőségben Magyarországra egyiptomi államfő. A két elnök megbeszélésein, melyen magyar részről Balázs Péter külügyminiszter, Tari Sándor, a KeH vezetője,Várkonyi László KüM szakállamtitkár és Gulyás András, a KeH külpolitikai főtanácsadója, egyiptomi
részről pedig Ahmed Aboul Gheit külügyminiszter, Mahmoud Mohamed
Safwat Mohieeldin beruházási miniszter és Rasid Mohamed Rasid kereskedelmi és ipari miniszter vett részt, a felek egyetértettek, hogy megbeszéléseik legfőbb célja, hogy megerősítsék Magyarország és Egyiptom igen jó kapcsolatait, és további perspektívákat nyissanak a gazdasági kapcsolatokban és
a politikai együttműködésben. Ugyanakkor a konzultáció esélyt adott arra,

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 223

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

223

hogy Egyiptom kaput nyisson Magyarországnak az arab világ és Afrika felé.
Mubarak elnök kifejtette: országa nagyra értékeli Magyarország szerepvállalását a térség békefolyamataiban. A két elnök tárgyalásaikat követően részt
vett és beszédet mondott Magyar–Egyiptomi Üzleti Fórum. Budapesti tartózkodása során Mubarak elnök találkozott Bajnai Gordon miniszterelnökkel,
akivel tárgyalást folytatott a két országot kölcsönösen érintő témakörökben,
kiemelt hangsúlyt fektetve a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokra, valamint a befektetési lehetőségekre, majd konzultációkat folytatott Orbán Viktorral, a FIDESZ-MPSZ elnökével is. Balázs Péter külügyminiszter külön megbeszélést is folytatott egyiptomi partnerével, Ahmed Aboul Gheit-tel, akárcsak Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, aki Rashid Mohamed Rashid egyiptomi kereskedelmi és ipari miniszterrel külön is tárgyalt.
Október 14.
„A Civil társadalom 20 év után – egy befejezetlen ügy” címmel rendezte meg
éves konferenciáját a budapesti székhelyű Demokratikus Átalakulásért Intézet, melynek részvevői között jelen volt – többek közt – Emil Constantinescu
volt román államfő és Thomas Hammarberg, az ET emberi jogi biztosa is.
Október 14.
Páva Zsolt pécsi polgármester és a Pécs EKF 2010 delegációja a Zágrábban
megbeszélést folytatott Božo Biškupić horvát kulturális miniszterrel az EKF-ben
való horvát részvételről. Horvátország kiemelt projekt-partnerként egy pécsi
„horvát hét” keretében bemutatandó programokkal vesz részt az EKF rendezvényein. A kulturális miniszterrel folytatott tárgyalások után a pécsi küldöttség
Jelena Pavičić-Vukičević zágrábi alpolgármesterrel és munkatársaival egyeztette a két város EKF-projektben megvalósuló együttműködési programját.
Október 14–15.
A Magyarországra látogató Thomas Hammarberg, az ET emberi jogi biztosa
találkozott Bajnai Gordon miniszterelnökkel, Balázs Péter külügy-, valamint
Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszterrel, továbbá nemzetközi és nem kormányzati szervezetek képviselőivel. Látogatása végén Hammarberg súlyos aggodalmának adott hangot a magyarországi szélsőségesség, türelmetlenség és rasszista megnyilvánulások térnyerése miatt, ami különösképpen a roma kisebbséget veszi célba.
Október 15.
Kismartonban került sor a magyar és az osztrák kormány harmadik együttes
ülésére. A közös kormány ülésen a felek áttekintették az európai területi
együttműködéssel összefüggő kérdéseket, így a 39 sikeres, jóváhagyott beru-

2009_BELIV-I.qxd

224

4/21/2010

9:39 AM

Page 224

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

házási projekttel kapcsolatos közös tennivalókat. Hasonlóképpen elemezték
a közös Dunai Stratégiának az EU általi elfogadtatásának esélyeit, a közös finanszírozású a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal beruházás jelenlegi helyzetét, valamint az energetikai és pénzügyi (banki) továbbá a kulturális és külügyi együttműködés konkrét tennivalóit. A két kormányfő, Bajnai
Gordon és Werner Faymann négyszemközt is tárgyalt, elsősorban a gazdasági válságkezelés szempontjából is működőképesebb Európa létrehozásának,
valamint a Lisszaboni Szerződés mielőbbi ratifikációja szükségességének kérdéséről. Az együttes ülésről közös közleményt adott ki a két kormányfő.
Október 15.
A magyar kormány levélben fordult az Európai Bizottsághoz és kötelezettségszegési eljárás indítását kérte Szlovákia ellen, amiért Sólyom László köztársasági elnököt augusztus 21-én nem engedték be az országba.
Október 15.
Budapestre látogatott Eitvydas Bajarunas litván politikai igazgató és megbeszéléseket folytatott Iklódy Gábor politikai igazgatóval.
Október 15.
Budapestre látogatott Zygimants Pavilionis, volt litván politikai igazgató, a
„Demokráciák Közössége” kezdeményezés litván elnökségének koordinátora és megbeszéléseket folytatott Várkonyi László szakállamtitkárral.
Október 16.
A Polgári Magyarországért Alapítvány és a brüsszeli Centre for European
Studies szervezésében került sor Budapesten Wilfried Martens, az Európai
Néppárt elnöke, volt belga miniszterelnök „Europe, I Struggle, I Overcome”
című könyvének magyarországi ünnepélyes bemutatójára. A könyvet Orbán
Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke mutatta be.
Október 16.
Konzultációra került sor Iklódy Gábor politikai igazgató és ciprusi partnere,
Rea Yiordamlis politikai igazgató között Budapesten.
Október 16.
Varga Zoltán, a sport ügyeket felügyelő önkormányzati miniszter Kairóba utazott, hogy megtekintse a húsz év alattiak labdarugó világbajnoksága bronzmérkőzésén harmadik helyezést elért magyar csapat Costa Rica elleni mérkőzését. A magyar győzelmet követően a miniszter személyes találkozón köszöntötte a magyar csapat játékosait és vezetőit.
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Október 16.
A Kormány döntött az Egyesült Arab Emírségekkel, Kuvaittal, a Bahreinnal,
Katarral és Ománnal kötendő diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel
rendelkező állampolgárok vízummentességére vonatkozó kétoldalú megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról [81/2009. (X. 16.) ME hat.], a
magyar–belorusz kormány közötti, a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról és a magyar, valamint a
szerb kormány közötti, a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról [83/2009. (X. 16.) ME hat.], továbbá a magyar és a szlovák kormány közötti, a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról. [84/2009. (X. 16.) ME hat.)
Október 16–17.
Budapesten tartotta konferenciáját az „Opera Európa”, a brüsszeli székhelyű,
európai operaházakat és fesztiválokat tömörítő szervezet, amely 107 tagot
számlál a világban. A konferencián 28 ország 67 intézményének 187 képviselője vett részt. Az operaházak képviselőit Hiller István OKM miniszter köszöntötte.
Október 16–18.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására a magyar–kínai diplomáciai
kapcsolatok felvételének 60. évfordulója alkalmából népes delegáció élén hivatalos látogatást tett Magyarországon Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság alelnöke. A kínai alelnök megbeszéléseket folytatott meghívójával, valamint
Bajnai Gordon miniszterelnökkel a kétoldalú kapcsolatokról különös tekintettel a gazdasági együttműködésre. Xi Jinping és Bajnai Gordon jelenlétében
tizennégy magyar–kínai egyezményt írtak alá, melyek közül öt államközi, kilenc pedig kereskedelmi egyezmény. A két politikus részt vett a parlamentben rendezett kétszáz fős üzletemberi fórumon. Xi Jinping, aki különmegbeszélést is folytatott Medgyessy Péter volt miniszterelnökkel is, Hiller István
OKM miniszter társaságában felkereste a Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolát majd vidéki programon vett részt.
Október 17.
A Lisszaboni Szerződésből a tagállamok nemzeti parlamentjeire háruló feladatokról tárgyaltak Ljubljanában a Regionális Együttműködés Országainak
parlamenti elnökei. Katona Béla a konzultáción kifejtette: az uniós reformszerződésből adódó változásokra fel kell készülni és intenzívebbé kell vál-
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nia a közép-európai térség együttműködésének. A magyar házelnök és szlovén kollégája, Pavel Gantar megállapodtak, hogy a két ország illetékes parlamenti bizottságai együtt látogatják meg a határ mentén élő kisebbségeket.
A kétnapos konferencia résztvevői állásfoglalásukban határokon átnyúló
együttműködést szorgalmaztak a közúti közlekedéssel járó károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében.
Október 17.
Zánkán tartotta huszadik ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia. A konferencia zárónyilatkozatában kiemelten foglalkozott a szlovákiai nyelvtörvénnyel,
szolidaritásáról biztosítva a felvidéki magyarságot.
Október 18.
Programalkotó kongresszust tartott Rimaszombatban a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja, megerősítve pártelnöki tisztségében Csáky Pált néhány hónappal azután, hogy többen elhagyták az MKP-t és Híd–Most néven új pártot
alapítottak. A kongresszuson részt vett és felszólalt Orbán Viktor, a FIDESZMPSZ elnöke, az Európai Néppárt alelnöke, valamint Gémesi Ferenc, a MeH
szakállamtitkára.
Október 18–19.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Czukor József szakállamtitkár munkalátogatást tett Nagy-Britanniában. A magyar külügyi tárca vezetője Londonban megbeszéléseket folytatott David Miliband brit külügyminiszterrel,
találkozott William Hague „árnyék” külügyminiszterrel és a brit Parlament
Alsó- és Felső-Házának több képviselőjével. Ezt követően előadást tartott a
Chatham House kutatóintézetben, majd részt vett egy beszélgetésen a BBC
Hard Talk című adásában, továbbá munkavacsora keretében a brit gazdasági és tudományos élet vezető képviselőivel találkozott.
Október 18–20.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Korányi Dávid a, MEH kül- és
biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára, Iván Gábor KÜM és Mester Zoltán NFGM szakállamtitkár munkalátogatást tett Franciaországban és megbeszéléseket folytatott Nicolas Sarkozy államfővel, Francois Fillon kormányfővel, valamint Angel Gurría OECD főtitkárral. A francia elnökkel és a Fillon
miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokon elsősorban kétoldalú kérdések és
a gazdasági válságkezelés problémája került szóba. A pécsi vízmű ügyében
közvetítést ajánlott a felek között Bajnai Gordon miniszterelnök a Suez
Environnement vezetőivel folytatott párizsi megbeszélésén, majd Nicolas
Sarkozy államfőt és Francois Fillon kormányfőt is arról biztosította, hogy Ma-
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gyarország tiszteli és becsüli a francia befektetőket, amiért 60 ezer munkahelyet teremtettek. A „stratégiai partnerség” jegyében Sarkozy és Bajnai a klímavédelem és a Lisszaboni Szerződés kérdéseiben egyeztetett, és bejelentették: az energiapolitika és a közös agrárpolitika területén folytatódik az álláspontok összehangolása. Bajnai Gordon a francia fővárosban előadásokat tartott a magyar gazdaság helyzetéről és kilátásairól vállalatvezetőknek, üzletembereknek és befektetőknek a Francia Munkaadói Szövetség Magyarországkonferenciáján, valamint az OECD nagyköveti tanácsának rendkívüli ülésén.
Párizsi tartózkodása idején a magyar miniszterelnök megkoszorúzta Nagy Imre jelképes síremlékművét a Pe·re Lachaise temetőben, a száz éve született
Radnóti Miklós emléktábláját a francia főváros Latin negyedében és az Ismeretlen Katona Sírját a Diadalív alatt, majd magyar származású francia értelmiségiekkel találkozott.
Október 19.
Iklódy Gábor KÜM szakállamtitkár munkavacsorával egybekötött politikai
igazgatói szintű V4-es konzultációt folytatott Budapesten Ivo Srámek cseh,
Igor Slobodnik szlovák és Witold Sobkow lengyel politikai igazgatókkal.
Október 19.
Gráf József FVM miniszter Brüsszelben részt vett az EU-tagállamok mezőgazdasági tárcavezetőinek munkatanácskozásán, ahol a jelenlevők döntöttek arról, hogy jövőre az uniós agrárköltségvetés terhére 280 millió eurós tejalapot hoznak létre.
Október 19–21.
Balázs Péter külügyminiszter meghívására hivatalos látogatást tett Budapesten Gregory Vashadze grúz külügyminiszter. A grúz vendég megbeszélést
folytatott magyar partnerével és fogadta őt Sólyom László köztársasági elnök, valamint Mandur László, az Országgyűlés alelnöke. A kétoldalú megbeszéléseken Balázs Péter kiemelte: Magyarország következetesen kiáll Grúzia területi integritása és szuverenitása mellett; messzemenően támogatja
európai és euro-atlanti törekvéseit, valamint az őket szolgáló belső átalakításokat majd tizenkét témakörben javasolta grúz partnerének a két ország
kapcsolatainak szorosabbra fűzését. Balázs Péter tájékoztatta partnerét arról, hogy a Visegrádi Négyek jelenlegi elnökeként Magyarország azt tervezi, hogy 2010 elején – a V4–Nyugat-Balkán találkozó mintájára – külügyminiszteri eszmecserét szervez a Visegrádi Négyek és az Európai Unió Keleti Partnerségében részt vevő államok részvételével. 2011 első félévében
pedig – az EU soros elnökeként – magas szintű találkozót kíván rendezni a
Keleti Partnerség részes államainak bevonásával. A megbeszéléseket köve-
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tően Balázs Péter és Gregory Vashadze aláírta a két külügyminisztérium megújított együttműködési jegyzőkönyvet, amely az 1996-ban aláírt megállapodás helyébe lép.
Október 20.
A Magyarországon tartózkodó Gary Locke-ot, az Amerikai Egyesült Államok
kereskedelmi miniszterét fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök
Október 20.
Továbbra is indokolt a kormányzati támogatások folyósítása a fellendülés érdekében – állapították meg az EU-tagországok pénzügyminiszterei luxemburgi találkozójukon, melyen Magyarországot Oszkó Péter pénzügyminiszter képviselte. A miniszterek nem jutottak megállapodásra arról, hogy milyen
finanszírozást ajánljon az EU az újabb hosszú távú klímavédelmi megállapodáshoz a témával foglalkozó decemberi világkonferencián.
Október 20.
A Budapesten tartózkodó Ilze Juhansone lett Európa-ügyi államtitkár megbeszéléseket folytatott Czukor József és Iván Gábor KüM szakállamtitkárokkal.
Október 20.
Várkonyi László tájékoztatót tartott az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a magyar fejlesztéspolitikáról.
Október 20.
V4–Izrael politikai igazgatói szintű konzultációra került sor Budapesten
Iklódy Gábor szakállamtitkár elnöklésével.
Október 20.
Magyar–szlovák nemzetközi jogi konzultációra került sor a Külügyminisztériumban a Bős–nagymarosi kérdésről Gerelyes István főosztályvezető-helyettes és Metod Spaček főosztályvezető között.
Október 20.
Az EP magyar néppárti delegációja és Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő
Strasbourgban a parlament minden képviselőjét és munkatársaikat meghívta
az 1956-os forradalom emlékére szervezett ünnepségre. A közös tisztelgés
alkalmával Sógor Csaba köszöntötte az egybegyűlteket, és méltatta az ’56-os
eseményeket, külön kiemelve az erdélyi ‘56 fontosságát.
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Október 20.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar és az indonéz kormány közötti, az
Indonéziának nyújtandó kötött segélyhitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keret megállapodás
kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
[233/2009. (X. 20.) Korm. rend.], határozatot hozott az Európai Közösség és
tagállamai, illetve a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti gazdasági
partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
[1173/2009. (X. 20.) Korm. hat.] és döntött a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról. [86/2009. (X. 20.)
ME hat.]
Október 21.
Heinz Fischer osztrák köztársasági elnökkel tárgyalt Sólyom László az osztrák fővárosban. A két államfő négyszemközti megbeszélésén kétoldalú és európai uniós kérdésekről esett szó. A találkozó után Sólyom László látogatást
tett a bécsi Magyar Otthonban, amelyben az Ausztriai Magyar Egyesületek
és Szervezetek Központi Szövetsége és a szövetség által létrehozott Bécsi Magyar Iskola működik.
Október 20–21.
Magyarországra látogatott Emilia Müller, európai és szövetségi ügyekért felelős bajor államminiszter. A német politikus megbeszéléseket folytatott Balázs Péter külügyminiszterrel, Szabó Vilmos külügyi államtitkárral, valamint
Czukor József a KÜM szakállamtitkárral. Emilia Müller tárgyalt az Oktatási
és Kulturális Minisztériumban, valamint meglátogatta az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemet is. A Magyar–Bajor Kormányközi Vegyes
Bizottság bajor társelnökeként Emilia Müller Budapesten méltatta a vegyes
bizottság keretében megvalósuló gazdasági, kulturális és tudományos projektek fontosságát és magas számát, továbbá megerősítette, hogy az Andrássy
Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemet a bajor fél a jövőben is pénzügyi
támogatásban részesíti.
Október 20–22.
Molnár Csaba a MeH vezető minisztere részt vett az Izraeli Elnöki Konferencia „Zöld kihívás” című kerekasztal-beszélgetésen. A legrangosabb izraeli
stratégiai konferenciát, amelyet Peresz elnök indított el 2008-ban, és amelyen Peresz elnökön és Netanjahu miniszterelnökön kívül a világ számos ak-
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tív és visszavonult miniszterelnöke és vezető politikusa is részt vett Molnár
Csaba Gilad Erdan, izraeli és Nurgali Ashimov kazah környezetvédelmi miniszter, valamint Anne-Marie Idrac francia kereskedelmi miniszter társaságában vitatta meg a politika szerepét a klímaváltozás és környezetvédelem kritikus feladataiban.
Október 21.
Luxemburgi találkozójukon megállapodtak az uniós környezetvédelmi miniszterek az EU klímavédelmi pozíciójának tervezetében. A tanácskozáson a
magyar kormányt Kling István környezetvédelmi államtitkár képviselte.
Október 21.
43 európai nemzet futballszövetségének elnöke, alelnöke, magas beosztású
vezetője részvételével nemzetközi sportdiplomáciai konferenciát rendeztek
Budapesten. „A sport autonómiája az Európai Unióban” címmel a Parlamentben megtartott tanácskozó résztvevő – köztük Joseph Blatter FIFA elnök és
Schmitt Pál, az EP alelnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke – egyhangúlag elfogadták a sport fontosságát hangsúlyozó ún. „Budapesti nyilatkozatot”, melyben a dokumentum aláírói elkötelezték magukat annak érdekében,
hogy megőrizzék a sport autonómiáját, tiszteletben tartva a tagállamok képességeit és helyreállítják a sport és az üzlet közötti egészséges egyensúlyt.
Október 21.
Iván Gábor és Czukor József szakállamtitkárok időszerű európai uniós témákról folytattak megbeszéléseket Jan de Jonggal, a holland külügyminisztérium
európai együttműködésért felelős főigazgatójával, akit elkísért Arjan Uilenreef
külügyi osztályvezető.
Október 21–22.
Várkonyi László szakállamtitkár Svédországba látogatott, ahol Stockholmban
részt vett a fejlesztési miniszterek informális vacsoráján, majd az Európai Fejlesztési Napok hivatalos megnyitóján.
Október 21–22.
Faller Jenő szakállamtitkár Bakuban részt vett a Fekete-tengeri Gazdasági
Együttműködési Szervezet soron következő külügyminiszteri találkozóján.
Október 21–22.
Németországba látogatott Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter. Varga Düsseldorfban, Hamburgban és Frankfurtban folytatott tárgyalásokat és több előadást is tartott elsősorban német befektetők számára.
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Október 21–22.
Hónig Péter KHEM miniszter Nápolyban részt vett az EU tagállamok szakminisztereinek „Ten-T Days 2009” címmel megrendezett informális tanácsülésén. Ezt követően Rómában a magyar közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és Claudio Scajola olasz gazdasági miniszter aláírta azt a kormányközi megállapodást, amely lehetővé teszi a kőolaj- és kőolajtermékkészletek tárolása terén az együttműködést.
Október 22.
Balázs Péter külügyminiszter találkozott a Budapestre akkreditált arab nagykövetek csoportjával. A konzultáción a közel-keleti régió és a békefolyamat
aktuális fejleményei mellett a magyar–arab kapcsolatokról és fejlesztésük lehetőségeiről folytattak eszmecserét. A találkozón Balázs Péter tájékoztatást
adott Magyarországnak a szomszédos országokkal kialakított kapcsolatairól,
különös tekintettel a délkelet-európai térségre.
Október 22.
Iván Gábor szakállamtitkár Svédországba látogatott és Stockholmban megbeszéléseket folytatott Cecilia Malmström európai-ügyi miniszterrel.
Október 22–23.
Hollandiában tett hivatalos látogatást Szabó Vilmos, a külügyminisztérium államtitkára. A hivatalos program keretében megbeszéléseket folytatott Frans
Timmermans Európa-ügyi miniszterrel időszerű kétoldalú és Európa-politikai
kérdésekről. Szabó Vilmos az EBESZ hágai székhelyű Kisebbségi Főbiztosi
Hivatalában tárgyalt Knut Vollebaek főbiztossal. A megbeszélésen kiemelten
került szóba a szlovák államnyelvtörvény kérdése. Az államtitkár találkozott
a hollandiai magyarság vezető képviselőivel, akikkel a hollandiai magyar
nyelvoktatás és hagyományőrzés további lehetőségeiről, az ahhoz adható kormányzati támogatásról folytatott eszmecserét. Az államtitkár részt vett a hágai magyar nagykövetség nemzeti ünnepi fogadásán és a wassenaari polgármesteri hivatalban megnyitotta az 1989-es határnyitásról megemlékező tablókiállítást.
Október 22–23.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter részt vett a NATO védelmi minisztereinek pozsonyi informális tanácskozásán, majd bejelentette: a kormány támogatja az új amerikai rakétavédelmi elképzeléseket továbbá „Magyarország
nem a létszámot kívánja növelni Afganisztánban, hanem új minőséget kíván
adni jelenlétének”.
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Október 23.
Felavatták Kolozsváron az 1956-os magyar forradalom emlékművét. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott – többek közt – Szili Katalin, az
Országgyűlés volt elnöke, a KMKF Állandó Bizottságának elnöke is, aki ezt
követően megbeszéléseket folytatott Markó Béla RMDSZ elnökkel, felkereste Magyari Tivadart, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar
rektorhelyettesét majd Nagyváradon egyházi és világi vezetőkkel tárgyalt.
Október 23.
A washingtoni Fehér Ház közleményt adott ki az ’56-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából. A dokumentum megállapítja: zsarnokság ellen a szabadság nevében felkelő magyarok 1956-ban példát
mutattak a világnak.
Október 23–24.
A Külügyminisztérium támogatásával nemzetközi konferenciára került sor a
montenegrói Budvában „Délkelet-Európa integrációjának jövője – Montenegró esete” címmel. A rendezvényen jelen volt Milo Djukanović montenegrói
kormányfő és Milan Rocen külügyminiszter is. Magyarország részéről – amely
2009–2010-ben Montenegróban tölt be NATO összekötő nagykövetségi szerepet – a szemináriumon a NATO további bővítéséről tartott előadást Iklódy
Gábor, a Külügyminisztérium politikai igazgatója. A vezető magyar diplomata kétoldalú megbeszélést is folytatott Milan Rocen montenegrói külügyminiszterrel. Iklódy Gábor megerősítette: Magyarország támogatja Montenegró
ez év végi meghívását a NATO Tagsági tervébe.
Október 26.
Az eddig épült legnagyobb afganisztáni magyar létesítményt, egy önkormányzati központot adtak át Baghlán tartomány központjában. A kétszintes épület a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségévelkészült el. Az átadáson részt vett Lehel László, a segélyszervezet igazgatója, a tartományi kormányzó, a magyar külügyminisztérium képviselője, valamint a magyar katonai alakulat parancsnoka is.
Október 26–27.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iklódy Gábor szakállamtitkár Luxemburgban részt vett az EU-országok ÁKÜT ülésén. A magyar külügyek irányítója az uniós külügyminisztereinek tanácskozásán hangsúlyozta: olyan
megoldást kell megtalálni a Lisszaboni Szerződés életbeléptetése érdekében,
amelyben nemzeti jogszabályra nem hivatkoznak és amely kizárólag a ratifikációt be nem fejezett Csehországot érintheti.
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Október 27.
Osztrák kollégáikkal tartottak közös ülést a magyar parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának tagjai Eörsi Mátyás és Fritz Neugebauer bizottsági elnök, a bécsi parlament alelnöke vezetésével. A találkozón a heiligenkreuzi szemétégető és az osztrák–magyar határ mentén történő schengeni
szabotázsok problémája került a középpontba. Az osztrák parlament EU-ügyi
bizottságának delegációját fogadta Szabó Vilmos külügyi államtitkár.
Október 28.
Balázs Péter külügyminiszter fogadta a Budapesten tartózkodó Matthias
Schmalet a Vöröskereszt és Vörös Félhold Nemzeti Társaságok Nemzetközi
Szövetségének főtitkár-helyettesét.
Október 29.
A Külügyminisztérium közleményben ítélte el az október 28-i afganisztáni és
pakisztáni terrorakciókat.
Október 29–30.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Balázs Péter külügyminiszter és
Korányi Dávid, a MeH szakállamtitkára részt vett az EU-tagállamok brüsszeli csúcstalálkozóján, melynek napirendjén elsősorban a Lisszaboni Szerződés mielőbbi életbe lépésének lehetővé tétele, valamint a közös, klímaváltozás elleni küzdelem gyakorlati teendői szerepeltek. Az ET csúcstalálkozót
megelőzően a magyar miniszterelnök megbeszélést folytatott a többi V4ország – Csehország, Lengyelország és Szlovákia –, valamint Szlovénia kormányfőjével, melynek során kifejtette: Magyarország számára elfogadhatatlan a Lisszaboni Szerződés ratifikációs folyamatának újranyitása és helytelennek tartaná, ha a szenvedésekkel terhelt történelmi múlt vitáit, a Benesdekrétumok ügyét behoznák az EU jövőjének alakítását célzó dokumentumokba. Szintén, még a plenáris ülés előtt a magyar kormányfő konzultált a
többi V4-ország, valamint Bulgária, Lettország, Litvánia, Románia és Szlovénia kormányfőjével az EU soros svéd elnökségének javaslatáról a klímaváltozás elleni küzdelem ügyében, melyet nyolc kollegájával együtt elfogadhatatlannak tekintett, mivel a javaslat a terhek elosztását illetően nem veszi kellő mértékben figyelembe az egyes országok egymáshoz viszonyított gazdasági fejlettségének a szintjét. A csúcstalálkozón sikerült tisztázni a szerződéssel kapcsolatos félreértéseket és aggályokat és így a ratifikációs folyamat
lezárulhat. Eldőlt az is, hogy rendkívüli EU-csúcstalálkozót tartanak novemberben, hogy megvitassák, kik foglalják el a vezető uniós tisztségeket – egyfelől az új EB biztosi posztjait, másfelől a Lisszaboni Szerződés által létrehozandó két új posztot, az Európai Tanács elnökének, illetve az uniós diplomá-
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ciai apparátussal megerősített külügyi főképviselőnek a székét. A brüsszeli
ET csúcs idején a 2010 januárjától hivatalba lépő spanyol–belga–magyar európai uniós „csapatelnökség” miniszterelnökei, José Luis Rodríguez Zapatero,
Herman van Rompuy és Bajnai Gordon bemutatták azt az összekötött e és
u betűkből álló közös jelképet (logót), mely „az unió és polgárainak egységét” hivatott tükrözni.
Október 30.
Czukor József külügyi szakállamtitkár a Duna Stratégia témakörben érintett
felvízi országokkal történő konzultáció-sorozat keretében megbeszéléseket
folytat Baden-Württembergben.
Október 30.
Várkonyi László KüM szakállamtitkár fogadta a Magyarországon tartózkodó
Ivan Ramalho brazil külkereskedelmi miniszter-helyettest.
Október 30–31.
Sólyom László köztársasági elnök Bamir Topi albán elnök meghívására állami látogatást tett Albániában. A két elnök tárgyalásain, melyen magyar részről részt vett Tari Sándor, a KeH vezetője, Faller Jenő KÜM szakállamtitkár és
Boros Miklós, a KeH külpolitikai tanácsadója, illetve Aleksander Flloko, a
köztársasági elnök főtitkára, Arben Cici elnöki diplomáciai tanácsadó és
Kastriot Robo, az albán Állami Protokoll vezetője, két fő téma volt napirenden: a magyar–albán gazdasági együttműködés fejlesztése és Albánia európai uniós integrációja. Sólyom László albán kollegája mellett Tiranában tárgyalt Sali Berisha miniszterelnökkel, Edi Rama ellenzéki vezérrel – aki egyúttal az albán főváros polgármestere –, és találkozott Jozefina Topallival, az albán parlament elnökével is. Albániai látogatása során a magyar államfő felkereste Durres kikötő-várost is.
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NOVEMBER
November 1.
Németh Miklós volt miniszterelnök is részt vett a német fővárosban a berlini fal leomlásának 20. évfordulója alkalmából rendezett, Mihail Gorbacsovot,
idősebb George Busht és Helmut Kohlt köszöntő megemlékezésen. A Konrad
Adenauer Alapítvány ünnepi rendezvényén – amelyen jelen volt Horst Köhler
német államfő és Angela Merkel kancellár is – a volt szovjet, illetve amerikai elnök, valamint az egykori német kancellár mellett az akkori magyar kormányfőt külön köszöntötték, kiemelve Magyarország szerepét a berlini fal leomlásában és a német egység helyreállításában.
November 1.
A Romániába látogató Szekeres Imre honvédelmi miniszter a román és a magyar halottakról egyaránt megemlékezett: a bukaresti Calvineum református
temetőben felavatta a Magyar Hősi Parcellát és az ott felállított emlékművet,
a román főváros Dinamo stadionjában pedig felavatta a 2009 februárjában
Veszprémben meggyilkolt Marian Cozma kézilabdázó emléktábláját.
November 2–3.
Szabó Vilmos meghívására hivatalos látogatást tett Budapesten Andrew Baker rabbi, az EBESZ soros elnökségének antiszemitizmus ügyekben illetékes
személyes képviselője. A meghívójával folytatott tárgyalásokat követően Baker rabbit díszebéden látta vendégül Iklódy Gábor külügyi szakállamtitkár.
Andrew Bakert fogadta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon
túli Magyarok Bizottságának elnöke is.
November 2–3.
Balázs Péter külügyminiszter képviseletében Várkonyi László szakállamtitkár
részt vett és felszólalt a marokkói Marrakeschben, Olaszország es Marokkó
közös szervezésében sorra került „Forum for the Future” (Fórum a jövőért) elnevezésű rendezvénysorozat hatodik külügyminiszteri konferenciáján. (Az
amerikai kezdeményezéssel 2004-ben létrejött folyamat célja a demokratikus társadalom és gazdaságfejlődés elősegítése a széles értelemben vett Közel-Kelet es Észak-Afrika országaiban. Magyarország a közép-kelet európai
régióból egyedüliként csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyben a térség
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államain és főbb nemzetközi szervezetein kívül Kanada, Oroszország és több
nyugat-európai ország is részt vesz – szerk. megj.)
November 2–6.
A SKÅL International, a világ vezető turisztikai szakembereit tömörítő, 20
ezer tagot számláló nemzetközi szervezet 70. világkongresszusát tartották
meg Budapesten. A Művészetek Palotájában sorra került rendezvényen, melyen 65 országból mintegy 1000 fő vesz részt – felszólalt többek közt Varga Zoltán önkormányzati miniszter és Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár is.
November 2–10.
Magyar–egyiptomi közös szervezésben Magyar Kulturális Hetet tartottak
Kairóban. Az eseménysorozat keretében magyar filmeket mutattak be, fellépett – többek közt – a Sebő együttes, előadták Örkény István „Macskajáték”
című művét, továbbá iszlám kalligráfiáról szóló konferenciát rendeztek magyar és külföldi tudósok részvételével. A rendezvénysorozat tetőpontjaként
kiállítás nyílt a kairói Egyiptomi Múzeumban „Magyar ásatások a thébai nekropoliszban – Az egyiptomi terepmunka 102 évének megünneplése” címmel,
amelyet Hiller István kulturális és oktatási miniszter, valamint egyiptomi partnere, Faruk Hoszni kulturális miniszter közösen nyitott meg.
November 3.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Czukor József szakállamtitkár,
szlovák kollegája, Miroslav Lajčák meghívására Szlovákiába látogatott. A két
külügyminiszter a határmenti Ráróspusztán lerakta az új Ipoly-híd alapkövét, majd Besztercebányán munkatalálkozót tartott. A megbeszélésen a két
külügyminiszter értékelte a szeptember 10-i, szécsényi kormányfői találkozó óta eltelt időszakot, különös tekintettel az ott elfogadott közös nyilatkozatban lefektetett feladatok teljesítésére. A módosított szlovák államnyelvtörvényt illetően a két külügyi vezető úgy foglalt állást, hogy a munkát a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó kormányközi vegyes bizottságban kell folytatni az EBESZ kisebbségügyi hivatala szakértőinek meghívásával. A munkamegbeszélés után miniszterek előadást tartottak a helyi Bél Mátyás Egyetemen. Balázs Péter látogatása végén Paláston találkozott Csáky Pál MKPelnökkel.
November 3.
A Budapestre látogató Vladimir Drobnjak horvát EU-csatlakozási főtárgyalóval Iván Gábor szakállamtitkár folytatott munkamegbeszélést.
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November 3.
A köztársaság kikiáltásának 20. és az 1956-os forradalom 53. évfordulójának
alkalmából Axel F. Schultze-Petzold, Magyarország Brémai és Alsó-Szászországi tiszteletbeli főkonzulja a „Pro Auxilio Civium Hungarorum” elnevezésű elismerést vette át Berlinben Peisch Sándor nagykövettől.
November 3.
A Kormány határozatot hozott a magyar és a mongol kormány közötti, a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló
egyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1181/2009. (XI. 3.) Korm. hat.] és az Európai Közösség és tagállamai, illetve Indonézia közötti, átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és
kihirdetéséről. [1182/2009. (XI. 3.) Korm. hat.]
November 3–4.
Külügyminisztérium-közi konzultációra került sor a cseh EU-elnökség koordinációs, logisztikai és pénzügyi tapasztalatairól Budapesten. A két tárca
szakértőinek tárgyalásait Faller Jenő szakállamtitkár és Jana Hendrichová államtitkár vezette.
November 4.
Magyarországra látogatott Vaszko Naumovszki miniszterelnök-helyettes, Macedónia EU-integráció koordinálásáért felelős kormányzati intézményének
vezetője. A macedón politikust udvariassági látogatáson fogadta Balázs Péter külügyminiszter, majd megbeszéléseket folytatott Faller Jenő és Iván Gábor szakállamtitkárokkal.
November 4.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést nyújtotta át
Dennis Kucinich amerikai kongresszusi képviselőnek az amerikai–magyar
kapcsolatok előmozdításában játszott szerepéért Washingtonban Szombati
Béla nagykövet.
November 4–5.
Pelczné Gáll Ildikó, az Országgyűlés alelnöke, társelnökként részt vett az
infokommunikációs technológiák elterjesztését és a parlamenti munkában
történő adaptálását elősegítő világközpont washingtoni konferenciáján és a
szervezet vezetőségi ülésén.
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November 5.
Bajnai Gordon miniszterelnök bejelentette: Andor Lászlót, a londoni székhelyű EBRD igazgatósági tagját jelöli uniós biztosnak.
November 5.
A Közép-Európai Egyetem és a budapesti holland követség közös emlékrendezvényén, melyet a Vasfüggöny felszámolásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek részt vett és Iván Gábor szakállamtitkárral közös előadást tartott Frans Timmermans holland Európa-ügyi miniszter. A holland politikust
fogadta Szabó Vilmos államtitkár és Iván Gábor szakállamtitkár társaságában,
Balázs Péter külügyminiszter.
November 5.
Balázs Péter külügyminiszter fogadta Koïchiro Matsuura leköszönő UNESCO
főigazgatót.
November 5.
Székely Tamás egészségügyi miniszter Berlinben tárgyalt tárgyalt a német társtárca vezetőivel, majd német egészségügyi szakértők előtt a magyar egészségügy helyzetéről, a szükséges reformokról, illetve a kormány ezzel kapcsolatos lépéseiről tartott előadást.
November 5.
Juraj Horváth, a szlovák parlament külügyi bizottságának elnöke személyesen tolmácsolta Heizer Antal pozsonyi magyar nagykövetnek Szlovákia kérését, hogy országa konzultálhasson a magyar állampolgársági törvénynek az
Országgyűlés elé vitt módosításáról, amely pozsonyi értelmezés szerint lehetővé tenné a határon túl élő magyarok kettős állampolgárságát.
November 5.
Magyar–cseh külügyminisztérium-közi konzultációra került sor Budapesten
Czukor József szakállamtitkár és Iklódy Gábor politikai igazgató, valamint
Petr Buriánek szekció-főigazgató és Ivana Hlavsová, a cseh KüM Délkeleteurópai Főosztályának vezetője részvételével.
November 5.
A Kormány határozatot hozott a magyar–mongol pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról [1184/2009. (XI. 5.) Korm. hat.] és főkonzulátus létrehozásáról Chongqingban, valamint külgazdasági szakdiplomata
státuszok létesítéséről. [1183/2009. (XI. 5.) Korm. hat.]
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November 5–6.
A Magyar Külügyi Intézet szervezte Bosznia-konferenciára Budapestre látogatott Nikola Špirić, Bosznia-Hercegovina miniszterelnöke. Nikola Špirićet
Korányi Dávid, a MEH kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára és
Faller Jenő szakállamtitkár társaságában fogadta Bajnai Gordon miniszterelnök. A két kormányfő megbeszélésein, Bajnai Gordon kifejtette: magyar részről támogatást élvez Bosznia-Hercegovina NATO-csatlakozása, amelynek a
regionális stabilitás szempontjából is komoly a jelentősége. A kormányfők áttekintették az energetikai, az infrastrukturális és a gazdasági-kereskedelmi
együttműködés időszerű kérdéseit. A konferencián szintén résztvevő Valentin Inzkoval, az EU Főmegbízotti Hivatalának vezetőjével rövid konzultációt
folytatott Balázs Péter külügyminiszter.
November 5–7.
Budapesten rendezték meg a Tudomány Világfórumát (WSF). A magyar kezdeményezésre létrejött, negyedik alkalommal megrendezett csúcstalálkozón 92
országból mintegy 700 tudós és politikus vett részt, köztük Stjepan Mesić horvát
államfő, Koïchiro Matsuura, az UNESCO főigazgatója és Catherine Bréchignac
a Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU) elnöke. A Tudomány Világfórumának megnyitóján Pro Cultura Hungarica kitüntetést vehetett át Koïchiro
Matsuura, az UNESCO leköszönő főigazgatója Hiller István OKM minisztertől.
A rendezvény záróülésén felszólalt Bajnai Gordon miniszterelnök.
November 6.
Sólyom László köztársasági elnök fogadta Francis Gurrey-t, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) elnökét, aki Tudomány Világfórum alkalmából tartózkodott Budapesten. A WIPO elnökét fogadta Szabó Vilmos államtitkár is.
November 6.
Minden európai uniós polgárnak joga van arra, hogy az EU-tagállamok területén szabadon mozogjon és tartózkodjon – erősítette meg Jacques Barrot európai bizottsági felelős abban a válaszlevélben, amelyet Gál Kinga (FIDESZMPSZ) európai parlamenti képviselő kérdéseire adott a Sólyom László köztársasági elnököt ért szlovák incidenssel kapcsolatban. A francia biztos is aláhúzta, hogy a tagállamok az uniós polgárok szabad mozgásához való jogát
csak közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból korlátozhatják.
November 6.
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke az erdélyi Sepsiszentgyörgyön részt vett azon a tárlatmegnyitó
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ünnepségen, amelyet a székelyföldi városban rendeztek a Barabás Miklós
Céh fennállásának 80. évfordulója alkalmából.
November 6.
Az ENSZ Közgyűlése ismételten a genfi székhelyű Egyesített Ellenőrző Testület tagjává választotta Magyarországot a 2011 és 2015 közötti időszakra. Ebből az alkalomból a Külügyminisztérium közleményben ismertette a bővülő
magyar közreműködés megvalósulásait az ENSZ egyes szervezeteiben.
November 9.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Korányi Dávid, a MEH kül- és
biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára és Czukor József külügyi szakállamtitkár Berlinben részt vett a berlini fal leomlásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen. Az egész világnak üzenni kívánó
nagyszabású ünnepség egyik díszvendége Németh Miklós egykori magyar
miniszterelnök volt. Berlini tartózkodása idején Bajnai Gordon találkozott
Bojko Boriszov bolgár miniszterelnökkel, akivel európai ügyekről tárgyalt és
eszmét cserélt a két ország részvételéről a Nabucco és a Déli Áramlat gázvezetékek építésében.
November 8–10.
Sólyom László köztársasági elnök meghívására Budapestre látogatott Szerzs
Szarkiszjan Örményország elnöke, akinek személyében első ízben tett örmény államfő állami látogatást Magyarországon. A két elnök tárgyalásain,
melyen részt vett Tari Sándor, a KeH vezetője, Faller Jenő KÜM szakállamtitkár, Mester Zoltán NFGM szakállamtitkár és Gulyás András, a KeH külpolitikai főtanácsadója, illetve Edward Nalbandian külügyminiszter, Gevorg
Danielyan igazságügyi miniszter, Hranush Hacobyan diaszpóráért felelős miniszter, Hasmik Poghosyan kulturális miniszter és Gerasim Alaverdyan mezőgazdasági miniszter a tárgyalópartnerek áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat beleérve Örményország külpolitikájának az EU-t és Magyarországot
is érintő kérdéseit. Megállapították: a politikai kapcsolatoktól elmaradnak a
gazdasági kapcsolatok, és érdemi előrelépésre van szükség a kutatási-tudományos és kulturális együttműködésben. Ezek megerősítésének szándékával
került sor több kétoldalú egyezmény aláírására, illetve az államfői látogatás
idején megtartott első örmény–magyar üzleti fórumra. Sólyom László és
Szerzs Szarkiszjan együtt nyitotta meg a magyar és örmény közös hadtörténeti kiállítást a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Az örmény államfő megbeszéléseket folytatott Bajnai Gordon miniszterelnökkel és fogadta őt Katona Béla, az Országgyűlés elnöke is. Az államfőt elkísérő Edward Nalbandian
örmény külügyminiszter külön kétoldalú megbeszéléseket folytatott Balázs
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Péter külügyminiszterrel, Hranush Hakobyan örmény diaszpóra-ügyi miniszter pedig Gémesi Ferenccel, a MeH kisebbségi- és nemzetpolitikai szakállamtitkárával.
November 10.
Balázs Péter külügyminiszter részt vett az Országgyűlés Külügyi és Határon
túli Magyarok Bizottságának ülésén és tájékoztatót tartott a magyar–szlovák
tárgyalások állásáról.
November 10.
Szabó Vilmos, a KÜM államtitkára Bécsben konzultációkat folytatott partnerével, Johannes Kyrle főtitkárral és találkozott az ausztriai magyarság vezetőivel. Az osztrák KÜM főtitkára és Szabó Vilmos megelégedéssel nyugtázta a
magyar–osztrák külképviseleti együttműködés eddigi tapasztalatait és lehetségesnek tartották a további fejlesztést. Az eszmecserén áttekintették az aktuális európai uniós kérdéseket, különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés
életbe léptetésére, illetve az új EB felállítására. Egyetértettek a Duna Stratégia végrehajtása során történő együttműködés fontosságában. Bécsi látogatása során Szabó Vilmos találkozott az ausztriai magyarság vezetőivel.
November 10.
Oszkó Péter pénzügyminiszter Brüsszelben részt vett az EU pénzügyminiszterek és Joaquín Almunia, az EB pénzügyi biztosának konzultációján, melyen a résztvevők elvi megállapodást kötöttek arról, hogy a bankoknak növelniük kell azt a tőkét, amelyet kockázatos kereskedelmi tevékenységük fedezésére tesznek félre.
November 10.
A Moszkvában tartózkodó Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter orosz kollégájával, Jelena Szkrinnyikkel egyeztetett a két ország mezőgazdasági és élelmiszeripari kapcsolatairól, együttműködési lehetőségeiről. A felek megegyeztek abban, hogy mihamarabb felújítják annak a közös
kormányközi munkacsoportnak a tevékenységét, amelynek utolsó ülésére
múlt év szeptemberében került sor.
November 10.
Szili Katalin, a KMKF Állandó Bizottságának elnöke Pozsonyba látogatott és
a magyar nagykövetségen szlovákiai magyar civil szervezetek vezetőivel találkozott. A találkozót követően Szili Katalin, František Knapík kassai polgármester és Martina-Ludmila Magulová nővér, ápolónő közösen vették át
a Kristály Szív Díjat, amelyet a helyi Ferdinand Martinengo Társaság adomá-
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nyozott Slachta Margitnak, a magyar parlament egykori, első női képviselőjének.
November 10.
A Müncheni Magyar Intézet Münchenből Regensburgba költözött, ahol negyedik intézetként csatlakozik a Regensburgi Kelet- és Délkelet-Európai Tudományos Központhoz. Az intézet új neve: „Magyar Intézet a Regensburgi
Kelet- és Délkelet-Európai Tudományos Központban“ („Ungarisches Institut
im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg“). Az intézet
átköltözésének célja a hungarológia továbbfejlesztése, mely a német Keletés Délkelet-Európa-tanulmányok keretében interdiszciplináris regionális tudományként határozza meg magát a kutatásban és az oktatásban.
November 10–11.
Miguel Angel Moratinos spanyol külügyminiszter meghívására Balázs Péter
külügyminiszter Spanyolországba látogatott. A madridi megbeszéléseken a
két tárcavezető a 2010-es spanyol, illetve a 2011-es magyar EU elnökséggel
kapcsolatos tennivalókat tekintette át.
November 10–11.
A negyedik alkalommal megrendezett Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság a kétoldalú együttműködés gazdasági eredményeit
és a további célokat tekintette át Gyulán. A kétnapos szakmai tárgyalás tapasztalatait és a jövőbeli célokat rögzítő jegyzőkönyvet a két társelnök, Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, és Constantin Niţă, Románia Kis- és középvállalkozásokért, kereskedelemért és üzleti környezetért
felelős minisztere írta alá.
November 11–13.
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottsága elnökének meghívására Magyarországra látogatott a román Képviselőház
külügyi bizottságának küldöttsége, melyet Borbély László, a testület elnöke
vezetett. A látogatás során a Borbély vezette küldöttség megbeszéléseket folytatott meghívóján kívül Balázs Péter külügyminiszterrel, valamint Katona Bélával, az Országgyűlés elnökével és Kovács Tiborral, az Országgyűlés román–magyar baráti tagozata vezetőjével.
November 12.
Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energetikai miniszter partnere, Mauri
Pekkarinen gazdasági miniszter meghívására Finnországba látogatott. A felek
áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, a nukleáris energiával kap-
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csolatos álláspontokat, valamint az unió napirendjén lévő aktuális energetikai ügyeket. Hónig miniszter ezen kívül megbeszélést folytatott a finn államvasutak és a Fortum energetikai cég felső vezetésével, valamint ellátogatott
a loviisai atomerőműbe is.
November 12.
Magyarország letétbe helyezte a „Nabucco Megállapodás” ratifikációs okmányát a megállapodás kötelező hatályának elismeréséről. A dokumentumot
Bayer Mihály utazó nagykövet adta át Ankarában a török külügyminisztériumban. Magyarország ezzel – elsőként az öt szerződő állam közül – lezárta a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges ratifikációs folyamatot.
November 12.
A cseh Szenátus Európai Ügyek Bizottságának Magyarországon tartózkodó
küldöttségét fogadta Iván Gábor KÜM szakállamtitkár.
November 12–13.
Bukarestben tartották a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) éves külügyminiszteri találkozóját, majd pedig a szervezet kormányfői csúcstalálkozóját.
Magyarországot mindkét fórumon Balázs Péter külügyminiszter képviselte. A
kormányfői találkozón ünnepélyes nyilatkozatot adtak közre abból az alkalomból, hogy húsz éve jött létre a KEK. A résztvevők emellett jóváhagyták a
csúcstalálkozó záródokumentumát. A magyar külügyminiszter, aki a román
fővárosban Vuk Jeremić szerb és Cătălin Marian Predoiu román külügyminiszterrel, valamint Iurie Leanca moldovai miniszterelnök-helyettes külügyminiszterrel külön is tárgyalt, kijelentette: Magyarország integrációs tapasztalataival több országnak is képes segítséget nyújtani az európai felzárkózáshoz.
November 13.
Faller Jenő, a Külügyminisztérium illetékes szakállamtitkára hivatalába kérette Dmytro Tkach ukrán nagykövetet, és tájékoztatást kért arról a hírről, amely
szerint az ukrán oktatási minisztérium nem rendelte meg a mintegy 100 kárpátaljai magyar iskola számára a 2010–2011-es tanévre előirányzott tankönyveket anyanyelvi fordításban. Az elmaradt intézkedés azt jelenti, hogy jövőre magyar könyvek nélkül maradnak az érintett iskolák 10. osztályos tanulói.
November 13.
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke Berlinben részt vett és beszédet mondott az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója által rendezett, „A vas-
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függöny lebontásától az európai újraegyesítésig” című rendezvényén. Ebben
Orbán köszönetet mondott Németországnak azért, hogy segítette Közép-Európát a kommunizmustól való megszabadulásban és abban, hogy integrálódjon Európa nyugati feléhez.
November 13.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar és a horvát kormányok közötti, az
Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló egyezmény kihirdetéséről [250/2009. (XI. 13.) Korm. rend.] és határozatot hozott a magyar–örmény, kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról. [1189/2009.
(XI. 13.) Korm. hat.]
November 13–16.
Bajnai Gordon miniszterelnök Vatikánba és Rómába látogatott, ahol találkozott XVI. Benedek pápával, majd részt vett a FAO Világélelmezés–biztonsági csúcstalálkozóján. Utóbbin, a tervekkel ellentétben, technikai okok miatt
nem szólalt fel. (A FAO-konferencia programja annyit csúszott, hogy a kormányfő – ha felszólal – nem érte volna el a budapesti repülőjáratot; a tervezett felszólalás utólag bekerült a tanácskozás jegyzőkönyvébe – szerk. megj.)
Bajnai Gordon kormányfőt, akit elkísért Hiller István OKM miniszter és Szabó Vilmos külügyi államtitkár, valamint Korányi Dávid, a MEH kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára, magánkihallgatáson fogadta a Vatikáni Könyvtárban XVI. Benedek pápa. A magyar miniszterelnök ezt követően Tarcisio Bertonével, a vatikáni államtitkárság vezetőjével is tárgyalásokat folytatott. E megbeszéléseken szóba került a gazdasági válság globális és
magyarországi kezelésének a kérdése továbbá az, hogy milyen szerepet játszhatnak a válság kezelésében az egyházak. Konkrétabb, a magyar kormány és
a katolikus egyház kapcsolatát érintő ügyekről Bertone bíborossal tárgyalt a
magyar miniszterelnök. A látogatás idején jelentették be: Magyarország 55
ezer euró támogatást ajánlott fel Kapisztrán Szent János capestranói szülőházának felújítására. (A magyar kormány 46 500 euróval, Budapest I. kerülete
pedig – az olasz kisváros testvérvárosaként – 10 000 euróval járul hozzá a
felújítás költségeihez – szerk. megj.)
A római FAO csúcstalálkozón szűk körű megbeszélésre került sor Bajnai
Gordon magyar és Silvio Berlusconi olasz kormányfő között a gazdasági válság kezelésének tapasztalatairól és aktuális európai ügyekről, valamint egy
magyar–olasz külügyminiszteri szintű stratégiai együttműködési megállapodásról, amely rögzíti, hogy például az energiaipari, gazdasági és uniós politikai ügyekben egyeztet majd egymással a két ország. Bajnai Gordon minisz-
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terelnök a FAO római csúcstalálkozóján tárgyalásokat folytatott Jacques Diouf
FAO-főigazgatóval arra vonatkozóan is, hogy jövőre a világ egészéből további funkciók települhetnek a budapesti FAO-irodába.
November 16–17.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iván Gábor és Iklódy Gábor szakállamtitkár, Brüsszelben részt vett az EU ÁKÜT ülésén. A tanácskozás idején
egyes miniszterek szűkebb körű, kötetlen találkozót is tartottak az ukrán külügyminiszterrel. E találkozón Balázs Péter a jelen lévő román államtitkárral
együtt felvetette az ukrán félnek a nemzetiségi nyelvű ukrajnai iskolák tankönyvellátásának ügyét, az ezzel kapcsolatos problémákat. Az EU-országok
külügy és védelmi minisztereinek tanácskozásán, melyen jelen volt Szekeres
Imre honvédelmi miniszter is, kiemelt napirendi pont a bosznia-hercegovinai EU-haderő tervezett átalakítása és létszámcsökkentése volt. Szekeres Imre az EU védelmi miniszteri tanácskozásán kívül részt vett Brüsszelben a decemberi prágai kongresszusára készülő Európai Szocialista Párt tanácskozásán is.
November 16.
Magyarországra látogatott Nihat Ergün török ipari és kereskedelmi miniszter,
aki az ipari és kereskedelmi kapcsolatok erősítésének, a befektetések kölcsönös növelésének lehetőségeiről folytatott megbeszéléseket Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel.
November 16.
Tolerancia-díjakat adtak át a vajdasági Topolyán, az ENSZ által 1995-ben kezdeményezett Nemzetközi Tolerancia Napon. A másság elfogadásáért, az idegenek, a másnyelvűek, a más néphez tartozók elleni gyűlölettel szemben fellépők elismerését jelentő díjakat Egeresi Sándor, a vajdasági parlament elnöke adta át Szili Katalinnak, az Országgyűlés volt elnökének, a KMKF elnökének, Bojan Pajtićnak, a vajdasági kormány elnökének és Topolya községnek.
Az ünnepségen jelen volt Slavica Đukić-Dejanović, a szerb parlament elnöke, valamint Svetozar Čiplić szerb emberi jogi és kisebbségügyi miniszter.
November 16.
Szentgotthárdon a ljubljanai Etnikai Kutatóintézet és az MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató Intézete szervezésében „A magyarországi szlovén nemzeti
kisebbség és a szlovéniai magyar nemzeti közösség helyzete” címmel tanácskozásra került sor. A résztvevők között jelen volt – mások mellett – Gémesi
Ferenc, az MeH kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Miro
Petek, a szlovén Országgyűlés Határon túli Szlovének Bizottságának elnöke,
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Göncz László szlovéniai magyar kisebbségi parlamenti képviselő és Jože
Hirnök, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke.
November 16–17.
Budapesten került megrendezésre a Constellation Energy Institute szervezésében a IV. Energia Fórum.
A Sólyom László magyar köztársasági elnök védnöksége alatt szervezett
konferencián előadást tartott – mások mellett – Richard Morningstar, az Amerikai Egyesült Államok eurázsiai energiakérdésekkel megbízott rendkívüli
nagykövete, Mírek Topolánek, Csehország volt miniszterelnöke, Alexander
Babakov, az oroszországi Állami Duma elnökhelyettese, Orbán Viktor, volt
magyar miniszterelnök, Claude Mandil, a Nemzetközi Energia Ügynökség
volt ügyvezető igazgatója, Martonyi János, Magyarország volt külügyminisztere, Serhii Pavlusha, az ukrán energia minisztérium államtitkára és Maciej
Wozniak, a lengyel miniszterelnöki hivatal energiabiztonsági főtanácsadója.
A fórumon a régió vezető politikusai és energetikai szakemberei vitatták meg
a legaktuálisabb energiapolitikai kérdéseket, úgy mint a pénzügyi válság energiaiparra gyakorolt hatását, a 2009. januári gázkrízis tanulságait, a Nabucco
és a Déli Áramlat projektek politikai és üzleti vetületeit, az európai energiabiztonság jövőjét, valamint az orosz energiastratégia igazodását az új gazdasági körülményekhez.
November 16–21.
Kanton tartomány Shenzhen városában megrendezett elektronikai, IT- és környezetvédelmi innovációra fókuszáló „China Hi-Tech Fairen” immár ötödik
alkalommal mutatkozott be Magyarország. A magyar vállalatok hangsúlyos
kínai megjelenése érdekében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot képviselő Varju László államtitkár gazdasági együttműködési megállapodást írt alá a kínai Szecsuán tartománnyal.
November 16–17.
Az idén 60 éves ET a hollandiai Utrechtben tartotta a tagállamok önkormányzati minisztereinek találkozóját. Magyarországot a jubileumi rendezvényen
Virág Rudolf ÖM szakállamtitkár képviselte.
November 16–18.
I. János Károly spanyol király és Zsófia királyné meghívására Sólyom László
köztársasági elnök és felesége hivatalos látogatást tett Spanyolországban. A
köztársasági elnököt elkísérte Tari Sándor, a KeH vezetője, Czukor József
KÜM szakállamtitkár és Gulyás András, a KeH külpolitikai főtanácsadója. A
spanyol uralkodó madridi rezidenciáján, magánkihallgatás keretében sorra
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került államfői megbeszéléseken szinte kizárólag az uniós kérdések szerepeltek, különös tekintettel arra, hogy hamarosan hatályba lép az EU reformszerződése, a Lisszaboni Szerződés és Spanyolország, Belgium és Magyarország fogja adni 2010 elejétől az első olyan hármas elnökséget, amely nem
félévenként változó, külön-külön elnökség lesz, hanem a három ország 18
hónapig együttműködik. A köztársasági elnök megbeszélést folytatott José
Luis Rodríguez Zapatero spanyol kormányfővel és Alberto Ruiz-Gallardón
madridi főpolgármesterrel is. Spanyolországi látogatása során Sólyom László
és felesége megtekintette a több mint hétszáz festményt birtokló madridi
Thyssen-Bornemisza Múzeumot, majd kíséretével látogatást tett Segoviában,
amelynek középkori óvárosa és római kori vízvezetéke a világörökség részét
képezi. A magyar államfő látogatása zárónapján José Bono Martínezzel, a
spanyol törvényhozás alsóházának elnökével találkozott és megtekintette a
madridi képviselőház plenáris ülését.
November 17.
Budapestre látogatott Herman van Rompuy belga miniszterelnök és megbeszéléseket folytatott Bajnai Gordon kormányfővel elsősorban a jövő januárban kezdődő spanyol–belga–magyar uniós csoportos elnökség teendőiről és
aktuális uniós kérdésekről. A tárgyalásokat követően, melyeken részt vett Korányi Dávid, kül- és biztonságpolitikáért felelős MeH szakállamtitkár és Iván
Gábor KÜM szakállamtitkár, illetve Dirk Wouters,miniszterelnöki diplomáciai főtanácsadó és Frans Baron Van Daele, a külügyminiszter kabinetfőnöke, a két kormányfő – nemzetközi sajtóértekezletén – elmondta: megbeszéléseik fő témája „az első hármas” beindítása, a szoros együttműködés kialakítása volt annak érdekében, hogy a „trió” új lendületet tudjon majd adni az
EU-nak.
November 17.
Bajnai Gordon miniszterelnök megbeszélést folytatott Kono Johei volt japán
alsóházi elnökkel, a Magyar–Japán Jubileumi Évet előkészítő japán bizottság
elnökével és Jonekura Hiromaszával, a Sumitomo Chemical elnökével. A két
magas rangú vendég a magyar–japán kettős diplomáciai évforduló alkalmából érkezett Magyarországra, az Erzsébet híd magyar–japán együttműködéssel megvalósuló díszkivilágításának felavatására.
November 17.
Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta Richard Morningstart, az Amerikai
Egyesült Államok elnökének eurázsiai energiaügyi különmegbízottját, aki a
IV. Energia Fórum konferencián vett részt.

2009_BELIV-I.qxd

248

4/21/2010

9:39 AM

Page 248

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

November 17.
Az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottsága meghallgatta
Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnökének és Orosz Ildikónak, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökének tájékoztatóját a kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről.
November 17–19.
Faller Jenő szakállamtitkár között konzultációkat folytatott vezető izraeli és
palesztin diplomatákkal Jeruzsálemben és Ramallahban. Látogatása idején
Faller Jenő a betlehemi kormányzó, országos és helyi palesztin vezetők, valamint az egyházak képviselőinek jelenlétében hivatalosan beiktatta hivatalába Nasszar Khamiszt, hazánk betlehemi tiszteletbeli konzulját.
November 18.
Bajnai Gordon miniszterelnök tájékoztatást adott a parlament elnöke, alelnökei, frakcióvezetői és érintett bizottsági elnökei számára az EiT rendkívüli ülésén képviselni kívánt magyar álláspontról. (A rendkívüli EiT ülés dönt a
Lisszaboni Szerződés által létrehozott új tisztségek betöltéséről: az ET állandó elnökének, és a kül- és biztonságpolitikai főképviselő a személyéről –
szerk. megj.)
November 18.
Megtartotta soros ülését az Afganisztánban működő magyar Tartományi Újjáépítési Csoportot (PRT) irányító Kormánybizottság. Az ülésen elfogadták a
2010–2015-re vonatkozó középtávú magyar Afganisztán-stratégiát, mely a jelenlegi három fő területre (katonai-rendészeti-fejlesztési) összpontosít; integrált megközelítésű, és hosszabb távra vonatkozó koncepcionális céljainkat
foglalja egységes keretbe.
November 18.
Megnyitotta kapuit szerdán az első Ökoindustria nemzetközi környezetipari
szakkiállítás Budapesten. Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter
megnyitó beszédében hangsúlyozta: a környezetvédelem háttéripara a XXI.
század húzó ágazata lehet.
November 18.
Első alkalommal ülésezett a Magyar–Montenegrói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság. A budapesti tárgyalássorozaton a partnerek a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének, a befektetői környezet javításának lehetőségeit tekintették át. Az alakuló ülés eredményeit rögzítő jegyzőkönyvet a két társelnök, Mester Zoltán NFGM szakállamtitkár és Branimir

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 249

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

249

Gvozdenović, Montenegró területrendezési és környezetvédelmi minisztere
írta alá.
November 18.
Kilenc ország (Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Franciaország, Hollandia, Japán, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia és Svájc) nagykövetsége
közös nyilatkozatot tett közzé, amelyben felhívja a figyelmet a magyarországi befektetői klímát negatívan befolyásoló tényezőkre.
November 18.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Igazgató Tanácsának 306. ülésszakán
az Európai Csoport Magyarország képviselőjét, Akóts Klára nagykövetet delegálta a Kormányzati Csoport alelnöki teendőinek ellátására
November 18.
Az „Extremely Hungary” (Csordultig magyar) elnevezésű New York-i és Washingtoni Magyar Kulturális Évad záró rendezvényein új kiállítással, különleges kabaréval, tudományos tanácskozással és világzenével ünnepelték a magyar kultúrát New Yorkban. Az eseményeken Hiller István oktatási és kulturális miniszter is részt vett
November 18.
Az Országgyűlés határozatot hozott a szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről. [92/2009. (XI. 18.) OGY]
November 19.
Budapestre látogatott Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár. Rasmussen a
„A 60 éves NATO – hagyományos és új fenyegetések” témában rendezendő
XIV. nemzetközi NATO-konferencián vett részt majd megbeszéléseket folytatott Bajnai Gordon miniszterelnökkel és Balázs Péter külügyminiszterrel. A
NATO főtitkárát fogadta Sólyom László köztársasági elnök, valamint Katona
Béla, az Országgyűlés elnöke.
November 19.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Korányi Dávid, a MEH kül- és
biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára és Iván Gábor szakállamtitkár
Brüsszelben részt vett az EU állam- és kormányfőinek rendkívüli találkozóján. A csúcstalálkozón döntés született arról, hogy az ET most, újonnan létrehozott elnöki pozícióját elsőként Herman van Rompuy, Belgium jelenlegi
miniszterelnöke fogja betölteni, az EB külügyekért és a biztonságpolitikáért
felelős képviselője pedig a kereskedelmi ügyekért felelős biztos, az angol
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Catherine Ashton lesz. Az állam és kormányfők egyetértettek abban is, hogy
az EB főtitkári pozíciót pedig továbbra is Pierre de Boissieu töltse be.
November 19.
Balázs Péter külügyminiszter Szabó Vilmos államtitkár és Faller Jenő szakállamtitkár társaságában kerekasztal-megbeszélést folytatott a határon túli magyar szervezetek vezetőivel, melynek során a külügyminisztériumnak a határon túli magyarokkal kapcsolatos politikájáról és a magyar diplomácia legfontosabb feladatairól és céljairól egyeztettek a tárgyaló felek. A külügyminiszter által kezdeményezett tanácskozáson a határon túli magyarság képviseletében részt vett Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Borbély László, a román
képviselőház külügyi bizottságának elnöke, Csáky Pál, a szlovákiai MKP elnöke, Farkas Iván, az MKP Országos Tanácsának elnöke, Pásztor István, a
VMSZ elnöke, Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Kőszeghy Elemér, az UMDSZ
alelnöke, Jakab Sándor, a HMDK elnöke, Kocon József, a szlovéniai MMÖNK
Tanácsának elnöke, valamint Deák Ernő, a NYEOMSZ elnöke, az ausztriai
magyar szervezetek vezetője
November 19.
A Külügyminisztérium szervezésében konzultációra került sor Montenegró
euro-atlanti integrációjáról, melyen Irena Radović montenegrói, bilaterális
kapcsolatokért felelős külügyminiszter-helyettes vezetésével szakértői küldöttség folytatott konzultációkat Budapesten. A montenegrói külügyminiszter-helyettest, aki részt vett a magyar–montenegrói gazdasági együttműködési vegyes bizottság ülésén is, fogadta Szabó Vilmos államtitkár.
November 19.
Iklódy Gábor a magyar és Jean-Arthur Regibeau a belga külügyminisztérium politikai igazgatója látogatást tett Kisinyovban. A delegációt fogadta Vlad Filat miniszterelnök, Igor Corman, a parlament külügyi bizottságának elnöke, valamint
Iurie Leanca külügyminiszter. A megbeszélések során a politikai igazgatók tájékoztatást adtak a belga és a magyar EU-elnökségek programjáról, biztosították
partnereiket Moldova európai integrációs ambícióinak támogatásáról.
November 19.
Elemzőkkel és befektetőkkel folytatott megbeszéléseket Londonban Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter.
November 19.
Herczog László munkaügyi és szociális miniszter Zürichben részt vett és felszólalt a „Szociális partnerség Svájcban és Kelet-Európában” című szakmai
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konferencián, amelyet a svájci külügyminisztérium védnökségével a „Schweizerisches Arbeitershilfswerk” szervezett.
November 19.
Magyarország EU-tagállamként a jövőben is támogatni kívánja a fejlődő országokat – jelentette ki Hárs Gábor országgyűlési képviselő New Yorkban, az
ENSZ székhelyén, az Interparlamentáris Unió (IPU) meghallgatásán. Hárs Gábor IPU Magyar Nemzeti Csoportja elnökeként Csapody Miklós alelnökkel
együtt vett részt a világszervezet közgyűlése keretében minden évben sorra
kerülő meghallgatáson.
November 19–20.
A ciprusi Limassolban tartották az EU külügyi államtitkárainak soros őszi
megbeszélését, melyen Magyarországot Faller Jenő szakállamtitkár képviselte. Ciprusi tartózkodása idején Faller Jenő és Nicolas Emiliou, a ciprusi külügyminisztérium államtitkára szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy Magyarország jakartai nagykövetségén helyezik el a ciprusi diplomáciai képviseletet.
November 19–24.
Várkonyi László, a Külügyminisztérium szakállamtitkára afrikai partnerei
meghívására konzultációkat folytatott a Dél-afrikai Köztársaságban, Botswanában és Namíbiában. A tárgyalások fő témái a kétoldalú gazdasági, oktatási és tudományos kapcsolatok erősítése, valamint Magyarország közelgő EU
elnöksége és annak várható prioritásai voltak. A felek eszmecserét folytattak
a világgazdasági és politikai folyamatok főbb kérdéseiről is.
November 19–20.
Andrássy Gyula német nyelvű egyetemen tartotta 19. éves közgyűlését a
Magyar–Német Fórum. A rendezvényt a két társelnök, Balázs Péter külügyminiszter és Elmar Brok néppárti európai parlamenti képviselő nyitotta meg.
Beszédet mondott Matthias Platzeck, Brandenburg tartomány miniszterelnöke, Markus Meckel, volt német parlamenti képviselő, az NDK utolsó kormányának külügyminisztere, valamint Werner Hoyer, a német KÜM államminisztere, illetve Wolf-Ruthart Born, német külügyi államtitkár. A tanácskozáson részt vett és felszólalt Szabó Vilmos KÜM államtitkár, valamint Czukor
József és Iklódy Gábor szakállamtitkárok. Matthias Platzeck brandenburgi
kormányfőt, Szabó Vilmos külügyi államtitkár társaságában fogadta Bajnai
Gordon miniszterelnök. Találkozójukon a két kormányfő áttekintette a globális pénzügyi és gazdasági válságból adódó aktuális kihívásokat és az azzal kapcsolatban eddig megtett intézkedéseket. A munkamegbeszélésen
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Bajnai Gordon beszámolt az EU Duna-stratégiájával kapcsolatos hazai elképzelésekről, a projektnek a 2011-es magyar EU-elnökségben betöltendő
központi szerepéről. Az Andrássy egyetemen magyar–német külügyi konzultációra is sor került Wolf-Ruthart Born német és Szabó Vilmos magyar külügyi államtitkárok között.
November 20.
A Japán–Magyar Jubileumi Év keretében Csák Ferenc, az OKM nemzetközi
szakállamtitkára szándéknyilatkozatot írt alá Masaaki Takei-el, Tokió Minato
kerületének polgármesterével egy, az Aoyama sugárúton felállítandó magyar
szoborról. A Magyarország és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok létesítésének 140. és újrafelvételének 50. évfordulója kapcsán kiemelt kulturális
eseménysorozat zajlott– „Csak tiszta forrásból” elnevezéssel – a távol-keleti
országban.
November 20.
A Szlovák–Magyar Oktatási, Tudományos, Sport és Ifjúsági Vegyes Bizottsága ülésén megegyezés született a tanárképzésben és továbbképzésben, a felsőoktatásban való együttműködés folytatásáról, valamint a magyarországi
szlovák és szlovákiai magyar kisebbség anyanyelvi oktatásának további támogatásáról. A Pozsonyban tartott ülésen a magyar delegációt Arató Gergely,
OKM államtitkár, a szlovák delegációt Bibiana Obrimčakova a szaktárca államtitkára vezette.
November 20.
Kormány határozatot hozott Magyarország és a Dél-afrikai Köztársaság kormányai közötti, a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról. [1194/2009. (XI. 20.)
Korm. hat.]
November 21.
Barcson került sor a magyarországi horvátok napja alkalmából több rendezvényre melynek díszvendége volt Sólyom László magyar és Stjepan Mesić
horvát köztársasági elnök. A két államfő az országaikban élő kisebbségeiknek kölcsönös támogatásán kívül energetikai és természetvédelmi témákról
is tárgyalt. A horvát államfő köszönetet mondott Magyarországnak és személyesen Sólyom Lászlónak is azért a támogatásért, amelyet a NATO-ba és a
remények szerint közelgő EU tagsághoz vezető úton nyújtottak. A két ország
kisebbségeit érintő kérdésekről úgy fogalmazott: hálás a magyar kormány és
az államfő támogatásáért, amit a magyarországi horvátság számára nyújt, és
Horvátország is igyekszik minden lehetőséget megteremteni az ott élő ma-
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gyarok számára, hogy „ezek a kisebbségek valóban az együttműködés hídjai legyenek a két ország között”.
November 21.
Az Egységes Oroszország Párt szentpétervári kongresszusán részt vett Orbán
Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke, EPP-alelnök. A magyar politikus különmegbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnökkel, akivel az
orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről tárgyalt.
November 22.
Tömböl László Ászienuban, a magyar katonák ciprusi bázisán tartott állománygyűlésén bejelentette: átalakulnak a magyar missziós tevékenységek
2010-ben. Van ahol csökken a katonák száma és van, ahol új misszió indulhat; növelnék a katonai pálya megtartó erejét a honvédségre vonatkozó törvény átalakításával. Arról is beszámolt: mind az ENSZ vezetői, mind a ciprusi misszióban részt vevő országok helyszínen tartózkodó katonai vezetői
kiválónak értékelték a magyar katonák teljesítményét.
November 23.
Sólyom László köztársasági elnök látogatáson fogadta Vasziliosz Szkuriszt, az
Európai Közösségek Bíróságának elnökét. Szkurisz az Alkotmánybíróság megalakulásának húsz éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferenciára érkezett Magyarországra.
November 23.
Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést adományozta a magyar–cseh kapcsolatok erősítése, a közép-európai együttműködés segítése, az emberi és kisebbségi jogok védelme, a demokratikus átalakulás és
az európai integráció elmélyítése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Karl Schwarzenberg szenátornak, Csehország volt külügyminiszterének.
November 23.
Bajnai Gordon miniszterelnök Korányi Dávid, a MEH kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkár társaságában fogadta az Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Franciaország, Hollandia, Japán, Nagy-BritanniaNémetország, Norvégia és Svájc nagyköveteit, akik korábban, közös nyilatkozatot tettek közzé a magyarországi befektetői viszonyokra vonatkozóan.
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November 23–25.
Magyarországra látogatott Lluís Maria de Puig, az ET Parlamenti Közgyűlésének elnöke. Lluís Maria de Puigot fogadta Sólyom László köztársasági elnök,
valamint Katona Béla, az Országgyűlés elnöke. A katalán politikussal különmegbeszélést folytatott Szabó Vilmos külügyi államtitkár is. Az ET Parlamenti Közgyűlésének elnöke tárgyalópartnereinek kifejtette: teljes mértékben
osztja a magyar aggályokat a szlovák nyelvtörvényre vonatkozóan és kész
közvetíteni a nyelvtörvény ügyében.
November 23–25.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa Erdő Péter bíboros
vezetésével romániai látogatáson vett részt, melynek során az egyházak helyzetérő és a hívek anyanyelven történő lelkipásztori ellátásáról folytattak megbeszélést. A tárgyalásokat Ioan Robu bukaresti érsek és Erdő Péter vezette. A
Jászvásárban (Iași) tartott katolikus főpásztori találkozón első ízben ismerték
el a román püspökök, hogy minden katolikus hívőnek – beleértve a moldvai
csángókat is – joguk van anyanyelvi szentmiséhez.
November 24.
Vlagyimir Putyin orosz kormányfő szűk körű, magánjellegű vacsorán látta
vendégül Gyurcsány Ferencet Moszkvában. A volt kormányfő feleségével,
Dobrev Klárával Putyin miniszterelnök meghívására magánlátogatáson tartózkodott az orosz fővárosban.
November 25.
Magyarországra látogatott Pamela Quanrud amerikai külügyi helyettes államtitkár. Az Egyesült Államok vezető diplomatája megbeszélést folytatott Szabó
Vilmos külügyi államtitkárral és Iklódy Gábor szakállamtitkárral. Pamela
Quanrudot fogadta Korányi Dávid, a MEH kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára és Iván Gábor szakállamtitkár társaságában Bajnai Gordon miniszterelnök.
November 25.
Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta a Magyarországon tartózkodó Neelie
Kroest, az EU versenyügyi biztosát.
November 25.
Bajnai Gordon miniszterelnök levélben fordult Julija Timosenko ukrán miniszterelnökhöz, amelyben mély aggodalmát fejezte ki a kárpátaljai magyarság kisebbségi jogait csorbító ukrajnai tankönyvbotrány kapcsán.
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November 25.
Növényvédelmi együttműködést kötött, emellett a szerb európai uniós kifizető ügynökségnek nyújtott magyar szakmai segítségről és vajdasági borászok magyarországi képzéséről is tárgyalt Gráf József magyar, valamint Saša
Dragin szerb agrárminiszter Villányban.
November 25.
A Kormány rendeletet alkotott a guantanamoi fogolytáborban fogva tartott
személy magyarországi befogadásáról szóló, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti megállapodás kihirdetéséről. [260/2009. (XI. 25.) Korm. rend.]
November 26.
„Magyarország helye a világban” címmel szervezett közös konferenciát Budapesten a Pénzügykutató Zrt. és az Allianz Hungária Biztosító. A rendezvényen beszédet mondott – mások mellett – Bajnai Gordon miniszterelnök,
Martonyi János volt- és Balázs Péter jelenlegi külügyminiszter és Markó Béla RMDSZ szövetségi elnök. Felszólalásában a magyar kormányfő kifejtette:
az országnak a magyar érdekekre koncentráló kiszámítható, jövőbetekintő,
proaktív külpolitikát kell követnie.
November 26.
A Visegrádi Együttműködés magyar elnökségi programja keretében Budapesten gazdasági miniszteri találkozóra került sor, amelyen az energetikai együttműködésről, a kis-és középvállalatok határon átnyúló tevékenységének támogatásáról, és a célirányosabb beruházás-ösztönzésről tárgyaltak a V4 gazdasági miniszterei. Varga István magyar, Waldemar Pawlak lengyel, L’ubomír
Jahnátek szlovák és Erik Geuss, cseh tárcavezető együttműködési megállapodást írtak alá, és három területen – energetika, bürokráciacsökkentés és kereskedelmi láncok – feladatokat határoztak meg munkacsoport szinten.
November 26.
Magas szintű osztrák állami elismerésben részesült Horváthné Fekszi Márta,
a Külügyminisztérium távozó kabinetfőnöke, akinek Heinz Fischer szövetségi elnök a Nagy Arany Érdemrend a Csillaggal kitüntetést adományozta a magyar-osztrák kapcsolatok terén kifejtett tevékenységéért.
November 26.
Komáromban találkozott és folytatott megbeszélést az IPU magyar és szlovák nemzeti csoportjainak elnöke, Hárs Gábor és Miroslav Číž. A két fél áttekintette a magyar–szlovák kapcsolatok helyzetét és az olyan, feszültséget
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okozó kérdéseket, mint a módosított szlovák nyelvtörvény és a KMKF ügye,
valamint a két baráti tagozat és a két parlament együttműködésének lehetőségei. A tárgyalópartnerek a párbeszéd folytatásában állapodtak meg.
November 26.
A magyarországi romaellenes megnyilvánulások miatt Bajnai Gordon miniszterelnökhöz intézett levélben adott hangot aggodalmának Thomas
Hammarberg, a strasbourgi székhelyű ET emberi jogi biztosa.
November 26–27.
Eleget téve Katona Béla országgyűlési elnök meghívásának hivatalos látogatást tett Magyarországon Jerzy Buzek, az EP elnöke. Látogatása során Jerzy
Buzek találkozott Sólyom László köztársasági elnökkel, Bajnai Gordon miniszterelnökkel és Balázs Péter külügyminiszterrel, valamint a parlamenti pártok elnökeivel, így Lendvai Ildikóval az MSZP, Orbán Viktorral, a FIDESZMPSZ, Semjén Zsolttal a KDNP és Retkes Attilával, az SZDSZ vezetőjével továbbá az Országgyűlés Európai Ügyek bizottságának tagjaival. Az EP elnöke Budapesten az Európai Tudományos Akadémia által szervezett hivatalos
vacsorán is részt vett, amelyen megnyitotta az éves Globális Kerekasztal Konferenciát (Global Round Table Conference), melynek a középpontjában ebben az éveben a gazdasági válság és annak társadalmi hatásai állnak.
November 26–27.
Szabó Vilmos külügyi államtitkár Szlovákiába látogatott. A partnerével, Olga
Algayerová államtitkárral, valamint Juraj Horváth-tal, a szlovák parlament Külügyi Bizottságának elnökével folytatott megbeszélések középpontjában a módosított szlovák államnyelvtörvény kérdése állt. Szabó Vilmos a szlovákiai
magyar pártok vezetőivel is tárgyalt, valamint találkozott több önkormányzati vezetővel.
November 27.
Keszthelyen került sor a magyar és a szlovén kormány második együttes ülésére Bajnai Gordon és Borut Pahor miniszterelnökök vezetésével. A kormányülést követően Borut Pahor elmondta: Magyarország nagyon sikeres lépéseket tett a költségvetési hiány csökkentésében, ezt a példát szeretné követni
Szlovénia is, ahol 2012-re a mostani ötről háromszázalékra mérsékelnék a
deficitet. Bajnai Gordon jelentős eredményként számolt be a létfontosságú
energiabiztonságot érintő döntésekről. Megállapodtak abban, hogy Szlovéniában is folytatódik a Hévíz és Cirkovce közötti villamos távvezetékhálózat
kiépítése, továbbá Szlovénia is csatlakozik a magyar kezdeményezésű NETSprojekthez, a két ország összekapcsolja gázhálózatait.
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November 27.
Magyar–svájci külügyminisztérium-közi konzultációra került sor Budapesten.
Christian Meuwly, a svájci külügyminisztérium főosztályvezetőjét fogadta
Czukor József szakállamtitkár.
November 28.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Ferenc szabadkai magyar főkonzul.
November 28.–december 2.
Sólyom László köztársasági elnök, akit elkísért Tari Sándor, a KeH vezetője,
Várkonyi László KÜM szakállamtitkár és Boros Miklós, a KeH külpolitikai tanácsadója állami látogatást tett a Koreai Köztársaságban. A jubileumi diplomáciai évfordulók jegyében sorra kerülő látogatás során a magyar államfő
meghívójával Lee Myung-bak elnökkel elsősorban a gazdasági kapcsolatok
bővítése mellett az oktatási és a kulturális együttműködés fejlesztéséről folytatott megbeszéléseket. A tárgyalásokon a koreai elnök kifejtette: Dél-Korea
együtt akar működni az Európai Unióval, és ehhez Magyarországot tekinti
kapunak és ennek érdekében Dél-Korea bővíteni akarja a gazdasági kapcsolatait, új beruházásokat akar megvalósítani Magyarországon. A gazdasági
kapcsolatok fejlesztése mellett a dél-koreaiak szeretnék, ha egyre több diák
tanulhatna Magyarországon, és egyetértettek azzal, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek kihelyezett kara legyen Dél-Koreában, illetve kerüljön megnyitásra egy koreai kulturális intézet Budapesten. A Lee Myungbakkal folytatott megbeszélése után Sólyom László a koreai iparszövetség elnökének meghívására üzletemberi találkozón vett rész,t majd előadást tartott
Dél-Korea legrégebbi magánegyetemén, a Jonszej Egyetemen, ahol a magyar
államfőt díszdoktorrá avatták. Sólyom László Szöulban megbeszélést folytatott Kim Hjong O nemzetgyűlési elnökkel és ellátogatott a Samsung
Electronics gyárába. Dél-koreai tartózkodása idején Sólyom László és kísérete ellátogatott az ország délkeleti részén fekvő Kjongdzsu városába, ahol fogadta őt Kim Kvanjong, Kjongszanpukto tartomány kormányzója, majd felkereste Csedzsu szigetét. A köztársasági elnök jelenlétében, ünnepélyes keretek között vette át a tiszteletbeli konzuli címet Cho Hyun-shick, a Hankook
Tire alelnöke. A Magyarország gazdasági érdekeit is elősegítő tiszteletbeli
konzuli megbízást Várkonyi László, a Külügyminisztérium szakállamtitkára
nyújtotta át a hazánkban komoly beruházással jelen lévő dél-koreai nagyvállalat vezetőjének.
November 29–30.
Iklódy Gábor szakállamtitkár V4 politikai igazgatói találkozón vett részt Kijevben. A V4 államok külügyminisztériumainak politikai igazgatói konzultá-
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ciókat folytattak Konsztantyin Jeliszejev ukrán külügyminiszter-helyettessel,
Borisz Taraszjukkal, az ukrán parlament európai integrációs bizottságának elnökével, valamint a külügyminisztérium, a miniszterelnöki kabinet, az elnöki titkárság és a parlament szakértőivel. A látogatáson a politikai igazgatók
tájékozódtak a 2010. januári elnökválasztás előtti ukrán belpolitikai helyzetről. A december 4-én sorra kerülő EU–Ukrajna csúcstalálkozó kapcsán megvitatták ukrán partnereikkel az ország európai és euro-atlanti integrációs törekvéseit és egyben tájékoztatást kaptak Ukrajna szomszédságpolitikájáról,
illetve energetikai kérdésekről.
November 30.
Faller Jenő szakállamtitkár Athénban részt vett az EBESZ miniszteri értekezlet margóján sorra kerülő magyar–orosz és magyar–belorusz kétoldalú megbeszéléseken.
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DECEMBER
December 1.
Közös nyilatkozatot fogadtak el Brüsszelben a magyar kisebbségi szervezetek a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésének napján. A romániai, szlovákiai, vajdasági és kárpátaljai magyar szervezetek képviselői az Európai Parlamentben bemutatott nyilatkozatukban a Lisszaboni Szerződés életbe lépésének napját a tagországok, de ugyanakkor a tagjelölt és a szomszédos országok ünnepének nevezték. A nyilatkozatot az RMDSZ nevében Winkler
Gyula és Sógor Csaba európai parlamenti képviselő írták alá. További aláírók: Tőkés László erdélyi EP-képviselő, az EMNT elnöke, Bauer Edit és Mészáros Alajos a szlovákiai MKP európai parlamenti képviselői, Brenzovics
László, a KMKSZ alelnöke, Kőszeghy Elemér, UMDSZ alelnöke, Dévavári Zoltán, aVMSZ és Sepsei Gábor, a VMDP alelnöke.
December 1.
Zágrábban került sor a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésére. A magyar küldöttséget Gémesi Ferenc, a MEH kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára, a horvát delegációt Petar Barišić, a horvát
Külügy- és Európai Integrációs Minisztérium külföldön élő horvátokért és kultúráért felelős önálló szolgálatának vezetője, a KVB társelnökei vezették. A
horvátországi magyarságot Sója Dénes parlamenti képviselő, Juhász Sándor,
a MESZ elnöke és Kell József, a MESZ alelnöke képviselte. A megbeszélések
középpontjában iskolabővítési és iskolafelújítási ügyek, felsőoktatási tervek,
valamint egyházi ingatlanok felújításának kérdései álltak.
December 1.
Az Egyesült Államok hivatalosan bejelentette, hogy átszállított egy guantánamói foglyot (egy ciszjordániai származású férfit) Magyarországra. Juhász Gábor, a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter közölte: a
hét éven át raboskodó férfi érkezését és majdani tartózkodási helyét nem hozzák nyilvánosságra a fogoly és az ország biztonsága érdekében.
December 1.
A Kormány döntött a Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének, Veres Jánosnak a felmentéséről, vala-
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mint új elnökének, Oszkó Péternek a kinevezéséről [96/2009. (XII. 1.) ME
hat.]
December 1–2.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iklódy Gábor szakállamtitkár részt
vett és felszólalt az EBESZ athéni külügyminiszteri értekezletén és megbeszéléseket folytatott George Papandreou görög kormányfővel, aki a külügyminiszteri tisztséget is betölti. A magyar diplomácia vezetője beszédében ismertette térségbeli kezdeményezéseinket és a többoldalú együttműködéseket, így a már létező magyar–szerb–román, valamint a formálódó horvát–magyar–szerb háromoldalú együttműködést, javaslatot téve egy magyar–görög–szerb háromoldalú találkozóra. Balázs Péter és George Papandreou a
megbeszélésen áttekintette a ciprusi rendezési folyamatot, valamint a török
csatlakozási tárgyalások helyzetét is, majd Bajnai Gordon miniszterelnök
megbízásából magyarországi látogatásra hívta meg a görög kormányfőt.
Az EBESZ athéni értekezletén Balázs Péter találkozott a szervezet kisebbségügyi főbiztosával, Knut Vollebaekkel, akinek megköszönte, és nagyra értékelte a főbiztos szerepvállalását a módosított szlovák államnyelvtörvény körül kialakult helyzetben. A magyar külügyminiszter a görög fővárosban külön megbeszéléseket folytatott Kanat Szaudabajev kazah, Kadirbek Szarbajev
kirgiz, Szergej Martinov belorusz és Avigdor Lieberman izraeli, valamint
Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Utóbbi találkozón megkezdték továbbá a magyar kormányfő moszkvai látogatásának előkészítését, valamint
folytatták újabb külügyminiszteri találkozó előkészítését.
December 1–6.
Bajnai Gordon miniszterelnök, akit elkísért Korányi Dávid, a MEH kül- és
biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára, Simonyi András miniszterelnöki tanácsadó, volt washingtoni nagykövet és Kóka János, az SZDSZ frakcióvezetője, Washingtonba látogatott. Bajnai Gordont a washingtoni Fehér Házban fogadta Joe Biden amerikai alelnök, akivel másfél órás megbeszélést folytatott. A tárgyalópartnerek megállapodtak abban, hogy Magyarország csatlakozik az Egyesült Államok afganisztáni csapaterősítési stratégiájához és jövőre mintegy 200 fővel növeli a szövetséges haderők kötelékében szolgáló
csapatai létszámát. A találkozón szó esett továbbá a nyugat-balkáni országok
euroatlanti integrációjáról, mely folyamatban az Egyesült Államok Magyarország szerepét kiemelkedőnek látja. Ugyancsak tárgyaltak az energiabiztonság kérdéséről és konzultáltak arról, hogy Magyarországnak alternatív útvonalakat kell építeni alternatív gázforrásokhoz. A kormányfő találkozott Peter
Orszaggal, a Fehér Ház költségvetési hivatalának magyar származású vezetőjével is, akit meghívott Budapestre. A magyar miniszterelnök washingtoni
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tartózkodása során konzultációkat folytatott Obama elnök nemzetbiztonsági
tanácsadójával, Jim Jonesszal, a Nemzetközi Energia Ügynökség és az IMF
vezetőivel, továbbá Benjamin Cardin szenátorral, az amerikai Helsinki Bizottság elnökével, aki köszönetet mondott Magyarország afganisztáni szerepvállalásáért, majd felajánlotta segítségét a magyarok számára fontos témákban. Bajnai Gordon miniszterelnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adta át Washingtonban Mark Palmernek, aki a rendszerváltás idején az Egyesült Államok budapesti nagyköveteként szolgált és Richard Lugar
szenátornak, a szenátus külügyi bizottsága rangidős republikánus tagjának.
Washingtoni látogatása végén Bajnai Gordon részt vett és felszólalt Amerikai Magyar Koalíció Mikulás-napi vacsoráján, amelynek Martonyi János volt
külügyminiszterrel együtt volt díszmeghívottja.
December 2.
Horvátország NATO-csatlakozása, Horvátország és a Nyugat-Balkán közeledése az EU-hoz, és a két országban élő kisebbségek helyzete volt a témája
a horvát és a magyar parlamenti elnök találkozójának. Katona Béla és Luka
Bebić a zalai Budafapusztán folytatott megbeszélést a rendszeres házelnöki
határ menti találkozók újabb állomásaként. Katona Béla üdvözölte Horvátország NATO-csatlakozását, amelyet Magyarország mérföldkőnek tekint a
Nyugat-Balkán stabilizációja miatt és partnerének kifejtette: Magyarország továbbra is támogatja Horvátország uniós csatlakozását és a Nyugat-Balkán közeledését az EU-hoz, melynek sikerre vitele a 2011-es magyar uniós elnökség idején is a legfontosabb célok között szerepel majd.
December 2.
Czukor József szakállamtitkár konzultációt folytatott Bukarestben román külügyminisztériumban időszerű kétoldalú kérdésekről, valamint az EU Duna
Stratégiájával kapcsolatos feladatokról.
December 2.
Brüsszelben tanácskoztak az EU államok pénzügyminiszterei és megállapodtak arról, hogy összeurópai szintű pénzügyi felügyeleti hatóságokat hoznak
létre. A konzultáción Magyarországot Oszkó Péter pénzügyminiszter képviselte.
December 2.
Elfogadta az EP költségvetési bizottsága Brüsszelben Surján László jelentését
az EU 2010. évi költségvetéséről. Ezzel lényegében formalitássá vált a költségvetésről a hónap közepén tartandó plenáris ülésen tervezett végszavazás.
Surján László közleményében emlékeztetett arra: az EP az uniós tagországok
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kormányait képviselő tanáccsal folytatott nehéz tárgyalások után elérte, hogy
az EU költségvetése 2010-ben a kifizetések területén közel 123 milliárd euró
legyen. Ezzel az idei költségvetéshez képest 7 milliárd eurós, azaz több mint
5 százalékos emelést sikerült elérni.
December 2.
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke Pekingbe látogatott, ahol fogadta őt Xi
Jinping kínai alelnök, a Kínai Kommunista Párt központi bizottsága politikai
bizottsága állandó bizottságának tagja. A találkozót követően Orbán Viktor
kijelentette: pekingi látogatásának legfontosabb eredménye, hogy hivatalosan felvette a pártközi kapcsolatokat KKP-val, továbbá a Fidesz átfogóan hozzá kíván járulni a magyar–kínai baráti együttműködéshez minden területen,
a kölcsönös tisztelet és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján, úgy, hogy a felek érvényesítik a kormányok politikai megállapodásait
December 2.
Szlovákiai magyar politikusokkal tárgyalt Pozsonyban Retkes Attila. Az
SZDSZ elnöke elmondta: pártja számára fontos, hogy korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoljon a meghatározó határon túli magyar pártokkal. Retkes Attila Csáky Pállal, az MKP elnökével, majd a Híd három vezetőjével,
Bugár Béla elnökkel, Simon Zsolttal és A. Nagy Lászlóval ismertette a megújuló SZDSZ politikáját, kül- és nemzetpolitikai programját.
December 2.
Európai uniós támogatással, az aradi városi Történeti Múzeum és a szegedi
Móra Ferenc Múzeum együttműködésével dolgozzák fel és teszik a nagyközönség számára elérhetővé az 1848/49-es forradalom és szabadságharc relikviáit őrző romániai Aradi Ereklyemúzeum 17 ezer darabos gyűjteményét
– jelentették be Szegeden.
December 2–3.
Szentgotthárdon és a szlovéniai Lendván a szlovén parlament Nemzetiségi
Bizottsága és Külhoni Szlovénekért Felelős Bizottsága, valamint az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi bizottsága tartott terepszemlét a két kisebbség tényleges helyzetéről a három bizottsági elnök,
Göncz László, Miro Petek és Balog Zoltán vezetésével.
December 2–6.
Sólyom László köztársasági elnök Akihito császár meghívására hivatalos látogatást tett Japánban. A magyar államfő látogatására a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok helyreállításának 50. évfordulója alkalmából került sor
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figyelembe véve azt is, hogy most emlékeznek meg az Osztrák–Magyar Monarchia és Japán közötti kapcsolatok felvételének 140. évfordulójáról. A kettős évforduló alkalmából lett a 2009-es esztendő jubileumi év volt, amelynek fővédnökei magyar oldalon Sólyom László, japán oldalon Akisino herceg. Mivel a japán uralkodó nem politizálhat, az államfők találkozóján a két
ország kapcsolata mellett a Meidzsi szentélyről, a császár őseiről, a zenéről,
illetve a Páneurópai piknikről és a környezetvédelemről esett szó. A Hatojama
Jukio japán miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokon, melyeken magyar
részről Tari Sándor, a KeH vezetője, Várkonyi László KÜM szakállamtitkár és
Boros Miklós, a KeH külpolitikai tanácsadója, japán részről pedig Yasuaki
Matsuno kabinetfőnök-helyettes és Tetsura Fukuyama külügyminiszter-helyettes vett részt a felek egyetértettek abban, hogy szükséges a két ország eddigi sikeres autóipari, elektronikai, kereskedelmi együttműködésén túllépni és
új területeket találni továbbá, hogy Magyarország felkínálja alapkutatási kapacitását, amely a japán technológiával, tőkével és a japán alkalmazott kutatásokkal együtt nagyon jó eredményeket hozhat. Sólyom László megerősítette: Magyarország támogatja, hogy Japán állandó tagja legyen az ENSZ Biztonsági Tanácsának, a japán kormányfő pedig felvetette: Magyarországon sok
japán cég működik, ezért mihamarabb szeretnék megkötni a kétoldalú társadalombiztosítási egyezményt. A köztársasági elnök ellátogatott a Meidzsi
szentélybe, ahol egész nap a két ország baráti kapcsolataiért imádkoztak. Sólyom László délelőtt találkozott Jokomicsi Takahiróval, a parlament alsóháza
elnökével, illetve Eda Szacukival, a felsőház elnökével. A köztársasági elnök
jelenlétében délután a tokiói Dzsószáj Egyetem, (ahol magyar oktatás is folyik és közel 200-an választották második idegen nyelvként a magyart) és a
gödöllői Szent István Egyetem vezetői egy csereprogramot tartalmazó együttműködési megállapodást írtak alá. Ezen túl a japán egyetem öt magyar diáknak ajánlott fel ösztöndíjat. Sólyom László a koreai Jonszej Egyetemhez hasonlóan a tokiói felsőoktatási intézményben is előadást tartott, majd diákokkal beszélgetett. Látogatása végén a magyar államfő felkereste Japán egyik
jelképét és egyben legmagasabb hegyét, a 3776 méter magas Fudzsit.
December 3.
Az ENSZ klímakonferenciájának hivatalos honlapján (www.cop15.dk) összefogásra szólította fel a világ kormányait az éghajlatváltozás elleni küzdelemben Sólyom László köztársasági elnök. A magyar államfő a környezetvédelem ügyét felkaroló „zöld államfők” hálózatának kezdeményezőjeként hangsúlyozta: a legújabb vizsgálatai eredmények azt mutatják, hogy a klímaváltozás folyamata a korábbi becsléseknél gyorsabban halad. Éppen ezért minden korábbinál nagyobb szükség van a klímaváltozás hatásainak gyors, fenntartható és hatékony mérséklésére.
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December 3.
Együttes ülést tartottak a KMKF Gazdasági és a Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottságai.
December 3.
Politikai nyilatkozatot fogadott el az Országgyűlés az Ukrajnában tapasztalható, a magyar kisebbséget érintően aggodalomra okot adó kisebbségpolitikai eseményekkel kapcsolatban. A dokumentum rögzíti: az Országgyűlés úgy
értékeli, hogy Ukrajnában, az etnikailag vegyes lakosságú területeken kisebbségellenes hangulatot keltő események, valamint az ukrán médiában egyre
sűrűbben felbukkanó kisebbségellenes megnyilvánulások az országban élő,
különböző nemzetiségű közösségek kapcsolatainak megromlását idézhetik
elő. Az Országgyűlés problémának látja, hogy az ukrán végrehajtó hatalom
egyre nagyobb mértékben korlátozza a kisebbségek – köztük a magyar kisebbség – anyanyelvi oktatáshoz való jogát. [2/2009. (XII. 3.) OGY]
December 3.
A Kormány döntött a Magyarország és Hongkong közötti, a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés vagyonadók területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról [97/2009. (XII. 3.) ME hat.], a magyar–mexikói, a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
[98/2009. (XII. 3.) ME hat.] és a Magyarország és Norvégia között, 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izland, Liechtenstein, Norvégia, másrészről pedig Magyarország között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus
2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról. [99/2009. (XII. 3.) ME hat.]
December 3–4.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Iklódy Gábor szakállamtitkár Brüszszelben részt vett a NATO külügyminiszterek ülésén. A tanácskozás egyik központi témája a magyar külpolitika számára is prioritást jelentő Nyugat-Balkán,
azon belül is Bosznia-Hercegovina, valamint Montenegró Tagsági Akciótervének kérdése volt. A magyar külügyminiszter felszólalt a tanácskozás a témának szentelt informális egyeztetőn, valamint az Észak-atlanti Tanács munkavacsoráján és a plenáris ülésén is. A tanácsülésen a tagállamok jóváhagyták
Montenegró meghívását a Tagsági Akciótervbe, Bosznia-Hercegovina pedig
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olyan bíztató üzenetet kapott, hogy szintén csatlakozhat majd, mihelyt megfelelő fejlődést ér el a reformok területén. A másik központi téma, a NATO afganisztáni stratégia felülvizsgálata kapcsán a magyar diplomácia vezetője jelezte, hogy a magyar hozzájárulás növelése várható, amit később megerősített Bajnai Gordon kormányfő washingtoni bejelentése, amely szerint Magyarország csatlakozik az Egyesült Államok afganisztáni csapaterősítési stratégiájához, és jövőre mintegy 200 fővel növeli ott állomásozó kontingensét. A kétnapos értekezlet végén, a NATO–Oroszország Tanács ülésén a felek megállapodtak abban, hogy közösen áttekintik a XXI. századi biztonsági veszélyeket
és kihívásokat, dokumentumot írtak alá arról, hogy hatékonyabbá teszik a NATO–Oroszország Tanács intézményeinek működését és kidolgozták a jövő évi
NATO–orosz együttműködés munkatervét, amely tartalmazza a hadseregek
közötti együttműködés megújítását, továbbá az Afganisztánnal kapcsolatos, illetve a terrorizmus elleni együttműködés erősítését. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a találkozón ismertette Moszkva javaslatát az új európai biztonsági szerződésről. Magyarországnak, a NATO-val egybevágó álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy a téma tárgyalásának elsődleges fóruma az EBESZ.
December 4.
Az alapvető szabadságjogokkal és emberi jogokkal ellentétes, a szlovákiai kisebbségek jogait sértő nyelvtörvény visszavonására szólította fel a szlovák kormányt Németh Zsolt, a KMKF külügyi- és Európa-ügyi albizottságának társelnöke a KMKF jogi, valamint külügyi- és Európa-ügyi albizottságainak együttes ülését követően. A KMKF két albizottságának együttes ülésén részt vevő
Szabó Vilmos, a KÜM államtitkára a tanácskozás után a szlovák nyelvtörvény
kapcsán kijelentette: a magyar fél a két ország közötti együttműködésről 1995ben kötött alapszerződés alapján is „elvárja, hogy érdemi vita folyjon” a törvény végrehajtási rendeletéről, és „megegyezésre kerüljön sor, különösen is a
szlovákiai magyar közösséggel”. Azokról az ukrajnai intézkedésekről, amelyek a kisebbségek nyelvét főként az oktatásban próbálják korlátozni, Németh
Zsolt elmondta, hogy a KMKF albizottságai arra kérték a kormányt, hogy az
Országgyűlés által elfogadott, a kárpátaljai magyarság és az ukrajnai kisebbségek jogai mellett kiálló politikai nyilatkozatot „diplomáciai csatornákon keresztül ismertessék”. Szabó Vilmos ezzel kapcsolatban kijelentette: a helyzet
javítása érdekében a napokban Kárpátaljára fog utazni és Balázs Péter külügyminiszter ukrajnai látogatását is tervezik még december folyamán.
December 4.
Delegáció élén Magyarországra látogatott Qian Xiaoqian, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa Információs Hivatalának miniszterhelyettese. Qian
Xiaoqiant fogadta Szabó Vilmos külügyi államtitkár.
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December 4.
A szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatos végrehajtási útmutató tervezetéről
egyeztettek Pozsonyban a magyar–szlovák vegyes bizottság tagjai, továbbá
az EBESZ szakértői. A két társelnök,Gémesi Ferenc és Miroslav Mojzita és a
szakértők eszmecseréje egyértelműen igazolta, hogy a nyelvtörvény továbbra is több olyan abszurditást tartalmaz, amely sérti az emberi jogokat, fő célja pedig a hivatali kisebbségi nyelvhasználat visszaszorítása.
December 4.
„Húsz év Temesvár igézetében” címmel rendezett konferenciát az MTA, melyen Tőkés László EP-képviselő, Orbán Viktor FIDESZ-MPSZ elnök és Németh
Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottsága elnöke
mellett részt vett és emlékező előadást tartott Emil Constantinescu volt egykori elnöke is.
December 7.
Az EU ÁKÜT ülése Brüsszelben jóváhagyta a spanyol–belga–magyar elnökségi trió következő tizennyolc hónapra szóló munkaprogramját, melyet a
három tagállam közösen készített. A közös munkaprogram mintegy 2 éves
előkészítő munka eredménye, amelyben mindhárom ország minisztériumai
fontos szerepet vállaltak. A közös politikai felelősség jegyében a három külügyminiszter együtt mutatta be a trió programját a Tanácsnak. Az ülésen spanyol és belga kollégája mellett Balázs Péter magyar külügyminiszter is felszólalt.
December 7.
A nemzetpolitikai stratégia kérdéseiről tárgyaltak a KMKF vezetői, köztük Szili Katalin elnök a magyarországi és határon túli magyar egyházi vezetőkkel
Budapesten. A főpapokat fogadta Sólyom László köztársasági elnök is, aki az
advent alkalmából immár ötödik éve rendezett találkozón kijelentette: az egyházak legfontosabb társadalmi szerepe a közösségteremtés; különösen nagy
jelentősége van ennek a határon túli magyarok esetében, ahol a vallási közösségek szinte az egyetlen szerveződések a magyarok számára.
December 7.
A Magyarországon tartózkodó, Mario Zubović, a horvát parlament külügyi
bizottságának elnöke által vezetett delegációt, mely konzultációkat folytatott
Németh Zsolttal, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnökével, fogadta Szabó Vilmos külügyi államtitkár. A megbeszélésen egyetértés volt abban, hogy a két ország kapcsolatát nem terheli probléma, az a térségben mintaértékű.
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December 7.
Budapesten ismeretlen tettesek betörték a Szlovák Intézet kirakatát. A Külügyminisztérium határozottan elítélte a budapesti Szlovák Intézet épületének
megrongálását és sajnálatát fejezi ki a történtek miatt – közölte Balázs Péter
külügyminiszter.
December 7–8.
A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően első alkalommal ült össze
hivatalosan is külön formációban Brüsszelben az Általános Ügyek Tanácsa, illetve a Külügyek Tanácsa. A magyar kormányt mindkét brüsszeli fórumon Balázs Péter képviselte. A miniszterek a Nyugat-Balkán, ezen belül is elsősorban
Bosznia-Hercegovina és az Althea művelet jövőjét vitatták meg, valamint érintették az afganisztáni EU szerepvállalás kérdéskörét. A tanácsülés kiemelt témája volt Irán, a közel-keleti ország atomprogramja, emberi jogi helyzete az
unióval fenntartott kapcsolatrendszere. Áttekintették az Európai Tanács elé kerülő következtetés-tervezeteket. A Külügyek Tanácsában a közel-keleti békefolyamattal kapcsolatban elfogadott következtetések szorgalmazták a béketárgyalások újraindítását, amelyek meghatározott időkereten belül elvezethetnek
a két állam elvén alapuló megoldás gyakorlati megvalósításához. A svéd elnökség a Külügyek Tanácsának ülése margóján rendezte meg az első olyan
külügyminiszteri találkozót, amelyen a 27 tagállam mellett az úgynevezett Keleti Partnerségbe tartozó országok – Ukrajna, Moldova, Belorusszia, Grúzia,
Azerbajdzsán és Örményország – is képviseltették magukat.
December 7–18.
Koppenhágában került sor az ENSZ 15. klímaváltozási konferenciájára,
amelynek célja a 2012-ben lejáró kiotói jegyzőkönyv felváltása volt egy új
nemzetközi megállapodással. A tanácskozáson 192 országból összesen mintegy 1800 küldött – köztük a világ számos országának vezető politikusai –
vett részt. Az elhúzódó, vitákkal terhelt tanácskozássorozaton bebizonyosodott: messze nem elégségesek a klímaváltozás kezelhető szinten tartásához
az üvegházgáz-kibocsátás csökkentésére a koppenhágai klímacsúcs előtt tett,
majd a koppenhágai Bella Konferencia-központban megfogalmazott nemzeti vállalások. A tárgyalások holtpontról történő elmozdulása érdekében az EU
államok, köztük Magyarország több kezdeményezést tettek, de egy átfogó
éghajlatvédelmi megállapodás elérésére nem volt meg az esély, a konferencia egyetlen eredménye egy zárónyilatkozat volt. Nem született egyezség globális károsanyag-kibocsátási célokról és határideje sincs, hogy mikorra szülessen a kiotói jegyzőkönyvet majdan felváltó, jogi erővel is bíró megállapodás. A konferencia különböző munkacsoportjaiban részt vett Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, illetve Várkonyi László külügyi szakál-
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lamtitkár, a konferencia záró szakaszában pedig Bajnai Gordon miniszterelnök is, aki kifejtve, hogy az igazságosságnak és az előrelátásnak kellene vezérelnie az egyeztetéseket, beszédet mondott a plenáris ülésen.
December 8.
A Külügyminisztérium állásfoglalást adott ki a moszkvai kereskedelmi kirendeltség épületének értékesítéséről.
December 8.
Temesváron ülésezett a Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió Közgyűlése. A
megbeszélések középpontjában a szakmai munkacsoportok tevékenysége, a
közös eurorégiós projektek álltak. Az eredeti funkcióját lassan elveszítő
DKMT számára kudarcot jelentett, hogy közvetlenül a tanácskozás előtt lépett ki a szervezetből a romániai Hunyad megye, ezt megelőzően pedig JászNagykun-Szolnok, illetve Békés megye távozott a DKMT-ből.
December 8–9.
Pascale Bruderer-Wyss, a parlament (Nemzeti Tanács) elnökének meghívására küldöttség élén Svájcba látogatott Katona Béla, az Országgyűlés elnöke.
A magyar parlamenti küldöttség berni látogatásának célja a két ország eddig
is élénk parlamenti kapcsolatainak további elmélyítése és az együttműködés
új irányainak kijelölése, elsősorban bizottsági szinten történő aktivizálása
volt. Katona Béla partnereivel, így Pascale Bruderer-Wyss elnökasszonnyal,
Erika Forster-Vannini asszonnyal az Államtanács elnökével és Micheline
Calmy-Rey külügyminiszterrel véleményt cserélt a fenntartható fejlődés problémáiról, a parlamentek ebben vállalható szerepéről. Egyúttal köszönetet
mondott azért a segítségért, melyet Svájc nyújtott Magyarország demokratizálódási folyamatához, valamint modernizációs programjainkhoz: Magyarország, mint új EU-tag uniós felzárkózását a „Bővítési hozzájárulás” program
keretében Svájc 2007–2012 között 132 millió frankkal segíti.
December 8–10.
Koszovóban tett látogatást Faller Jenő, a Külügyminisztérium szakállamtitkára. Fogadta őt Fatmir Sejdiu köztársasági elnök, valamint Jakup Krasniqi házelnök és találkozott a koszovói kormány számos miniszterével. Faller Jenő
megbeszéléseket folytatott a koszovói szerb közösség vezetőivel, és ellátogatott a szerb többségű Mitrovicába is, ahol Oliver Ivanović Koszovó-ügyi államtitkárral konzultált. A szakállamtitkár találkozott a nemzetközi szervezetek Koszovóban működő képviselőivel és személyesen gratulált Székely Orsolyának, akit a közelmúltban az ET pristinai irodavezetőjévé neveztek ki és
akinek a jelölését a magyar kormány is aktívan támogatta.
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December 9.
Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta a Budapesten tartózkodó Elie Wiesel
Nobel-díjas írót.
December 9.
A szlovák kormányfő szerint Magyarország és Bulgária megszegte korábbi
ígéretét, mert nem támogatta, hogy Szlovákiában legyen az Európai Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER) székhelye. Az EU tagállamainak energiaügyi miniszterei december 6-án úgy döntöttek, hogy nem Pozsonyban, hanem Ljubljanában lesz az ACER székhelye.
December 9.
A Kormány döntött a Délkelet-európai Rendészeti Központ létrehozásáról
szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [102/2009. (XII. 9.) ME hat.]
December 9–10.
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke Bonnban részt vett és felszólalt az Európai Néppárt kongresszusán, ahol a tíz alelnökjelölt közül a negyedik legtöbb szavazatot kapva ismét az európai kereszténydemokrata és konzervatív
pártokat tömörítő EPP egyik alelnökévé választották. A volt miniszterelnök
részt vett, a kongresszus idején az 1989-es év tapasztalatairól tartott kerekasztal-beszélgetésen és tárgyalt Jürgen Rüttgers-szel, Észak-Rajna Vesztfália,
Nikola Gruevszki macedón és Vlad Filat moldovai miniszterelnökkel, illetve
a görög Új Demokrácia párt elnökével, Antonisz Samarasszal.
December 9–10.
„Magyar–zsidó együttélés – együtt a közös jövőért” címmel szimpóziumot
tartottak Budapesten, melynek díszvendége és központi előadója Elie Wiesel
Nobel-díjas író és Kányádi Sándor Kossuth-díjas erdélyi magyar költő volt.
Az eseményen felszólal Bajnai Gordon kormányfő is, aki a baloldal és jobboldal összefogását szorgalmazta a Magyarországon megjelenő szélsőjobboldali veszély ellen. Elie Wiesel Nobel-békedíjas író a meghívott egyházi
vezetők és politikusok előtt kijelentette: a gyűlölködők, a rasszisták, akik
szégyent hoznak Magyarországra, a magyarok és a zsidók közös ellenségei;
a holokauszt tagadását pedig törvénnyel kellene büntetni Magyarországon
is. Balog Zoltán, az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi
bizottságának elnöke arról beszélt, hogy Magyarország igazi arca nem egy
gyűlölettől eltorzult arc. Elie Wieselt fogadta Sólyom László köztársasági elnök.
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December 10.
Sólyom László köztársasági elnök Vajdaságba látogatott. A magyar államfő felkereste Hajdújárást és Szabadkát, majd Palicsra látogatott, ahol találkozott Boris Tadić szerb államfővel, valamint Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével. Az
államfői konzultáción magyar részről Tari Sándor, a KeH vezetője és Boros
Miklós, a KeH tanácsadója, szerb részről pedig Oliver Dulić környezetvédelmi és terület-szabályozási miniszter, Jovan Ratković, az elnök külpolitikai főtanácsadója és Saša Vučinić szabadkai polgármester volt jelen. A magyar államfő gratulált Szerbiának ahhoz, hogy polgárai december 19-től vízum nélkül utazhatnak a schengeni térség államaiba, és megismételte, hogy Magyarország támogatja Szerbia európai integrációját. A magyar és a szerb elnök az
egynapos látogatás zárásaként közösen részt vett a Lifka Sándorról – egy XX.
század elején élt kinematográfusról – elnevezett szabadkai mozi és színház
felújított épületének avatóünnepségén. Sólyom László megbeszélései után elmondta, hogy „a legnagyobb elismeréssel adózik” a szerb kisebbségi politikának, és annak, hogy a szerb parlament elfogadta a nemzeti tanácsokról szóló törvényt. Megerősítette: példaértékűnek tekinti a kisebbségi önigazgatás
szerveinek, a nemzeti tanácsoknak a megalakításáról szóló szerbiai törvényt.
December 10.
Budapesten rendezték a Magyar–Szerb Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság negyedik ülését, s a tanácskozás végeztével a társelnökök – Faller Jenő szakállamtitkár és Bojan Pajtić, a Vajdasági Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának elnöke – jegyzőkönyvet írtak alá. Az üléshez kapcsolódóan Fehérváry Géza, a Malév vezérigazgató-helyettese bejelentette, hogy
a légitársaság 2009. december 14-én újraindítja járatát Belgrádba. Mindkét fél
örömmel nyugtázta, hogy december 19-től Szerbia is a vízummentes országok
körét gyarapítja. Ezt az örömteli eseményt, amely egyben a magyar diplomácia sikere is, december 19-én a röszkei határátkelőhelynél Balázs Péter külügyminiszter szerb kollegájával Vuk Jeremić társaságában ünnepli majd meg.
December 10.
A schengeni vízumrendszer és a kishatárforgalmi igazolványok alkalmazásának kétéves tapasztalatait ismertette Berta Krisztina, a magyar külügyminisztérium konzuli főosztályának vezetője. Az ungvári magyar főkonzulátuson
rendezett évzáró sajtótájékoztatóján Berta Krisztina elmondta: a magyar konzuli szolgálat 2009-ben 95 ezer üggyel foglalkozott, emellett mintegy 280
ezer vízumot és kishatárforgalmi engedélyt adtak ki a magyar külképviseletek. Jelenleg – a külügyi hálózat költségvetési okokból végrehajtott racionalizálása után – 85 ország 102 képviseletén összesen 139 hivatásos magyar
konzul teljesít szolgálatot.

2009_BELIV-I.qxd

4/21/2010

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:39 AM

Page 271

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI

271

December 10.
Mórahalmon Románia, Magyarország és Szerbia 75 önkormányzati vezetője írta alá a „Banat – Triplex Confinium” Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulást létrehozó egyezményt, mely a határmenti
együttműködések hatékonyabbá tételére az egyik 2006-ban megalkotott
uniós jogi eszköz nyújtotta lehetőségeket kívánják kihasználni a három ország települési önkormányzatai számára.
December 10–11.
Bajnai Gordon miniszterelnök Brüsszelben részt vett az EiT ülésén. A magyar
kormányfő kíséretében a csúcstalálkozón jelen volt Balázs Péter külügyminiszter, Korányi Dávid, a MEH kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára és Iván Gábor, valamint Iklódy Gábor külügyi szakállamtitkárok. Az
ET ülésén a környezetvédelmemmel, a nemzetközi gazdasági válsággal, valamint a bel- és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg a résztvevők és a tagországok három évre (2010–2012) szólóan öszszesen 7,2 milliárd euró támogatást ajánlottak fel a fejlődő országok klímaváltozás elleni harcához. Bajnai Gordon miniszterelnök bejelentette: Magyarország összesen hatmillió euróval járul hozzá ehhez a törekvéshez. Az elnöklő Fredrik Reinfeldt svéd kormányfő kifejtette, hogy az unió fenntartja azt
a vállalását is, miszerint kész 2020-ra 30 százalékkal csökkenteni károsanyagkibocsátását az 1990-es bázisszinthez képest. A csúcstalálkozón elfogadták
a szabadságjogokat és biztonsági kérdéseket a következő öt évre vonatkozóan összefogó, úgynevezett Stockholmi Programot.
December 11.
Berlinbe látogatott Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Czukor József szakállamtitkár és bilaterális kérdésekről, uniós, illetve NATO ügyekről, továbbá nemzetközi problémákról tárgyalt német kollegájával, Guido Westerwellével. A találkozót követően a magyar külügyi tárca vezetője Németországgal való viszonyt
stratégiai fontosságúnak nevezte, kiemelve mindenekelőtt a gazdasági, illetve
beruházási kapcsolatok jelentőségét. Balázs Péter tájékoztatta partnerét a Duna
Stratégiával kapcsolatos magyar elképzelésekről, valamint a tervezett Dunacsúcstalálkozóról, amelyet 2010. február 25-én és 26-án rendeznek Budapesten és amelyre Angela Merkel kancellár is meghívást kapott. Guido Westerwelle
élénk érdeklődést mutatott a visegrádi államok együttműködése iránt is, melyben eseti jelleggel Berlin is szívesen részt venne. Balázs Péter ezt követően
Christoph Heusgennel, a kancellár kül- és biztonságpolitikai főtanácsadójával
találkozott, akinek átadta Bajnai Gordon miniszterelnök Angela Merkelnek szóló meghívó levelét a február végi Duna-csúcsra. Balázs Péter részt vett és köszöntőt mondott a Hans-Dietrich Genscher, volt szövetségi külügyminiszter tisz-
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teletére a berlini magyar nagykövetségen rendezett ünnepségen. A német politikusnak Európa békés egyesüléséért kifejtett tevékenységéért, továbbá Magyarország euroatlanti integrációjának támogatásáért a Széchenyi Tudományos Társaság elnöksége a Széchenyi Aranyérmet adományozta. A látogatáshoz kapcsolódóan Balázs Péter a Német Külpolitikai Társaság rendezvényén szakértőknek,
illetve a német sajtó jelenlévő képviselőinek tartott előadást.
December 11.
Szabó Vilmos KÜM államtitkár Horvátországba látogatott. Az államtitkár, aki egyben magyar–horvát kormányközi Vegyes Bizottság társelnöke, horvát társelnökpartnerével, Bianca Matković tárca nélküli miniszterrel áttekintette a 2009. szeptemberi, harmadik közös kormányülésen elfogadott projektek és megállapodások végrehajtását. Megegyeztek abban, hogy az együttműködési területek további fejlesztése céljából legközelebb 2010 első negyedévében ülésezzen a kormányközi Vegyes Bizottság. Szabó Vilmos külügyminisztériumi partnerével,
Davor Božinović államtitkárral elsősorban a Horvátország európai integrációjáról, illetve a délkelet-európai régióról folytatott megbeszélést. Szabó Vilmos üdvözölte Horvátország és Szlovénia megállapodását arról, hogy választott bíróság
elé utalják vitájukat tengeri területeik elhatárolásáról. Szabó Vilmos a tárgyaláson
szorgalmazta a szorosabb együttműködést energetikában, valamint az Európai
Unió Duna Régiós Stratégiájával kapcsolatban. A külügyi államtitkár ugyancsak
felkereste Neven Mimicat, a horvát törvényhozás alelnökét, az Európai Integrációs Ügyek Bizottságának elnökét. Eszmecseréjükön a horvát politikus nagyra értékelte a hazája integrációs törekvéseihez nyújtott magyar támogatást. Programja során Szabó Vilmos találkozott horvátországi magyar vezetőkkel is.
December 11.
Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára, aki egyben a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnöke is, 2009. december 15ére, a módosított szlovák államnyelvtörvénnyel kapcsolatos szakértői konzultációk folytatására hívta meg a Vegyes Bizottság szlovák társelnökét. A kezdeményezést azzal indokolta, hogy a magyar fél a Vegyes Bizottság legutóbbi, 2009. december 4-i pozsonyi ülését követően sem tudja lezártnak tekinteni a szakértői egyeztetéseket.
December 11.
A Kormány döntött Magyarország és az Európai Közösség között megkötött
Egyetértési Megállapodáshoz kapcsolódó harmadik Kiegészítő Egyetértési
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról [103/2009. (XII. 11.) ME
hat.], valamint arról, hogy felmenti a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnökének tisztségéből Gémesi Ferenc MeH szakállamtit-
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kárt és kinevezi e tisztségbe Szabó Vilmos külügyi államtitkárt [105/2009.
(XII. 11.) ME hat.]
December 12.
Alelnökévé választotta az ET Velencei Bizottsága a magyar Alkotmánybíróság
elnökét. Paczolay Péter az első magyar tisztségviselője az 1990-ben alakult testületnek, amely meghatározó szerepet játszik az európai alkotmányos örökség
érvényesítésében. A Velencei Bizottság új elnöke az olasz Gianni Buquicchio
lett, akit Sólyom László köztársasági elnök ez év november 23-án, az Alkotmánybíróság megalakulásának huszadik évfordulójára rendezett ünnepségen
tüntetett ki a Magyar Köztársaság Érdemrendjének középkeresztjével.
December 12.
Kijevben felállították Petőfi Sándornak, a magyar szabadságharc költőjének
bronz mellszobrát. A szoboravatásra a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE)
megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett eseménysorozat keretében került sor. Az átadáson beszédet mondott Szerhij Rudik kijevi polgármester-helyettes, valamint Hennagyij Udovenko volt külügyminiszter, Bársony András nagykövet, Tóth Mihály és Vass Tibor a MKE vezetői.
December 13–15.
Balázs Péter külügyminiszter Bosznia-Hercegovinába látogatott, ahol részt
vett az ENSZ Civilizációk Szövetsége szarajevói konferenciáján, illetve kétoldalú tárgyalásokat folytatott kollégájával, Sven Alkalajjal. A magyar diplomácia vezetője elsősorban arról tárgyalt bosnyák kollegájával, hogy hazánk
miként járulhat hozzá az ország stabilizálásához. Balázs Péter megerősítette, hogy Magyarország támogatja, és minden lehetséges eszközzel segíti
Bosznia-Hercegovina közeledését mind az EU-hoz, mind a NATO-hoz. Magyarország, mint a visegrádi négyek soros elnöke, és, mint a január 1-jén hivatalba lépő európai uniós elnökségi trió egyik tagja kíván hozzájárulni a
boszniai stabilizációhoz. A konferencián a 12 részvevő ország (Albánia,
Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Görögország, Horvátország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovénia) szakértői és
nemzeti koordinátorai véglegesítették, a külügyminiszterek pedig elfogadták
a konferencia két dokumentumát, az AoC „Szarajevó Nyilatkozatát”, valamint a Regionális Civilizációk Szövetsége Stratégiát. Az AoC délkelet-európai regionális konferenciáján való részvételét felhasználva Balázs Péter megbeszéléseket folytatott helyi vezetőkkel, így Bosznia-Hercegovina Kollektív
Államelnökségének tagjaival (Zeljko Komsić, Nebojsa Radmanović és Haris
Silajdzić), Nikola Špirić kormányfővel, Milorad Zivković képviselőházi elnökkel, Mustafa Mujezinović-tyal, a bosnyák és horvát kantonokat tömörítő
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Föderáció miniszterelnökével, Bozo Ljubić-tyal, a legnagyobb horvát párt, a
HDZ 1990 vezetőjével, valamint Valentin Inzkoval, a nemzetközi közösség
bosznia-hercegovinai főképviselőjével.
December 14.
Korányi Dávid, a MeH szakállamtitkára és Czukor József, a KÜM szakállamtitkára tájékoztatták Knut Vollebaek EBESZ főbiztost arról, hogy a
Szécsényben megkötött miniszterelnöki megállapodással ellentétben Szlovákia egyoldalúan megszakította a tárgyalásokat, miközben nem sikerült feloldani a törvény diszkriminatív rendelkezéseit. Pozsonyban közben bejelentették nem lesz újabb magyar–szlovák egyeztetés a szlovákiai államnyelvtörvényről azt megelőzően, hogy a jogszabály végrehajtási utasításainak elveit megvitatja a pozsonyi kormány. Heizer Antal pozsonyi magyar nagykövetet hétfőn bekérették a szlovák külügyminisztériumba, ahol Juraj Nociar, az európai
ügyek osztályának vezetője közölte: a szlovák fél nem fogadta el azt a magyar javaslatot, hogy december 15-én Budapesten tartsanak újabb egyeztetést.
December 14.
Iklódy Gábor KÜM szakállamtitkár látogatást tett a macedón fővárosban,
Szkopjéban. Megbeszélést folytatott Abdulkadar Memedi külügyminisztériumi államtitkárral és Radmila Sekerinszkával, az EU Integrációs Nemzeti Tanács elnökével, továbbá találkozott több jelentős macedóniai tudományos
kutatóintézet vezetőjével és politikai elemzőkkel. A szakállamtitkár azért látogatott Macedóniába, hogy az ET december 8-i következtetései nyomán magyar részről megerősítse: Magyarország továbbra is támogatja Macedónia európai uniós- és NATO-integrációját, valamint a multietnikus társadalom megteremtése érdekében tett erőfeszítéseit.
December 14–15.
Iklódy Gábor KÜM szakállamtitkár látogatást tett Koszovóban. A szakállamtitkár megbeszélést folytatott Pieter Feith-tel, az EU koszovói különleges képviselőjével, Markus Bentler altábornaggyal, a NATO koszovói erőinek parancsnokával, valamint Roy Reeve-vel, az EU koszovói rendőri missziójának helyettes vezetőjével. A szakállamtitkár találkozott továbbá a magyar rendőri kontingens tagjaival. Felkereste Kosovska Mitrovica városát és tájékozódott a nemzetközi közösség tevékenységéről, illetve megbeszélést folytatott Kárpáti Hajnalkával, a nemzetközi vezetésű mitrovicai kerületi bíróság magyar bírájával.
December 14–15.
Temesváron a „Küzdelem és építés” címmel sorra kerülő évfordulós rendezvénysorozat keretében a húsz évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek. Tőkés
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László EP-képviselő és Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke egyaránt felidézte a romániai forradalmat elindító történelmi napokat és a rendszerváltás után kialakult térségbeli helyzetet is elemezte. Ünnepi beszédet mondott
rajtuk kívül, számos személyiség, köztük Lech Walesa, Nobel-békedíjas lengyel exállamfő, Szűrös Mátyás, Magyarország volt elnöke, Emil Constantinescu, volt román államfő, Markus Meckel evangélikus lelkipásztor, az NDK
utolsó külügyminisztere, Pozsgay Imre volt államminiszter, Deutsch Tamás
EP-képviselő és Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságnak elnöke. A rendezvényen felolvasták Barack Obama amerikai elnök, valamint Sólyom László magyar köztársasági elnök erre az alkalomra írt üzenetét, majd Tőkés László átvette a legrangosabb román állami
kitüntetést, a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrend lovagi címét.
December 14–16.
Gráf József FVM miniszter részt vett Brüsszelben az EU-államok agrárminisztereinek tanácskozásán, ahol a szaktárcák irányi tói hozzájárultak ahhoz,
hogy Magyarország – más tagországokkal együtt – 2013. december 31-ig
meghosszabbítsa a földvásárlás állami támogatásának lehetőségét, amely
2009. december 31-én megszűnt volna.
December 15.
Budapesten megtartották a Magyar–Magyar Kormányzati Konzultáció ötödik
ülését, melyen a határon túli magyar szervezetek képviseletében Kelemen
Hunor, az RMDSZ ügyvezető elnök, Csáky Pál, az MKP elnöke, Pásztor István, a VMSZ és Józsa László, a MNT elnöke, Kovács Miklós a KMKSZ és Gajdos István, az UMDSZ, Jakab Sándor, a HMDK és Juhász Sándor a MESZ,
valamint Kocon József a MNÖK Tanácsának az elnöke volt jelen, míg a magyar kormány képviseletében pedig Kiss Péter társadalompolitikai miniszter,
valamint Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára és Gémesi Ferenc
a MeH szakállamtitkára vett részt. Bajnai Gordon kormányfő kijelentette,
hogy a kormány határozottan fellép, ha bármely országban az európai normákkal ellentétes cselekményeket észlel, és ez a fellépés különösen aktív, ha
a magyar kisebbséget éri hátrány. Aggasztó jelnek nevezte azt, ami Szlovákiában az elmúlt időszakban a nyelvtörvénnyel kapcsolatban történt és aggodalmait fogalmazta meg azért is, mert Ukrajnában háttérbe szorították a
kisebbségi iskolákat, illetve nem rendelték meg a magyar nyelvű tankönyveket. Kedvezőnek nevezte ugyanakkor, hogy Romániában az RMDSZ továbbra is „meghatározó, legitim és erős szervezet”, amely jelentős befolyással bír
az ország belpolitikai eseményeire és reménytelinek nevezte, hogy megszűnt
a szerb állampolgárok december 19-től vízum nélkül utazhatnak az EUországokba, így elhárult a kapcsolattartás egyik akadálya, ráadásul ez fontos
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lépés az ország európai integrációja felé. Horvátországgal összefüggésben elmondta: úgy tűnik, hogy újra megindult az ország európai uniós csatlakozásának folyamata. Végül hangsúlyozta: annak ellenére, hogy idén gyakorlatilag minden költségvetési tétel csökkent és jövőre ezek még kisebbek lesznek,
a határokon túl élő kisebbségek támogatására fordítható költségvetési források nem csökkentek és jövőre sem csökkennek. A Magyar–Magyar Kormányzati Konzultáción a határon túli magyar szervezetek vezetőivel megállapodás született a „Nemzeti Intézmény Program” 2010–2014 közötti időszakra
történő folytatására,az intézmények területi és tartalmi körének kisebb bővítésével.
December 15.
Szabó Vilmos külügyi államtitkár, a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság társelnöke sajtóértekezletet tartott, melyen további, érdemi tárgyalások szükségességét fogalmazta meg a módosított szlovák nyelvtörvényről és
végrehajtási irányelveiről. Egyben határozott hangon bírálta a Fico-kormánynak a kétoldalú és nemzetközi ígéreteit és vállalásait figyelmen kívül hagyó
szlovák kormányzati lépéseket.
December 16.
A magyar kormány – szóvivője útján – határozottan azt kérte Szlovákiától,
hogy függessze fel a büntetések alkalmazását a folytatódó tárgyalások időtartamára, mert azok erkölcsi és társadalmi kárt okoznak, tovább növelik a kisebbségi közösségek félelmét, és fokozzák a feszültséget a kisebbség, illetve
a többségi társadalom, valamint a két ország között. A kormány azzal kapcsolatosan fogalmazta meg álláspontját, hogy a Fico-kabinet jóváhagyta a
módosított államnyelvtörvény végrehajtási utasításainak elveit tartalmazó javaslatot, anélkül, hogy érdemben tárgyalt volna a szlovákiai magyarok képviselőivel vagy – vállalt ígéretéhez híven – egyeztetett volna a magyar–szlovák kormányközi kisebbségi vegyesbizottságban.
December 16.
A Külügyminisztérium közleményt adott ki a Sólyom László szlovákiai beutazásának megtagadásával kapcsolatos európai bizottsági állásfoglalásról.
December 16.
Vajdaságba látogatott Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke és Németh Zsolt,
az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke és
Pásztor István elnök és a VMSZ más vezetőinek, illetve parlamenti képviselőinek társaságában felkeresték Nagybecskereket, Muzslyát, Temerint és
Zentát. A zentai főtéren megtartott nagygyűlésen, melyen felszólalt Orbán
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Viktor és Pásztor István, a VMSZ elnöke bejelentették: a nap folyamán megszületett a 117.320-ik aláírás is, ami a törvényes minimum a jövő évi MNT
magyar választói névjegyzék létrehozásához.
December 16.
Magyar–orosz oktatási együttműködésről szóló jegyzőkönyvet írt alá Moszkvában Gilyán György moszkvai magyar nagykövet és Vlagyimir Fridljanov
orosz oktatási és tudományügyi miniszter-helyettes. A magyar OKM és az illetékes orosz tárca együttműködésének 2009 és 2011 közötti terveit rögzítő
dokumentum a korábbi, 1993-ban kötött hasonló célú kormányközi megállapodás alapján jött létre és egyebek közt rögzíti a főhatóságok információcseréjét az oktatással kapcsolatos állami politikáról, a módszertani anyagok
cseréjét, az oktatási intézmények közötti közvetlen kapcsolatok, továbbá a
területen folytatandó közös kutatások – beleértve a finnugor népek és nyelvek kutatásának, valamint a magyarországi russzisztikának – támogatását, továbbá a magyar nyelv oroszországi és az orosz, valamint az oroszországi
finnugor nyelvek magyarországi tanulásának és oktatásának elősegítését.
December 16.
Avigdor Lieberman izraeli miniszterelnök-helyettessel, külügyminiszterrel is
találkozott Jeruzsálemben Zoltai Gusztáv és Feldmájer Péter. A két személyiség a magyarországi zsidó hitközségek és a budapesti zsidó hitközség képviseletében vett részt az antiszemitizmus legkülönfélébb formáinak elemzésére, az összefogás lehetőségeinek vizsgálatára megszervezett jeruzsálemi világkonferencián. A tanácskozáson részt vett az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának képviseletében Balog Zoltán elnök (FIDESZ-MPSZ) és Semjén Zsolt (KDNP) is.
December 16–18.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter az afganisztáni Khilagay bázisra látogatott. A tárcavezető az afgán katonák kiképzésében részt vevő magyar–amerikai csoport bázisán kijelentette: a magyar költségvetésnek az afganisztáni
csapaterősítésre az első becslések szerint jövőre egy 5,2 milliárd forintos csomagot kell elkülöníteni a központi tartalékból és a vállalt, mintegy 200 fős
erősítést fokozatosan 2010 végéig kívánja a magyar kormány végrehajtani. A
miniszter bejelentette azt is, hogy Magyarország már jelezte: újra vállalná a
kabuli reptér vezetését, amely további 70 katona kiküldését venne igénybe.
December 17.
Zárt ülést tartott Budapesten a KMKF. A tanácskozás résztvevői megállapították: a szlovákiai nyelvtörvény, illetve annak az előző napon életbe lépett vég-
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rehajtási rendelete nem Magyarország és Szlovákia közötti kérdés, hanem
olyan európai ügy, amellyel úgy kell foglalkozni, mint minden más szélsőség visszaszorításával. Szili Katalin, az KMKF állandó bizottságának elnöke
kiemelte: a szlovákiai nyelvtörvény december 16-án kihirdetett végrehajtási
rendelete a Szlovákiában élők helyzete mellett a két ország közti viszonyt is
tovább rontotta. A KMKF éppen ezért a kialakult helyzetről levélben tájékoztatta az ET közgyűlésének elnökét, valamint az EP elnökét, illetve az Egyesült Államok kongresszusának külügyi bizottságát is.
December 17.
Benjamin Cardin Maryland államot képviselő szenátor, az amerikai Helsinki Bizottság elnöke első ízben irányította rá a figyelmet a washingtoni törvényhozásban a szlovák nyelvtörvény kérdésére, illetve a Magyarország és
Szlovákia közötti feszült viszonyra, amelyet szerinte rendezni kell.
December 17.
A Külügyminisztérium közleményt adott ki a szlovák kormányfőnek a
szécsényi megállapodást érintő kijelentéseiről.
December 17.
Balázs Péter külügyminiszter évzáró sajtófogadás keretében három kategóriában nyújtotta át az idei Nívódíjakat, amelyekkel a Külügyminisztérium
1995 óta jutalmazza a Magyarországon működő külpolitikai újságírókat. A
tárca a hazai írott sajtó kategóriájában Scipiades Ivánnak, a Független Hírügynökség tudósítójának, a hazai elektronikus sajtó kategóriájában az Info
Rádió szerkesztőségének ítélte oda a Nívódíjat, míg a Budapesten akkreditált külföldi újságírók kategóriájában Abdulmunam Kaddoura, a Kék Duna
Magazin főszerkesztője kapta meg az elismerést.
December 17.
Közel tizenhatezer szépirodalmi kötetből álló ajándékkönyv csomagokat
adott át a kárpátaljai magyar iskoláknak Gémesi Ferenc, a MeH kisebbségés nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára Beregszászon.
December 17.
Az Európai Parlamentben működő Parlamenti Képviselők Szövetségének ülése alelnökévé választotta Tabajdi Csabát, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetőjét. A Parlamenti Képviselők Szövetsége az EP jelenlegi és
korábbi képviselőit, valamint a nemzeti parlamenti képviselői közötti kapcsolattartást szervezi és egész Európára kiterjedő hálózattal rendelkezik.
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December 17.
Megalakult az EP Kisebbségi Munkacsoportja. A frakcióközi együttműködés
egyik elnöke Gál Kinga néppárti politikust lett. A Munkacsoport öt parlamenti frakció támogatását élvezi, és a következő öt évben a nemzeti kisebbségek, regionális nyelvek és más nemzeti közösségek érdekképviseletét tűzte
zászlójára.
December 17.
Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója átadta az intézmény alapítványa által létrehozott Petőfi-díjakat. A közép-európai népek szabadságáért végzett tevékenységet elismerő, 10 ezer euróval járó díjat első ízben Tőkés László EP képviselő és Gabriel Andreescu bukaresti író, publicista vehette át. A kitüntetteket levélben üdvözölte Bajnai Gordon miniszterelnök, melyet Szabó Vilmos külügyi államtitkár adott át Tőkésnek és Andreescunak.
Ugyanezen a napon Robert Schuman-díjjal tüntette ki Tőkés László EP képviselőt – a Ceaueșcu-diktatúrát megdöntő, 1989-es romániai forradalomban
játszott szerepének elismeréseként – Joseph Daul, az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának elnöke a frakció strasbourgi ülésén.
December 17–18.
Bajnai Gordon miniszterelnök részt vett és felszólalt a koppenhágai klímacsúcson. Beszédében hitet téve elkötelezettségének az igazságosság és a
nagylelkűség elvei mellett, elmondta: az előrelátásnak, valamint a józan észnek kell vezérelniük az ENSZ-klímatárgyalásokat. Egyúttal kifejezte meggyőződését, hogy a fenntarthatóság és a fejlődés összeegyeztethető egymással,
és hogy a zöld gazdaság növekedése közép- és hosszú távon fellendíti a versenyképességet, és hozzájárul új és jobb munkahelyek létrehozásához.
A magyar kormányfő a koppenhágai klímacsúcs adta lehetőséget kihasználva, Milo Djukanović montenegrói miniszterelnökkel folytatott kétoldalú
megbeszéléseket, amelyeken a gazdasági együttműködés mellett szó esett a
balkáni ország NATO- és EU-csatlakozásáról. A megbeszélések során a magyar kormányfő kiemelte: Magyarország számára Montenegró NATO csatlakozása stratégiai fontosságú, és Európában talán Magyarország a leginkább
érdekelt abban, hogy a nyugat-balkáni országok – így Montenegró is – minél hamarabb csatlakozzanak a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. Ezért országa minden segítséget megad ahhoz, hogy ezek a célok mielőbb, és minél gördülékenyebben megvalósulhassanak.
December 17–18.
Az egyiptomi Emberi Jogok Nemzeti Tanácsa és az EU közös szervezésében
tartották Kairóban az „Ombudsman, kulturális párbeszéd és emberi jogok egy

2009_BELIV-I.qxd

280

4/21/2010

9:39 AM

Page 280

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

változó világban” című konferenciát, melyen Magyarország képviseletében
Szabó Máté, az emberi jogok országgyűlési biztosa vett részt. A rendezvény
margóján Szabó Máté kétoldalú megbeszélést folytatott Butrosz Butrosz Ghali
volt ENSZ főtitkárral, az egyiptomi emberjogi testület elnökével.
December 18.
Balázs Péter külügyminiszter bejelentette: Sólyom László Szlovákiából való
kitiltása ügyében az Európai Bírósághoz fordul a Külügyminisztérium.
December 18.
Czukor József szakállamtitkár Szófiában konzultációkat folytatott Marin
Rajkov külügyminiszter-helyettessel és Roszen Plevneliev regionális fejlesztési és településfejlesztési miniszterrel a Duna Stratégiáról, valamint aktuális
kétoldalú kérdésekről.
December 18.
Az Országgyűlés határozatot hozott a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték létrehozását elősegítő projekttámogatási
megállapodás aláírásának, valamint egy európai Nabucco koordinátor kijelölésének támogatásáról. [103/2009. (XII. 18.) OGY]
December 18–19.
Kárpátaljára látogatott Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára, ahol
elsősorban az ukrajnai magyarság oktatási problémáiról tárgyalt a megye kormányzójával, a magyar szervezetek és történelmi egyházak vezetőivel. Az
Oleh Havasi kormányzóval folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón
kifejtette: az elmúlt két évtizedben komoly eredmények születtek a kárpátaljai magyar kisebbség önazonosságának megőrzése szempontjából meghatározó oktatás terén, amit azonban veszélyeztetnek az utóbbi időben Ukrajnában megjelent negatív tendenciák. Az államtitkár megengedhetetlennek nevezte, hogy a kárpátaljai magyarokat hátrány érje az emelt szintű érettségi,
egyben egyetemi felvételi terén, az iskolák tankönyvellátását és az egyházi
fenntartású középiskolák állami finanszírozását illetően. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karát felkeresve megköszönte Mikola Veges rektornak azt a kiállást, amelyet a magyar diákok iránt tanúsított az idei felvételi során. Az államtitkár kifejtette: az elmúlt
húsz évben nagy lépések történtek a kárpátaljai magyar oktatás terén, ezért
is elszomorító, hogy a szaktárca jelenlegi minisztere, Ivan Vakarcsuk kisebbségellenes politikát folytat, ami komolyan kihat az ukrán–magyar külügyi kapcsolatok menetére is.
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December 19.
Magyar–szerb ünnepség és kétoldalú külügyminiszteri találkozó volt a röszkei
határátkelőnél abból az alkalomból, hogy Szerbia lakossága ettől a naptól vízummentesen léphet be az EU schengeni övezethez tartozó tagállamainak,
köztük Magyarország területére. A magyar külügyminiszter – azt követően,
hogy saját kezűleg látta el pecséttel Vuk Jeremić útlevelét – örömét fejezte ki
amiatt, hogy a találkozót a magyar–szerb határon tarthatták. A találkozót követően Balázs Péter Szegeden részt vett az „Esély a Stabilitásra” Közalapítvány konferenciáján, és ott a Szegedi Folyamatnak a nyugat-balkáni térség
modernizációjában és demokratizálásában játszott szerepéről mondott beszédet. Az eseményen felszólalt Botka László, Szeged polgármestere, Kozma
József, a Közalapítvány kuratóriumának elnöke, valamint szerb részről Vuk
Zugić külügyminiszter-helyettes.
December 21.
Bajnai Gordon miniszterelnök es Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke, a
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója részt vettek Zürichben a 2009.
évi FIFA gálán. Az eseményt a helyszínen megtekintő kormányfő úgy fogalmazott, hogy a Puskás-díj nagy tisztesség Magyarországnak, mivel a FIFA először nevezett el díjat egy emberről és az éppen egy magyar, de nagy tisztesség a FIFA-nak is, hiszen minden idők egyik legjobbja lett a névadó.
December 21.
Végleg bezárt Magyarország lyoni főkonzulátusa.
December 21.
A Kormány rendeletet alkotott magyar–horvát kormányközi, határokon átnyúló regionális koordinációs fórum létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről [293/2009. (XII. 21.) Korm. rend.] és határozatot hozott az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről pedig a Norvégia közötti
légiközlekedési megállapodás és a légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland
és harmadrészről a Norvégia közötti kiegészítő megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról [1216/2009. (XII. 21.) Korm.
hat.], valamint a magyar és kanadai kormányok közötti film és videó kapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről [294/2009. (XII. 21.) Korm. rend.]
December 22.
Bajnai Gordon miniszterelnök év végi fogadáson köszöntötte a Diplomáciai
Testület tagjait.
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December 22–23.
Balázs Péter külügyminiszter, akit elkísért Faller Jenő szakállamtitkár látogatást tett Kijevben. A magyar diplomácia vezetőjét fogadta Viktor Juscsenko elnök, tárgyalt Petro Porosenko külügyminiszterrel és Ivan Vakarcsuk oktatási
miniszterrel, valamint megbeszélést folytatott Viktor Janukoviccsal, a Régiók
Pártja elnökével, a 2010. januári elnökválasztás egyik fő esélyesével. A magyar diplomácia vezetője garanciákat kért ukrán partnereinktől: tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy a gázválság ne ismétlődjön meg az idei fűtési szezonban. A külügyminiszteri megbeszélésen a felek áttekintették Magyarország és Ukrajna kapcsolatait, az energiabiztonság és a megbízható
gáztranzit kérdéseit, valamint a kétoldalú gazdasági-kereskedelmi együttműködés fejlesztésének lehetőségeit. A tárgyalásokon kiemelt helyen szerepelt
az Ukrajnában élő magyar kisebbség helyzete, beleértve az anyanyelvi oktatás problémáit is. A külügyminiszterek tárgyaltak továbbá Ukrajna európai integrációs és euro-atlanti törekvéseiről, ezek magyar támogatásáról és a magyar tapasztalatok átadásáról. Balázs Péter kijevi tárgyalásai egyik legfontosabb eredményének nevezte, hogy mind a külügy-, mind az oktatási minisztertől egyértelmű garanciát kapott arra, hogy jövőre meg fognak jelenni magyar nyelven a kárpátaljai magyar iskolák 10. osztálya számára a szaktantárgyak tankönyvei. Látogatása során Balázs Péter a kijevi magyarok szervezetének elnökével megkoszorúzta Petőfi Sándor nemrég felavatott kijevi szobrát, ukrán kollégájával pedig az 1932–33-as nagy ukrán éhínség áldozatai
előtt rótta le tiszteletét.
December 28.
A Kormány rendeletet alkotott a magyar és a vietnámi kormányok közötti
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről. [306/2009. (XII. 28.) Korm. rend.]
December 29.
A kormány határozatot hozott a határátkelőhelyek fejlesztésének időszerű feladatairól. [1223/2009. (XII. 29.) Korm. hat.]
December 31.
Magyarország düsseldorfi főkonzulátusa végleg bezárt.
December 31.
Bajnai Gordon miniszterelnök Iván Gábort felmentette szakállamtitkári megbízatása alól. [1010/209. (XII. 31.) ME hat.]
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JANUÁR
Január 1.
A magyar és japán miniszterelnökök újévi üzenetváltása
a magyar–japán a „Jubileumi Év” alkalmából

(Magyarország és Japán a diplomáciai kapcsolatok felvételének 140.,
újrafelvételének 50. évfordulóját ünnepli 2009-ben – szerk. megj.)
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök újévi üzenete Aszo Taro miniszterelnökhöz:
Őexcellenciája
ASZO Taro úr,
Japán miniszterelnöke
Tokió
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Engedje meg, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a magam nevében
szívélyes üdvözletemet és jókívánságaimat küldjem Önnek, Kormánya tagjainak és a japán népnek az Osztrák–Magyar Monarchia és Japán közötti kapcsolatok felvételének 140., illetve a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok
újrafelvételének 50. évfordulója alkalmából.
Nagy megtiszteltetés, hogy Őfensége Akisino herceg elvállalta a jubileumi év tiszteletbeli védnöki tisztét, és feleségével együtt májusban Magyarországon üdvözölhetjük. Sólyom László köztársasági elnök úr az emlékév fővédnökeként ősszel látogat el az Önök csodálatos országába.
Japánról a magyar embereknek elsősorban a japán hagyományok, a gyönyörűen megalkotott ikebana, a művészi origami, a dzsúdó jutnak eszébe,
de nem feledkezhetünk el a modern japán technológiáról sem, amely sokunk
otthonában jelen van. A művészetek mellett az Önök országa a tudományok
területén is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet, amit mi sem bizonyít
jobban, mint a japán Nobel-díjasok egyre növekvő száma.
Azt gondolom, a közös ázsiai eredet tudata is közrejátszik abban, hogy
honfitársaim természetes barátsággal és érdeklődéssel viseltetnek Japán népe és kultúrája iránt. Főként a zene szolgál olyan közvetítő eszközként, amely
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segítségével a nyelvi nehézségeken felülemelkedve kerülhetünk közel egymás kultúrájához. Külön öröm számunkra, hogy 2009-ben újra Magyarországon üdvözölhetjük a japán önkénteseket, akik tevékenységére sokan számítanak.
Ez az év lehetőséget ad arra, hogy még intenzívebbé tegyük virágzó kapcsolatainkat. A kiállítások, konferenciák, koncertek kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy Magyarország különböző arcait megismerhesse a japán közönség. Bízom abban, hogy az emlékév megünneplése kapcsán megrendezésre
kerülő programok maradandó élményekkel gazdagítanak mindannyiunkat.
A magyarországi események közül talán a legkiemelkedőbb a budapesti
Erzsébet híd kivilágítása, ami az országaink közötti barátságot tükrözve közös munkánk gyümölcseként fog még sokáig emlékeztetni minket a 2009-es
évre.
Végezetül, kívánok sikerekben gazdag boldog új évet Önnek és kormánya tagjainak, az egész japán nemzetnek és mindazoknak, akik az elkövetkező év programsorozataiban közreműködnek.
Budapest, 2009. január 1.
Gyurcsány Ferenc
a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke
Aszo Taro miniszterelnök újévi üzenete Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz:
„BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!”
Abból az alkalomból, hogy idén Magyarország és Japán egy olyan évnek néz
elébe, amelyben Magyarország és Japán a diplomáciai kapcsolatok létesítésének 140. és újrafelvételének 50. évfordulóját ünnepli, engedje meg, hogy
a japán kormány és japán nép nevében kifejezzem Miniszterelnök Úrnak,
kormányának és az egész magyar népnek szívből jövő jókívánságaimat. Nagy
örömömre szolgál, hogy Japán négy Duna-menti országgal, Magyarország
mellett még Ausztriával, Romániával és Bulgáriával ünnepelheti a „Japán-Danubius Jubileumi Év 2009”-et.
Japánban Őfensége Akisino herceget kérték fel ezen alkalom fővédnökévé, aki idén május körül feleségével, a hercegnével együtt meglátogatja a
Duna-menti négy országot. Nagy örömömre szolgál az, hogy a magyarországi fővédnökséget Sólyom László köztársasági elnök úr vállalta el. Meggyőződésem, hogy ezek a gesztusok a két ország közötti baráti kapcsolatok jelképévé válnak, és azok további mélyítését szolgálják.
Az Ön országa, Magyarország – a „borok királyának” is nevezett világhírrel büszkélkedő tokaji bortól kezdve, a paprikával fűszerezett ételek, a gyógy-
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fürdők, az emberek szívét rabul ejtő, érzelmektől túlfűtött zene vonzerejükkel meghódították a japán embereket. Amikor tavaly januárban külügyminiszterként Magyarországra látogattam, alkalmam volt gyönyörködni a kivilágított Budapestben, és a város lélegzetelállítóan gyönyörű éjszakai fényei
örökre emlékezetesek maradnak számomra.
Idén, az egész évre kiterjedő jubileumi eseménysorozat kapcsán számos,
a két ország hagyományos művészeteit bemutató rendezvény és zenei program kerül megrendezésre. Budapesten a Dunát átívelő szépséges Erzsébethíd kap díszkivilágítást a két ország együttműködésében. A kivilágított Erzsébet-híd a két ország közti barátság jelképeként szemkápráztató fényességével bevilágítja majd a távoli jövőt is. Emellett, a diplomáciai kapcsolatok felvételének évfordulója idén októberben lesz, amelyben a két ország jubileumi közös bélyeg kibocsátását tervezi. Szilárdan hiszem, hogy a széleskörű
programokon keresztül a Japán és Magyarország közötti kölcsönös megértés
még tovább fog mélyülni. Remélem, hogy az idei év a két ország kapcsolatának mérföldköveként hozzájárul majd a jövőbeni kapcsolatok még szorosabbá válásához.
Végezetül, Miniszterelnök úrnak, a kormánynak és a magyar népnek békével és reményekkel teli Új évet kívánok!
2009. január 1.
Aszo Taro
Japán miniszterelnöke
Gyurcsány Ferenc őexcellenciája
Magyar Köztársaság Miniszterelnöke
Január 10.
2/2009. (I. 10.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya
között a moldovai vízumkérelmezők személyes adatainak átadásáról szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külügyminiszter és az igazságügyi és rendészeti miniszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság
Kormánya között a moldovai vízumkérelmezők személyes adatainak átadásáról szóló egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy – az igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
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3. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt,
hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a külügyminisztert és az igazságügyi és rendészeti minisztert,
hogy az egyezmény létrehozását követően az egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Január 16.
1002/2009. (I. 16.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között
a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a
megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés 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 elrendeli a megállapodás végleges szövegének megállapítását követően, annak
az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a pénzügyminisztert jelöli ki.
Január 16.
1003/2009. (I. 16.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság és az Ománi Szultánság között a beruházások
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és az Ománi Szultánság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegével;
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2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a
megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés 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 elrendeli a megállapodás végleges szövegének megállapítását követően, annak
az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a pénzügyminisztert jelöli ki.
Január 27.
11/2009. (I. 27.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti
a magánszektorban megvalósuló ipari kutatás-fejlesztésben történő
kétoldalú együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti a magánszektorban megvalósuló
ipari kutatás-fejlesztésben történő kétoldalú együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles és angol és magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/10., 3468–3473.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás VIII. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter – annak ismertté válását követően – a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter gondoskodik.
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Január 27.
3/2009. (I. 27.) ME határozat
az Európai Közösség által az Albán Köztársasággal,
Bosznia-Hercegovinával, Macedóniával, Montenegróval,
a Szerb Köztársasággal, továbbá a Moldáviai Köztársasággal,
az Orosz Föderációval és Ukrajnával kötött visszafogadási
megállapodások kétoldalú végrehajtási jegyzőkönyveinek létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi
és rendészeti miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek az Európai Közösség által az Albán Köztársasággal, BoszniaHercegovinával Macedóniával, Montenegróval, a Szerb Köztársasággal, továbbá a Moldáviai Köztársasággal, az Orosz Föderációval és Ukrajnával kötött visszafogadási megállapodások kétoldalú végrehajtási jegyzőkönyveinek
(a továbbiakban: végrehajtási jegyzőkönyvek) létrehozásával;
2. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket
kijelölje;
3. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert vagy az általa
kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a végrehajtási jegyzőkönyvek létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert és a külügyminisztert,
hogy a végrehajtási jegyzőkönyvek létrehozását követően a végrehajtási jegyzőkönyvek végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló
határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Január 27.
4/2009. (I. 27.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a Miskolc–Kosiče (Kassa) gyorsforgalmi út határcsatlakozási
szakaszának kijelöléséről szóló egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
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1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a Miskolc–Kosiče (Kassa) gyorsforgalmi út határcsatlakozási szakaszának kijelöléséről szóló egyezmény (a továbbiakban: egyezmény)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy
– az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy
az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását követően az egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Január 27.
A budapesti Nabucco-konferencia közös nyilatkozata
Mi, a 2009. január 27-én Budapesten tartott Nabucco-csúcstalálkozó részvevői,
Nagy fontosságot tulajdonítván a szénhidrogén források, piacok, szállítási útvonalak diverzifikációjának; a piacgazdaság, az átláthatóság, a megbízhatóság, az előreláthatóság, a szabad verseny és a kölcsönös előnyök elveinek;
valamint a valamennyi ország belföldi piacára irányuló, zavartalan és biztonságos, kompetitív árakon és feltételekkel megvalósuló földgáz szállításoknak,
Tekintettel arra, hogy az általános energiabiztonságnak előfeltétele az
energiafogyasztók, szállítók, tranzit országok és energiavállalatok érdekeinek
összehangolása, amely hozzájárul az érintett országok gazdasági fejlődéséhez és felvirágzásához is,
Kiemelve, hogy az energiatermelő, az energiafogyasztó és a tranzit országok közötti fokozódó kölcsönös függőség valamennyi érdekelttől fokozott
partnerséget kíván az energiabiztonság növelése szempontjából,
Hangsúlyozván, hogy miután az energiát tranzitáló országokban és a fogyasztó országokban növekszik az energiaszállításokkal kapcsolatos aggodalom,
annál nagyobb a jelentősége a többlet energiaellátást biztosító projekteknek,
amelyek kiegészítik a létező útvonalakon és forrásokból érkező szállításokat,
Észben tartva e kontextusban az EU Közép-Ázsia Stratégiáját és az Európai Szomszédsági Politikát mint az Európai Unió és a Kaszpi-tengeri régió és
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a Közel-Kelet országai közötti kapcsolatokat ösztönző fontos kereteket az
energiabiztonság területét illetően,
Tudatában annak, hogy szükségessé vált egy újabb energia folyosó (a Déli Energia Folyosó) létesítése, amely az Európai Uniót, Törökországot és Grúziát a Kaszpi-tengeri régióval és a Közel-Kelettel kapcsolja össze,
A Nabucco projektet egy innovatív, életképes és magas prioritású projektnek tekintvén, amely közvetlen kapcsolatot létesít a Kaszpi-tengeri régió és
a Közel-Kelet földgázszállítói, illetve az Európai Unió között; és ösztönözvén
a 2009. március 19–20-án tartandó Európai Tanácsot, hogy a Nabucco-t az
EU kiemelt energia projektjeivel együtt kezelje,
Ismételten hangsúlyozván a Nabucco Gázvezeték projektre vonatkozóan
2006. június 26-án Bécsben aláírt miniszteri nyilatkozat fontosságát,
Elismervén az e projekt előkészítésében elért előrehaladást, amely inter
alia a projektben érintett országok, az Európai Bizottság, a Nabucco International Ltd. és más érdekelt felek által tett erőfeszítéseknek köszönhető,
amelyek a korai megvalósítási fázisban lévő projekt felgyorsítására, a vezetékhez szükséges volumenű földgáz biztosítására, a jogi keretek (kormányközi megállapodás és projekt támogatói megállapodások) véglegesítésére, valamint a projektnek az EU Földgáz Irányelve alól a 22. Cikkely rendelkezései szerint történő kivételére irányultak,
Üdvözölvén minden törekvést, amely a Kaszpi-tengeri régió és a KözelKelet országaiban a földgáz kitermelés fokozására irányul, különösen az Azerbajdzsán Köztársaság erőfeszítéseit, amelyek a Shah Deniz és más földgázmezők fejlesztését célozzák, valamint az érdekelt felek erőfeszítéseit, amelyek a Kaszpi-tengeren keresztül szállítanának földgázt a földgázfogyasztó országoknak, ami jól illeszkedik a Nabucco földgázvezeték projekt céljaihoz,
Magasra értékelvén a 2008. november 14-i Bakui Energia Csúcstalálkozó
eredményeit, különösen a Nabucco projekt vonatkozásában,
Ismételten hangsúlyozván erős elkötelezettségünket a Nabucco földgázvezeték projektet illetően,
Elhatározván, hogy tovább bővítjük a termelő, a tranzit és a fogyasztó országok, valamint a nemzetközi intézmények és az energia vállalatok közötti kölcsönösen előnyös együttműködést, hogy a Nabucco földgázvezeték projekt sikeres és gyors megvalósításához szükséges politikai, jogi, gazdasági és
pénzügyi feltételeket létrehozzuk,
Kinyilvánítjuk szándékunkat, miszerint
• támogatjuk a Nabucco földgázvezeték teljes vonalára vonatkozó, világos, átlátható, költségalapú továbbítási rendszer kialakítását,
• határozottan ösztönözzük a külföldi működő tőke beruházásokat a forrás és a tranzit országokban, valamint a know-how és technológia átadást, ami az energia vállalatok aktív részvételét igényli,
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• segítjük az együttműködést az Európai Unió tagállamai, Törökország,
Grúzia, a Kaszpi-tengeri régió és a Közel-Kelet országai között, azzal a
céllal, hogy hatékony energia partnerséget alakítsunk ki, ami magában
foglalja a termelő országok, a tranzit országok és az európai piacok igényeinek megbízható kielégítését,
• aktívan támogatunk minden olyan kezdeményezést és javaslatot, amely
elősegíti a fenti célokat, inter alia
o az Európai Bizottság és Törökország javaslatát a Kaszpi Fejlesztési Társaság létrehozására, amely egy politikai, jogi és kereskedelmi erőforrásokat kombináló, összehangolt ágazati kezdeményezés a Kaszpitengeren átívelő szoros kapcsolat kialakítására,
o Türkmenisztán szándékát, hogy 2009-ben magas szintű konferenciát
tartson az ENSZ Közgyűlés 63. ülésszaka által elfogadott, Türkmenisztán által kezdeményezett Határozat alapján, az energia megbízható
és stabil tranzitálásáról és ennek a fenntartható fejlődésben és a nemzetközi együttműködésben betöltött szerepéről,
o a Szófiai Energia Csúcstalálkozót, amely „Földgáz Európa részére: biztonság és partnerség” címen 2009. április 24–25-én kerül megrendezésre,
o a „Déli Folyosó Csúcstalálkozót”, amely az Európai Unió Tanácsának
cseh elnöksége által 2009. május 7-én kerül megrendezésre,
o a Nabucco Kormányközi Konferencia záróeseményét és a megállapodás 2009 első felében Törökországban történő aláírását.
Budapest, 2009. január 27.
Január 30.
14/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina
Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttműködési
Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi
Együttműködési Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező 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 2009/12., 3515–3517.)

2009_BELIV-II.qxd

294

4/21/2010

9:40 AM

Page 294

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Jegyzőkönyv 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Jegyzőkönyv, illetve a 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 külpolitikáért
felelős miniszter gondoskodik.

2009_BELIV-II.qxd

4/21/2010

II. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:40 AM

Page 295

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK DOKUMENTUMAI

295

FEBRUÁR
Február 6.
22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek
Gyermekalapja közötti fejlesztési együttműködésről szóló
Keretmegállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja közötti fejlesztési együttműködésről szóló, New Yorkban, 2007. december 12-én aláírt Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) kötelező 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 2009/15., 4298–4303.)
4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Keretmegállapodás IX. cikkében meghatározott
időpontban lép hatályba.
(3) A Keretmegállapodás, illetve a rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének
naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a szociális és
munkaügyi miniszter gondoskodik.
Február 6.
23/2009. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya
között kulturális intézetek létesítéséről és működéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság
Kormánya között kulturális intézetek létesítéséről és működéséről szóló 2005.
november 29-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2009_BELIV-II.qxd

296

4/21/2010

9:40 AM

Page 296

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/15., 4303–4305.)
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.
Február 6.
24/2009. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya
között a kulturális intézetek működéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kulturális intézetek működéséről szóló, Budapesten, 2008. május 30-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
(...)
Az Egyezmény teljes szövegét lásd: Magyar Külpolitikai Évkönyv 2008.,
391–396.
Február 6.
25/2009. (II. 6.) 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 Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya 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 2009/15, 4307–4311.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 7. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a
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Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
Február 10.
26/2009. (II. 10.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya
között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló
egyezmény jegyzékváltás útján történő módosításának kihirdetéséről
1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt és a 143/1996. (IX. 13.)
Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) jegyzékváltás útján történő módosítását e rendelettel kihirdeti.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2008. április 12-étől kell alkalmazni.
(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kulturális intézetek működéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 24/2009. (II. 6.) Korm. rendelet a hatályát veszti.
Február 27.
5/2009. (II. 27.) OGY határozat
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló
beszámoló elfogadásáról
Az Országgyűlés elfogadja az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámolót.
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Február 27.
1021/2009. (II. 27.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására
adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott
szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági 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 tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően annak Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
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MÁRCIUS
Március 4.
39/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend
között a Rend Budapesti Képviselete számára nyújtandó kiváltságokról,
mentességekről és kedvezményekről szóló megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent
Sír Lovagrend között a Rend Budapesti Képviselete számára nyújtandó kiváltságokról, mentességekről és kedvezményekről szóló, Budapesten, 1998. november 30-án aláírt megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.
2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/26, 4898–4899.)
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Március 4.
40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya
közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról
és kihirdetéséről
1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült
Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezményt
(a továbbiakban: egyezmény) e rendelettel kihirdeti.
2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
(Az Egyezmény teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/26, 4899–4902.)
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatásért és kultúráért felelős miniszter
gondoskodik.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar
Népköztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közöt-

2009_BELIV-II.qxd

300

4/21/2010

9:40 AM

Page 300

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

ti kulturális együttműködésről szóló, Budapesten, az 1975. évi szeptember
hó 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 19/1977. (VI. 23.) MT
rendelet.
Március 4.
41/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya
között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról szóló
jegyzőkönyv kihirdetéséről
1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról
szóló, Szombathelyen, 1997. március 26-án aláírt Egyezmény kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2000. november 29-én aláírt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e rendelettel kihirdeti.
2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
(A Jegyzőkönyv teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/26, 4902–4904.)
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.
Március 4.
43/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormánya között
a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek
a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló
megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormánya
között a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek
a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.
2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/26, 4904–4907.)
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) A rendelet végrehajtásáról a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.
Március 4.
44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális
támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális
támogatásáról szóló, Brüsszelben 2003. december 12-én aláírt megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.
2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/26, 4907–4908.)
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet végrehajtásáról az igazságügyi és rendészeti miniszter, a
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszter, az oktatási és kulturális miniszter, a pénzügyminiszter és a külügyminiszter gondoskodnak.
Március 4.
45/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya közötti
tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság
Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló, Budapesten, 2005. szeptember 8. napján aláírt megállapodást (a továbbiakban:
Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.
2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/26, 4908–4911.)
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Megállapodás végrehajtásáról a kutatás-fejlesztésért felelős miniszter gondoskodik.
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Március 4.
46/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között
a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a szófiai Magyar Kulturális Intézet
státusáról és tevékenységéről szóló megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság
Kormánya között Budapesten, 2002. évi március hó 7. napján aláírt, a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a szófiai Magyar Kulturális Intézet státusáról és tevékenységéről szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.
2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/26, 4911–4913.)
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.
Március 4.
47/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW&C)
Rendszere korszerűsítésére vonatkozó NATO E-3A Együttműködési
Programjának az Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei közötti
Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata (MMOU) kiegészítésének harmadik
módosítása kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW&C) Rendszere korszerűsítésére vonatkozó NATO E-3A Együttműködési Programjának az Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei közötti, 2006. április 18-án aláírt Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata (MMOU) kiegészítésének harmadik módosítása (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 2009/25, 4913–4915.)
4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 2. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
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(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelmi
miniszter gondoskodik.
Március 6.
51/2009. (III. 6.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti
Japán Kulturális Önkéntes Programról
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti japán kulturális önkéntes programról szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű
fordítása a következő: (...)

(a Japán Fél kezdeményező levele)
Öexcellenciája, dr. Göncz Kinga,
A Magyar Köztársaság külügyminisztere
Nagyméltóságú Asszonyom,
Van szerencsém hivatkozni a magyar és a japán kormány képviselői között
nemrégiben Budapesten lezajlott megbeszélésre, melynek témája a Japán
Kulturális Önkéntes Programban (a továbbiakban a „Program”) részt vevő önkénteseknek a Magyar Köztársaság területére történő küldése volt, abban a
reményben, hogy ezáltal előmozdítható a két ország kulturális együttműködése. Van szerencsém továbbá megerősíteni a Japán Kormány nevében, hogy
a következő megállapodás született a felek között:
1. A Japán Kormány a japán hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy – a két kormány képviselői
által máskor megállapított ütemezés szerint – az önkénteseket eljuttassa a
Magyar Köztársaságba abból a célból, hogy a japán nyelv és kultúra terjesztését elősegítse. A Japán Kormány a japán hatályos jogszabályi előírásokkal
összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a program koordinátorát/koordinátorait is eljuttassa a Magyar Köztársaságba, akik a Magyar
Köztársaság Japán Nagykövetségének igazgatási és műszaki személyzetének
tagjaiként az önkéntesek tevékenységével kapcsolatos teendőket fogják ellátni a Magyar Köztársaság területén.
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2. A Japán Kormány – a költségvetés által biztosított mértékben – megteszi a szükséges intézkedéseket, és vállalja az önkéntesek Japán és a Magyar
Köztársaság közti utaztatásának és magyarországi tartózkodásának során felmerülő megélhetési költségeit, és biztosítja a felszereléseket, berendezéseket
és anyagokat, melyekre az önkénteseknek tevékenységük során szükségük lehet.
3. Az önkéntesek a Magyar Köztársaság Kormányának engedélyével beléphetnek az ország területére, ott tartózkodhatnak és elhagyhatják azt a megbízatásuk ideje alatt, és a magyar hatóságok megkönnyítik számukra az idegenrendészeti nyilvántartással kapcsolatos eljárásokat.
4. A Magyar Köztársaság Kormánya az alábbi kiváltságokat, mentességeket és előnyöket biztosítja az önkéntesek számára:
(i) A vámok, illetékek és adók alóli mentességet, a 2. pontban említett felszerelések, berendezések és anyagok, valamint a személyes használatú egészségügyi eszközök időleges behozatalára való tekintettel, a Tanács 1983. március 28-i, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló
918/83/EGK rendelete szerint; és a Bizottság 1993. július 2-i, a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló, 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK rendelete szerint.
(ii) A vámok, illetékek és adók alóli mentességet, kivéve a fuvarozási, tárolási és egyéb hasonló szolgáltatások díjait, a személyes és háztartási ingóságok behozatalára való tekintettel, a Tanács 1983. március 28-i, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelete
szerint; és a Bizottság 1993. július 2-i, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK rendelete szerint.
(iii) A Budapesten, 1980. február 13-án aláírt, Japán és a Magyar Köztársaság között létrejött, a jövedelemadó területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 19. cikkelyének 1(a) paragrafusa értelmében a jövedelmek után fizetendő adók és díjak alóli mentességet, mely kiterjed a Japánból az önkéntesek számára folyósított, a 2. pontban említett bárminemű
juttatásokra.
(iv) A személyazonosságot igazoló okmányok kiállítását az önkéntesek
számára a Magyar Köztársaság Kormányának részéről, az önkéntesek tevékenységének elősegítésére.
5. A Magyar Köztársaság Kormánya megkönnyíti az önkéntesek beilleszkedését azzal, hogy alapfelszereltséggel rendelkező lakásokban a lehető legteljesebb mértékben költségmentes lakhatási lehetőséget biztosít számukra
azokon a helyeken, ahol tevékenységüket végezni fogják.
6. A Magyar Köztársaság Kormánya biztosítja a koordinátoroknak azokat
a kiváltságokat és mentességeket, melyeket az igazgatási és műszaki személy-
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zet tagjai élveznek a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-án
aláírt Bécsi Szerződés értelmében.
7. A Magyar Köztársaság Kormánya személyazonosságot igazoló okmányokkal látja el a koordinátort/koordinátorokat, hogy tevékenységüket megkönnyítse.
8. A Magyar Köztársaság Kormányát visel minden – esetleg fellépő – jogi
következményt, mely az önkéntesek hivatalos tevékenysége során bekövetkező, vagy azzal bármi módon kapcsolatban álló cselekedet vagy mulasztás
következménye a Magyar Köztársaság területén, kivéve ha e jogi következmények az önkéntesek súlyos gondatlanságából vagy szándékos kötelességszegéséből fakadnak.
9. A két kormány rendszeres konzultációt fog tartani a Program sikeres
magyarországi végrehatása céljából.
10. A fent ismertetett megállapodás módosítható a két kormány közötti
jegyzékváltás útján, és fölmondható bármely kormány által, amennyiben az
hat hónappal korábban írásban közli a másik féllel a megállapodás felmondásának szándékát.
Van szerencsém továbbá indítványozni, hogy e Jegyzék és Nagyméltóságodnak a fenti megállapodást a Magyar Köztársaság nevében megerősítő Válaszjegyzéke képezzen megállapodást a két ország között, mely azon a napon lép életbe, amikor a japán kormány megkapja a magyar kormány írásbeli értesítését arról, hogy az ilyen megállapodások hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások megtörténtek.
Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezúton is biztosítsam
legmélyebb nagyrabecsülésemről.
Shinichi Nabekura,
Japán magyarországi rendkívüli és meghatalmazott Nagykövete

(a Magyar Fél válaszlevele)
Őexcellenciája Shinichi Nabekura úr, Japán magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott Nagykövete
Nagyméltóságú Uram,
Van szerencsém visszaigazolni Nagyméltóságod mai napon kelt Jegyzékének
kézhezvételét, amelynek szövege a következő:
„Japán Jegyzék”
Van szerencsém továbbá a Magyar Köztársaság Kormányának nevében jóváhagyni a fenti megállapodást, és megerősíteni azt, hogy Nagyméltóságod
Jegyzéke és jelen Válaszjegyzék megállapodást képez a két ország között,
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mely azon a napon lép életbe, amikor a Japán Kormány megkapja a Magyar
Kormány írásos értesítését arról, hogy Magyarországon az ilyen megállapodások életbe léptetéséhez szükséges belső jogi eljárások megtörténtek.
Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezúton is biztosítsam
legmélyebb nagyrabecsülésemről.
Göncz Kinga,
a Magyar Köztársaság Külügyminisztere
4. § (1) E rendelet – a 2–3. § kivételével – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás záró rendelkezésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) E rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatási és
kulturális miniszter gondoskodik.
Március 6.
1022/2009. (III. 6.) Korm. határozata
a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án,
New York-ban elfogadott Egyezményben részes állammá váláshoz
szükséges bejelentésről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a bemutatott szövegű, a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) részes államává váljon;
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy
– az Egyezmény kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazást követően – a Magyar Köztársaság részes állammá válásához szükséges közléseket megtegye;
3. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány az igazságügyi és rendészeti minisztert jelöli ki.
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Március 6.
1023/2009. (III. 6.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző
szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett
bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett
bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás (a
továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az igazságügyi és rendészeti minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően az Országgyűléshez
történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány az igazságügyi
és rendészeti minisztert jelöli ki.
Március 6.
1025/2009. (III. 6.) Korm. határozat
az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti
Kiegészítő Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti Kiegészítő Egyetértési Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott
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;
4. jóváhagyja a megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét és elrendeli annak a megállapodás végleges szövegének megállapítását követően a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
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Március 6.
10/2009. (III. 6.) ME határozat
Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági Vegyesbizottság
Magyar Tagozata elnökének kinevezéséről
Dr. Garamhegyi Ábel urat a Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági Vegyesbizottság Magyar Tagozata elnökévé kinevezem.
Március 12.
1/2009. (III. 12.) OGY politikai nyilatkozat
a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez
történt csatlakozása 10. évfordulója alkalmából
A Magyar Köztársaság 1999. március 12-én tagja lett az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének, a NATO-nak. Ez mérföldkő volt Magyarország euroatlanti integrációjának folyamatában. Elismerését jelentette azoknak az erőfeszítéseknek és reformoknak, amelyeket a Magyar Köztársaság a szabad és demokratikus nemzetek által osztott egyetemes értékek érvényesítése, a nemzetközi biztonság erősítése és saját demokratikus átalakulásának kiteljesítése
érdekében tett.
A Magyar Köztársaság csatlakozása a NATO-hoz elképzelhetetlen lett volna a demokrácia és az euroatlanti értékek mellett elkötelezett magyar társadalom túlnyomó többségének támogatása, és a politikai erők NATO-tagság
melletti egységes kiállása nélkül.
A Magyar Köztársaság NATO-tagsága lehetővé tette, hogy hazánk hatékonyan járuljon hozzá a nemzetközi béke és biztonság erősítésére irányuló erőfeszítésekhez. A Szövetség késznek és képesnek bizonyult arra, hogy a mindenkori helyzetnek megfelelően fellépjen a nemzetközi stabilitást fenyegető
kihívásokkal szemben. Tagságunk első tíz éve alapján egyértelműen megállapítható, hogy az jelentősen hozzájárult országunk biztonságának erősítéséhez.
A Magyar Köztársaság a NATO tagjaként tevékeny szerepet vállalt és vállal a nemzetközi és ezen belül kiemelten az euroatlanti biztonsággal kapcsolatos döntések meghozatalában és végrehajtásában, hatékonyan érvényesítve nemzeti érdekeit.
A NATO-hoz történt csatlakozásunk 10. évfordulója alkalmat ad a Magyar Országgyűlésben képviselt pártoknak arra, hogy nyilatkozatban erősítsék meg az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében való tevékeny és konstruktív szerepvállalás iránti közös elkötelezettségüket, és egyértelmű kiállásukat a Szövetség által képviselt értékek védelme mellett.
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Március 17.
A Külügyminisztérium nyilatkozata
Sólyom László köztársasági elnök nemzeti ünnepi útjának
romániai kezelését illetően
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma örömmel állapítja meg, hogy
2009. március 14-én méltóságteljesen, ünnepi hangulatban, rendzavarás nélkül zajlott le a romániai magyarság Sólyom Lászlónak, a Magyar Köztársaság elnökének részvételével rendezett megemlékezése az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról.
Az eredetileg március 15-ére tervezett látogatás megszervezését azonban veszélyeztette, hogy a román fél érvénytelenítette a korábban kiadott
berepülési engedélyt, dacára annak, hogy a látogatásra vonatkozó hivatalos értesítést a magyar fél időben és a megfelelő formában átadta a román
Külügyminisztériumban, technikai együttműködést kérve a román féltől. A
Külügyminisztérium ugyanakkor nyugtázza, hogy a román rendőrség végül
közreműködött az elnöki gépkocsisor akadálytalan haladásának biztosításában.
Sólyom László köztársasági elnök romániai látogatása a két EU-partner és
NATO- szövetséges, Magyarország és Románia közötti stratégiai együttműködés fontos eleme, amely nem gátolja, hanem erősíti a partneri viszonyt. E
szándék megkérdőjelezése a partnerségi kapcsolatok fejlesztése ellen hat,
ezért elfogadhatatlan.
A köztársasági elnök útjának kezelése nem illeszkedik az utóbbi időben
jól fejlődő magyar-román kétoldalú kapcsolatok szelleméhez. Magyarország
határozott szándéka e kapcsolatok további fejlesztése, s az év második felére tervezett 5. magyar–román együttes kormányülés hatékony előkészítése.
Meggyőződésünk, hogy összekötnek minket a közös modernizációs szükségletek, a kétoldalú és uniós infrastruktúra- és területfejlesztési projektek, a térségünk biztonságáért és fejlődéséért atlanti és európai uniós keretekben közösen vállalt felelősség.
Összekötnek minket a Magyarországon élő románok és a Romániában
élő magyarok közösségei is. A kisebbségi jogok érvényesítésére az európai
és a nemzetközi jogban többféle megközelítés és gyakorlat létezik, ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy közös érdekünk az e jogokat a legmagasabb szinten érvényesítő megoldásokat alkalmazni, hozzájárulva a kölcsönös megértés és bizalom légkörének kialakításához és megerősítéséhez a
többség és kisebbség, illetve a szomszédos államok között.
E törekvéseket segítette Sólyom László köztársasági elnök részvétele a Hargita megyei és a csíkkozmási helyhatóság 2009. március 14-i nyerges-tetői
ünnepségén csakúgy, mint a magyar miniszterelnök határon túli magyarok-
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hoz intézett üzenete, valamint a román államfő és a román miniszterelnök
által a magyarokhoz intézett ünnepi köszöntő levelek. Kapcsolatainkat,
együttműködésünket ebben a szellemben kívánjuk folytatni.
Március 25.
21/2009. (III. 25.) OGY határozat
a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvétele jubileumának
méltatásáról
A Magyar Országgyűlés
– tekintettel arra, hogy a Magyar–Japán Jubileumi Év keretében 2009-ben
ünnepeljük az Osztrák–Magyar Monarchia és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 140., illetve a Magyarország és Japán közötti kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulóját;
– figyelemmel a magyar és japán nép barátságára, az egymás kultúrája iránti érdeklődés fokozódására, továbbá a jelentős magyarországi japán
tőkebefektetésekre, s a valamennyi területen bővülő kétoldalú kapcsolatainkra;
– elismerve azt, hogy a két nép tiszteletben tartja a jogállamiság és az
egyetemes emberi jogok értékeit;
– figyelembe véve azt, hogy Japán kiemelkedő gazdasági súlya, bővülő
nemzetközi szerepvállalása következtében a továbbiakban is jelentős szereplője lesz a nemzetközi közösségnek,
a következő határozatot hozza:
A Magyar Országgyűlés
1. megemlékezik 2009-ben, a magyar-japán jubileumi év keretében az
Osztrák–Magyar Monarchia és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 140., illetve a Magyarország és Japán közötti kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulójáról, ezzel is tovább mélyítve és megerősítve a két nép
közötti barátságot;
2. támogatja, hogy a jubileumi év alkalmából olyan eseményekre kerüljön sor, amelyek kulturális, tudományos, turisztikai és más értékeink bemutatásával hozzájárulnak egymás jobb megismeréséhez;
3. kész arra, hogy a japán alsóházzal és a japán felsőházzal együttműködve a két törvényhozás is hozzájáruljon a jubileumi év méltó megünnepléséhez.
4. A határozat közzététele napján lép hatályba.
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Március 27.
59/2009. (III. 27.) Korm. rendelet
a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló
beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

(A korábbi kormányrendeletnek csupán technikai jellegű módosítása történt
meg. Ezek a NATO és az egyéb közös finanszírozású NATO támogatott programok keretében megvalósuló beszerzéseket szabályozzák, pl. alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra
szánt áruk beszerzése, szolgáltatások megrendelése stb. – szerk. megj.)
Március 31.
63/2009. (III. 31.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina között
a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény
végrehajtására szolgáló, Szarajevóban 2008. június 12-én aláírt
Igazgatási Megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és
Bosznia-Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló, Szarajevóban 2008. június
12-én aláírt Igazgatási Megállapodás (a továbbiakban: Igazgatási 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 2009/41, 13336–13341.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a az Igazgatási Megállapodás 17. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Igazgatási Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

2009_BELIV-II.qxd

4/21/2010

312

9:40 AM

Page 312

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

Március 31.
Szili Katalinnak, az Országgyűlés elnökének tájékoztatója
a magyar–szlovák parlamenti párbeszédről
az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottsága számára
Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégek!
Tisztelt Államtitkár Asszony! Én elöljáróban is köszönöm, hogy lehetőséget
biztosítottak arra, hogy a bizottságot részleteiben tájékoztassam arról, ami a
szlovák–magyar kapcsolatokat, elsősorban a parlamenti dimenzióit, illetőleg
a párbeszédet jellemezte az elmúlt időszakban, és nyilván a legfontosabb,
hogy meghatározzuk, hogy mik legyenek a következő lépések.
Viszont megköszönve elnök úrnak azt is, amit a felvezetőjében mondott,
én kifejezetten örülök annak, ha a külügyi bizottság is – hiszen egy hajóban
evezünk és egyfelé is evezünk – figyelemmel kíséri azt, amit egyébként a Hivatal és a Parlament a parlamenti diplomácia keretei között tesz. Lehet, hogy
érdemes lenne egyszer áttekinteni ezt a teljes spektrumot, hiszen a Kárpátmedencei Magyar Képviselők Fórumától a Nyugat-Balkán térségének a felzárkóztatásáig, egészen a Szerbiával folytatott tolerancia programunkon keresztül azt gondolom, hogy a parlamenti diplomáciánk az elmúlt esztendőben elég jelentős sikereket ért el.
Ezért, ha megengedik, akkor a szlovák-magyar párbeszéd kérdésében
négy olyan csomópontot jegyeztem fel magamnak, ami köré szeretném a tájékoztatómat fogalmazni. Egyrészt, hogy tekintsük át az előzményeket, a másik pontban, hogy nyilván a konzultációnak milyen eredményei voltak, és erről tájékoztatom egyben elnök urat és a képviselőtársaimat is, hogy egy öszszefoglaló anyagot is kiosztottunk önöknek. A harmadik kérdéskör nyilván a
hasznosítás, hogy hogyan tudtuk hasznosítani mindazt, ami az elmúlt fél esztendőben történt, és talán a legfontosabb számunkra az, hogy hogyan tovább,
hogyan történik a folytatás.
Az előzmények tekintetében talán a legfontosabb látnunk azt, hogy 2006tól kezdődően egy elég sajátságos, talán nem túlzás kimondani, hogy magyarellenes szlovák politikának voltunk a részesei, illetőleg azt kísérhettük figyelemmel. Talán a mélypontot éppen 2008 őszén érte el, amikor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elleni támadás indult el. Ez abban csúcsosodott ki, hogy a szlovák parlament elfogadott egy határozatot arra vonatkozóan, amely szerint ennek a fórumnak úgymond a beállítása úgy történt, hogy
ezzel sértjük Szlovákia szuverenitását. Ez annak ellenére történt november 4én, hogy a házelnök kollégámat arra kértem, hogy az alapszerződésben megfogalmazottak alapján is kerüljön sor egy előzetes egyeztetésre, folytassunk
ebben párbeszédet, ismerjék meg, hogy mi alapján hoztuk létre a Kárpát-me-
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dencei Magyar Képviselők Fórumát, mi a célja ennek a fórumnak, és ez a fórum hogyan segíti alapvetően a határ menti térségek fejlesztését és azt, ami a
magyar-magyar kapcsolatok elősegítését jelenti. Ez a kezdeményezésem nem
talált meghallgatásra. Ennek ellenére jött létre november 4-én az a szlovák
parlamenti határozat, amelyben a fórum elmarasztalása megtörtént és annak
a kijelentése, hogy ezzel mi sértjük a szlovák állam szuverenitását.
Ezt követően újra kezdeményeztem egy találkozót a házelnök úrral, amely
létrejött december 3-án. Ez pontosan abban az ívben jött létre, ahol valamennyi közjogi méltóság a saját partnerével találkozott. Ott egyeztünk meg
a házelnök úrral abban, hogy folytatott egy párbeszédet, mégpedig hogy az
egyes problémás kérdéseket azokhoz a bizottságokhoz utaljuk, amely bizottságok hatáskörébe ez tartozik. Ezért azt kértem az elnök úrtól, hogy öt bizottságot jelöljünk ki a párbeszéd folytatására, főleg azokat a kérdésköröket
tekintve, amelyek a legproblémásabbak. Itt hadd emeljem ki elsősorban a kisebbségpolitikát! Ugyanígy volt olyan terület, amely az oktatás területét érintette vagy a jogalkotás területén az alkotmányügyi bizottságot, a határ menti térségfejlesztések ügyében a gazdasági bizottságot, de volt olyan is, mindannyian tudjuk, amely a sportbizottságot érintette. Éppen ezért került sor az
öt bizottság találkozójára, a gazdasági, az alkotmányügyi, az oktatási, a külügyi és az emberi jogi bizottságok találkozójára. Ezenkívül volt még műsoron kívül három találkozó: az európai ügyek bizottságai, az IPU és a mentelmi bizottság találkozójára is sor került.
Ennek a folyamatnak az eredményeként került sor újra – március 12-én –
egy találkozóra. De mi is volt ennek az eredménye? Az, hogy január 31-e és
március 4-e között folytatták le a bizottságok a konzultációkat. E helyről is szeretnék köszönetet mondani valamennyi bizottságnak és valamennyi képviselőtársamnak, akik ezekben a bizottságokban és ezeken a konzultációkon részt
vettek. Az értékelésnek különböző szempontjai voltak. Elsősorban az, hogy
mely kérdések azok, amelyekben megállapodás születhet, amely területeken
közös álláspontot tudunk kialakítani. Áttekintettük, hogy hol körvonalazódhat
egyáltalán, hogy lehetőség nyílik a jövőben közös álláspont kialakítására. Nyilván a 4. pont az volt, hogy hol vannak eltérő álláspontok, ahol egyáltalán csak
azt tudjuk rögzíteni, hogy ezek az álláspontok teljesen eltérnek egymástól.
Ebből a szempontból talán a legtöbb és majdhogynem azt mondhatom,
teljes egyetértés volt a gazdasági bizottságaink között, ami a fejlesztéseket jelenti, a határ menti területek fejlesztéseit, illetve azokat, amely az Ipoly-hidaktól kezdődően a kassai, miskolci út építéséig terjed, és a legkevesebb közös pont nyilván a kisebbségpolitikai ügyekben volt felfedhető. Tizenkét olyan
pont volt ezen belül is, ahol volt egyetértés, viszont 19 olyan pont volt, amelyben egyáltalán nem volt egyetértés, ahol a legtávolabbiak, legeltérőbbek voltak az álláspontok.
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Eredménynek tekintem, hogy mindenképpen kimondásra került, hogy
együttműködésre vagyunk ítélve. Én ezt egy fontos dolognak tartom, mert ez
is jelzi azt, hogy van készség arra, hogy legalább parlamenti szinten és parlamenti dimenzióban párbeszédet folytassunk. Nyilvánvalóan már az is egy
eredménynek tekinthető, hogy a problémakatalógust sikerült összeállítanunk.
Én ezért külön az önök bizottságának szeretnék köszönetet mondani, hogy
a képviselőtársaim, függetlenül attól, hogy a parlamenti patkó melyik oldalán ülnek, összeállítottak egy olyan problémakatalógust, amely alapvetően
már azt is jelzi, hogy ha egyáltalán a problémákat felismerjük és kimondjuk,
nyilván közelebb vihet bennünket a probléma megoldásához és beazonosításához.
Talán az egyik legneuralgikusabb kérdés, ahogy jeleztem, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a megítélése volt, alapvetően és elsősorban a KMKF léte és tevékenysége ellen volt kifogás – mondhatom azt,
hogy a közelítés politikai kifogás volt. Aztán a tárgyalások során kiderült,
hogy mégsem politikai, hanem jogi kifogássá transzformálták. Viszont azóta
is várjuk, hogy az írásos anyagot megkapjuk, hogy mik a jogi kifogások a
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumával kapcsolatosan, hiszen ha az
európai szabályokat is áttekintjük, vannak olyan európai szabályok, amelyek
kifejezetten kívánatossá teszik a nem kormányzati területen az együttműködést az anyaországgal. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kiindulópont
volt akkor, amikor a KMKF-et létrehoztuk, beleértve azt is, hogy Európában
nem szokatlan. A legutóbbi időkben éppen a görög, illetve a lengyel házelnök kollégáimmal folytattunk erről konzultációt, ahol kifejezetten érdeklődnek a megoldásaik iránt, sőt mondhatom, hogy a görög megoldások még túllépnek azon is, amit mi egyébként ebben kialakítottunk.
Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Nyilván a harmadik legfontosabb kérdés az, hogy hogyan tudtuk mindezt hasznosítani,
ami a bizottsági találkozókat jelenti. Talán a legfontosabb kérdés ebben az,
hogy kialakítottunk egy új párbeszédmodellt. Egyetlen más találkozón sem
sikerült folytatást kialakítani ahhoz, hogy ez a párbeszéd, a leltár áttekintésre kerüljön.
Azt hiszem, hogy ez pozitívan értékelhető és a továbbiakban is hasznosítanunk kell. Éppen ezért a problémakatalógust, ami összeállt a tárgyalásokat követően, ezt mi magunk átadtuk a március 12-ei találkozón házelnök
kollégámnak, ahol együtt tekintettük át, hogy mire jutottak a bizottságaink.
Azt csak sajnálatosnak tartom és ezen a bizottsági ülésen sem kerülhetem
meg, hogy szóljak arról, hogy azt kifejezetten udvariatlan gesztusként értékeltem, hogy a találkozónkat megelőző napon az államnyelvtörvény módosítását kezdeményezték a szlovák parlamentben. Így a találkozónk során én
magam azt fogalmaztam meg, hogy mivel elnök úr úgy nyilatkozott, hogy
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egyébként az ott élő magyarság a nyelvtörvény módosítása kapcsán nem kerül rosszabb helyzetbe, én a sajtónak is és a tárgyaláson is elmondtam: számomra ebben a kérdésben az elnök úr szava garancia. Innentől az elnök úrnak kell biztosítania azt, hogy valóban az államnyelvtörvény megalkotása során a magyarság ne kerüljön rosszabb helyzetbe.
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Mi a folytatás? Én azt kértem
a március 12-ei találkozónkon, hogy két bizottságunk folytassa tovább a párbeszédet. Ebben jelesül, mivel jeleztem, hogy a kisebbségpolitikai területen
van a legtöbb eltérés, amit a leltározás során megállapítottunk, így a külügyi
bizottságnak, tehát önöknek szükség lenne, hogy a kollégáikkal a találkozókon tovább folytassák a párbeszédet és közelítsék az álláspontokat, és tovább
folytassák azt a párbeszédet, ami az egyes felmerülő problémák keretében
megoldásra vár.
A másik folytatás az alkotmányügyi bizottság találkozója. Éppen a KMKF
kapcsán, hiszen ha jogi problémák vannak, azt hiszem, akkor lehet csak sort
keríteni a következő alkotmányügyi bizottsági találkozóra, ha és amennyiben
a szlovák kollégák azt a kifogáscsomagot, ami jogi kifogásként felmerül, elénk
tárják. Tehát én bizottsági elnök asszonyt arra kértem, hogy erre a találkozóra csak akkor kerüljön sor, ha a szlovák kollégák a jogi kifogásaikkal megtisztelik a bizottságot, és ez alapján folytatható a párbeszéd. Jelzem: a mai
napig én sem kaptam elnök úrtól ilyen jellegű összefoglalót.
Megtettük – és én erről tájékoztatást adtam az elnök úrnak március 12én – azt is, hogy Németh Zsolt bizottsági elnök úrral és Szabó Vilmos alelnök úrral együtt tájékoztattuk az európai uniós és a NATO-nagyköveteket a
tárgyalások eredményeiről, illetőleg számukra is átadtuk azt az összefoglaló
csomagot, ami részben a problémakatalógust jelenti, részben a tárgyalások
eredményeit. Bár elnök úrnak volt kifogása, hogy ezt miért ebben a körben
tesszük, én csak visszautaltam arra, ami az ő október végi nonpaper tájékoztatójukat jelentette, hiszen ugyanebben a körben adtak Pozsonyban tájékoztatást az európai uniós és a NATO-nagyköveteknek, én úgy gondolom, hogy
ez a korrekt, hogy ugyanebben a körben megtettük mi is a tájékoztatót.
Én magam március 23-án – a Házbizottság felhatalmazása alapján – egy
rövid tájékoztatót adtam napirend előtt a parlament plenáris ülésén, és abban egyeztem meg házelnök kollégámmal, hogy június végén a házelnöki
találkozót folytatni kell, hiszen nekünk véleményem szerint mindvégig a nyitottságot kell mutatnunk a párbeszéd iránt. Úgy látszik, hogy ennek egyébként van is eredménye, és a parlamenti dimenzióban a külügyi és az alkotmányügyi bizottságok tárgyalásait folytatni kell, és én erre szeretném elnök
urat, alelnök urakat is kérni, hogy ezek a tárgyalások ne szakadjanak meg,
folytassuk mindazokban a kérdésekben, amelyek a problémák megoldását és
feloldását jelenthetik. Köszönöm a figyelmüket.
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ÁPRILIS
Április 2.
67/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti
Kiegészítő Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az Európai Közösség és a
Magyar Köztársaság közötti Kiegészítő Egyetértési 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 2009/42, 13554–13558.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Megállapodás, illetve 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.
(3) E kormányrendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.
Április 2.
1038/2009. (IV. 2.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Demokratikus
Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására
adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
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2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági 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 tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően annak Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
Április 4.
A Külügyminisztérium nyilatkozata
a nyugat-balkáni országokra vonatkozó vízumkényszer eltörlésének
nyolc uniós tagállam által kinyilvánított szorgalmazásáról
2009. április 4-én nyolc EU-tagállam (Észtország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország) külügyminisztere írta alá azt a magyar kezdeményezésre született levelet, amely a nyugatbalkáni országok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia/FYROM, Montenegró és Szerbia) vízumliberalizációs folyamatának előmozdítását célozza.
Az állásfoglalást az Európai Bizottság illetékes tagjainak (Jacques Barrot, Olli
Rehn), valamint a soros EU-elnökséget ellátó Csehország külügyminiszterének, Karl Schwarzenberg-nek címezték. Minderről Szelestey Lajos külügyi
szóvivő adott közre nyilatkozatot.
A nyolc ország külügyminisztere a levélben támogatásáról biztosítja a
cseh elnökség törekvéseit, hogy 2009 nyaráig érdemi előrelépést érjen el a
témában. Az aláírók felkérik a Bizottságot, hogy 2009. május elejéig készítse el a jelentéseket az érintett országok felkészültségéről, és pozitív értékelés esetén a Bizottság haladéktalanul tegyen javaslatot a Tanácsnak a vízumkötelezettség eltörlésére. Egyben reményüket fejezik ki, hogy a feltételeket
teljesítő nyugat-balkáni országok számára még 2009-ben megszületik a döntés a vízummentességről, és állampolgáraik mielőbb vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió területére.
Magyarország elkötelezetten támogatja a nyugat-balkáni országok európai integrációját. Ennek keretében hazánk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
megkönnyítsék az EU-ba történő beutazások feltételeit, ami a térség országainak állampolgárai számára is kézzelfoghatóvá teszi az európai közeledés
előnyeit. A magyar diplomácia az elmúlt hetek során intenzív háttéregyeztetéseket folytatott jó néhány, hasonló álláspontot képviselő EU-tagállammal,
hogy a közös támogató álláspont minél hangsúlyosabban jelenjen meg a vízumliberalizáció kérdésében.
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Április 8.
1040/2009. (IV. 8.) Korm. határozat
az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok
beilleszkedését segítő európai alap és az Európai Visszatérési Alap
felelős hatóságainak, illetve az Európai Menekültügyi Alap ellenőrzési
hatóságának kijelöléséről, továbbá a Külső Határok Alap intézményi
rendszeréről szóló 1085/2007. (XI. 9.) Korm. határozat módosításáról
Az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítő európai alap és az Európai Visszatérési Alap felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítása érdekében, valamint a Külső
Határok Alap hazai társfinanszírozásának tervezése érdekében – az előirányzatok átcsoportosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 97. § (1) és (2) bekezdése alapján – a Kormány a következő határozatot hozza:
1. Az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok
beilleszkedését segítő európai alap és az Európai Visszatérési Alap forrásainak felhasználásához szükséges szervezetrendszer működtetéséért, az alapok
felhasználásáért és annak nyomon követéséért, az Európai Bizottság részére
történő jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért, valamint a nemzeti társfinanszírozás megtervezéséért az igazságügyi és rendészeti miniszter felelős.
2. Az Európai Menekültügyi Alap 2007. évi allokációja felhasználásával
kapcsolatos, a 2005–2010. közötti időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 2004/904/EK tanácsi határozat, továbbá a tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében, valamint az Európai Menekültügyi
Alap által társfinanszírozott projektek igazgatási és pénzügyi irányításának szabályai tekintetében a 2004/904/EK tanácsi határozat részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2006/401/EK bizottsági határozat szerinti ellenőrzési hatósági feladatokat a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal látja el.
Felelős: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Határidő: 2009. július 31.
3–7. hatályon kívül helyezve: [3. Az igazságügyi és rendészeti miniszter
felelős a Külső Határok Alap hosszú (7 éves) és rövid távú (éves) programjai
előkészítéséért, a programokkal kapcsolatos tárcaközi koordináció biztosításáért, valamint az Európai Unióval e tárgyban folytatandó szakmai egyeztetések lefolytatásáért.
Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidő: 2012-ig évente október 30.
4. Az igazságügyi és rendészeti miniszter a döntések előkészítésével, a
hosszú és rövid távú programok szakmai tartalmának kialakításával összefüggésben egyeztet a pénzügyminiszterrel, a külügyminiszterrel, a Miniszterel-
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nöki Hivatalt vezető miniszterrel, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tárca nélküli miniszterrel.
5. A programok tartalmi elemeinek részletes tervezésekor figyelembe kell
venni az Európai Bizottság által megjelölt stratégiai útmutatást. A több évre
szóló, hosszú távú programban meg kell határozni az egyes célkitűzésekhez
rendelt éves tervezett allokáció összegét.
6. A Külső Határok Alap több évre szóló, hosszú távú programjáról – az
igazságügyi és rendészeti miniszternek a 4. pontban felsorolt miniszterekkel
egyeztetetett előterjesztése alapján – a Kormány dönt.
7. A Kormány által jóváhagyott, több évre szóló, hosszú távú program
alapján a rövid távú, éves programokról a 4. pontban felsorolt miniszterekkel egyeztetve az igazságügyi és rendészeti miniszter dönt.]
Április 10.
1044/2009. (IV. 10.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a katonai területen történő együttműködésről szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai területen történő együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: szerződés) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt
a szerződés bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő –
végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a szerződés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a szerződés végleges szövegének megállapítását követően
annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
Április 10.
15/2009. (IV. 10.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya
közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
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1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság
Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy – az
érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági 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 és gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Április 24.
1054/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
Kanada közötti légiközlekedési megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
Kanada közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
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 szövegének végleges megállapítását követően annak
az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert jelöli ki.
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Április 24.
1055/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között
Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény
módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság
között Bukarestben 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő –
végleges megállapítására;
3. elfogadja „a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről
szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról” szóló törvénytervezetet, és elrendeli annak a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően, az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a külügyminisztert jelöli ki.
Április 24.
1056/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Gripen International
Kommanditbolag között 2001. december 20-án aláírt
és 2003. február 3-án módosított ellentételezési megállapodás lezárásáról
A Kormány
1. megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Gripen
International Kommanditbolag között a Gripen vadászrepülő-gépek bérléséhez kapcsolódóan 2001. december 20-án aláírt és 2003. február 3-án módosított ellentételezési megállapodásban foglalt, valamint a Gripen vadászrepülő-gépek fegyverzeti rendszerei beszerzéséhez kapcsolódó (NMML/BOL)
ellentételezési kötelezettségek teljesültek,
2. jóváhagyja a megállapodások lezárására vonatkozó Jegyzőkönyvet,
3. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, vagy az általa kijelölt személyt a Záró Jegyzőkönyv aláírására.
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Április 24.
18/2009. (IV. 24.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya
között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti,
a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény
végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt
megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi és
rendészeti miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság
Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket
kijelölje;
3. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti 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 az igazságügyi és rendészeti minisztert és a külügyminisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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MÁJUS
Május 6.
1064/2009. (V. 6.) Korm. határozat
a keleti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, az Oroszországi Föderáció, Ukrajna, a Fehérorosz Köztársaság,
az Azeri Köztársaság, az Örmény Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, illetve a Mongólia közötti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékenység
összehangolására – arra az időtartamra, amíg a hivatalban levő miniszterelnök a hatásköreit gyakorolja – Veres Jánost kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos feladatkörében
a) összehangolja a központi államigazgatási szervek tevékenységét,
b) előterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-előkészítő testületek részére,
c) szükség esetén a feladatkörrel rendelkező miniszter, illetve a Kormány
intézkedését kezdeményezheti,
d) a központi államigazgatási szervektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet.
3. A kormánybiztos részt vesz a feladatkörével érintett államokkal létrehozott azon gazdasági-kereskedelmi kormányközi bizottságok munkájában
is, amelyeket külön miniszterelnöki határozat alapján nem ő vezet.
4. A Magyar Export–Import Bank Zrt., a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,
valamint a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Zrt. együttműködik
a kormánybiztossal, és segíti feladatai ellátását az 1. pontban meghatározott
országokkal kapcsolatban.
5. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
6. A kormánybiztos munkáját a Miniszterelnöki Hivatalban működő titkárság segíti.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Május 8.
19/2009. (V. 8.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya
között a Határokon Átnyúló Regionális Koordinációs Fórum létrehozásáról
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az önkormányzati
miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság
Kormánya között a Határokon Átnyúló Regionális Koordinációs Fórum létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az önkormányzati minisztert, hogy – érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az önkormányzati 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 az önkormányzati minisztert és a külügyminisztert, hogy a
Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Május 12.
20/2009. (V. 12.) ME határozat
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában,
1950. november 4-én kelt Egyezmény részes feleinek konferenciáján való
részvételről és az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására
vonatkozó 14. jegyzőkönyve ideiglenes alkalmazhatóságáról rendelkező
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi
és rendészeti miniszter és a külügyminiszter együttes előterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) részes feleinek 2009. május 12-én, Madridban tartandó konferenciáján a Magyar Köztársaság Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
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2. felhatalmazom a külügyminisztert a küldöttség tagjainak a kijelölésére;
3. hozzájárulok ahhoz, hogy a küldöttség a konferencián az 1. mellékletben foglalt mandátum szerint járjon el;
4. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az
Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14. jegyzőkönyv
ideiglenes alkalmazhatóságáról rendelkező megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) szövegének a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalmú – az utólagos megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
5. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez
és a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
6. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert és a külügyminisztert,
hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás
végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

1. melléklet a 20/2009. (V. 12.) ME határozathoz
Mivel az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14.
jegyzőkönyv hatálybalépésének a feltételei még nem állnak fenn, a Magyar
Köztársaság elkötelezett az Egyezményhez fűzött 14bis jegyzőkönyv elfogadása mellett. Abban az esetben, ha önmagában a 14bis jegyzőkönyv elfogadása az Egyezmény ellenőrző rendszere egyes elemeinek reformjára vonatkozóan nem jelent valamennyi, a konferencián részt vevő fél számára kielégítő megoldást, a Magyar Köztársaság a 14bis jegyzőkönyvvel párhuzamosan a 2. mellékletben foglalt feltételeknek megfelelő tartalmú Megállapodást
is el tud fogadni.

2. melléklet a 20/2009. (V. 12.) ME határozathoz
A Megállapodásnak arról kell rendelkeznie, hogy
1. az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14.
jegyzőkönyv (a továbbiakban: 14. jegyzőkönyv) ideiglenesen alkalmazható
rendelkezései a következők: a 4. Cikk (az Egyezmény 24. Cikkéhez illesztett
második bekezdés), a 6. Cikk (amennyiben az egyesbírói formációt érinti),
a 7. Cikk (az egyesbírók kompetenciájával kapcsolatos rendelkezések) és a
8. Cikk (a tanácsok hatáskörével kapcsolatos rendelkezések);
2. az Európa Tanács főtitkárához címzett értesítéssel bármely szerződő fél
bármely időpontban kinyilváníthatja, hogy saját tekintetében elfogadja a 14.
jegyzőkönyv 1. pontban hivatkozott részeinek ideiglenes alkalmazását;
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3. a 2. pont szerinti elfogadó nyilatkozat a nyilatkozat Európa Tanács főtitkára általi kézhezvételének időpontját követő hónap első napján lép hatályba és a 14. jegyzőkönyv 1. pontban hivatkozott részei nem kerülnek alkalmazásra olyan szerződő felek tekintetében, akik nem tettek ilyen elfogadó nyilatkozatot;
4. attól az időponttól kezdődően, amelyben a 2. pont szerinti elfogadó
nyilatkozat valamely szerződő fél tekintetében hatályba lép, a 14. jegyzőkönyv 1. pontban hivatkozott részei alkalmazásra kerülnek az elfogadó nyilatkozatot tett szerződő fél ellen benyújtott egyéni kérelmek vonatkozásában,
beleértve azon kérelmeket is, amelyek abban az időpontban már folyamatban vannak az Emberi Jogok Európai Bíróság előtt;
5. a 14. jegyzőkönyv 1. pontban hivatkozott részei nem kerülnek alkalmazásra olyan egyéni kérelmek vonatkozásában, amelyeket kettő vagy több
szerződő fél ellen nyújtottak be, kivéve, ha valamennyi érintett szerződő fél
tekintetében teljesül az alábbi feltételek valamelyike:
a) a 2. pont szerinti elfogadó nyilatkozat van hatályban;
b) a konferencián elfogadandó 14bis jegyzőkönyv van hatályban;
c) a konferencián elfogadandó 14bis jegyzőkönyv ideiglenesen alkalmazandó;
6. az Európa Tanács főtitkára értesíti a szerződő feleket és az Emberi Jogok Európai Bíróságát a Megállapodás alapján kézhez kapott elfogadó nyilatkozatokról;
7. a 2. pont szerinti elfogadó nyilatkozat hatálya megszűnik, ha a konferencián elfogadandó 14bis jegyzőkönyv az érintett szerződő fél tekintetében
hatályba lép;
8. a Megállapodás és a 2. pont szerinti elfogadó nyilatkozat hatálya a 14.
jegyzőkönyv hatálybalépésével megszűnik;
9. a Megállapodás csak azt követően lép hatályba, hogy valamennyi szerződő fél értesítette az Európa Tanács főtitkárát a szükséges belső jogi eljárásaik lefolytatásáról.
Május 14.
1067/2009. (V. 14.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között
a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegével;
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2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a megállapodás szövegének – a jóváhagyás 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 tervezetét, és elrendeli a megállapodás végleges szövegének megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
Május 14.
1068/2009. (V. 14.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya
között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a megállapodás szövegének – a jóváhagyás 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 tervezetét, és elrendeli a megállapodás végleges szövegének megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
Május 20.
1074/2009. (V. 20.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek
Védelméről szóló Keretegyezménye végrehajtásáról szóló
harmadik időszaki jelentéséről
1. A Kormány elfogadja a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye végrehajtásáról szóló
harmadik időszaki jelentését (a továbbiakban: jelentés).
2. A Kormány felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa megbízott
személyt, hogy a jelentést – angol nyelvre történő lefordíttatását követően –
az Európa Tanács főtitkárának adja át.
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Május 20.
22/2009. (V. 20.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya
közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az oktatási és kulturális miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom az oktatási és kulturális minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom az oktatási és kulturális minisztert, hogy a szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a szerződés végleges szövegének
megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
Május 20.
23/2009. (V. 20.) ME határozat
a Magyar Köztársaság és Mongólia közötti szociális biztonsági egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az egészségügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és Mongólia közötti szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom az egészségügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az egészségügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom az egészségügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy az
Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
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Május 22.
Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerb Köztársaságban
élő magyar kisebbség védelméről szóló, 2003. október 21-én megkötött
magyar és szerb-montenegrói Kisebbségvédelmi Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtását figyelemmel kísérő
Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság III. üléséről
A Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság (a továbbiakban KVB) III. ülésére 2009. május 21–22-én, Andrevljen került sor. A magyar küldöttséget
Gémesi Ferenc, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára, a szerb delegációt Bojan
Pajtić, Szerbia Vajdaság Autonóm Tartománya Végrehajtó Tanácsának elnöke,
a KVB társelnökei vezették.
A Vegyes Bizottság a kétoldalú kisebbségvédelem és a két országban élő
magyar, illetve szerb kisebbség helyzetének időszerű kérdéseiről folytatott tanácskozása során egyetértett az alábbiakban:
A Magyar Köztársaság (a továbbiakban MK) területén élő szerb kisebbség
és a Szerbia Köztársaság (a továbbiakban SZK) területén élő magyar nemzeti kisebbség védelméről szóló, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény
magas szinten biztosítja a magyar, illetve a szerb kisebbségi közösség hagyományainak, kulturális értékeinek és történelmi örökségének megőrzését, és ezzel hozzájárul nemzeti azonosságtudatuk kiteljesítéséhez.
Felek megállapítják, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programot, amely 2007 és
2013 között hatályos, úgynevezett IPA programként (Instrument for Preaccession Assistance, előcsatlakozási támogatási eszköz). A Tanács az
1085/2006. sz. rendeletében szabályozza azt az új előcsatlakozási támogatási eszközt (IPA), amely a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok,
így Szerbia számára is pénzügyi forrást biztosít. Az IPA előcsatlakozási támogatási eszközben előirányzott intézkedések elsődleges célja a kedvezményezett országok számára az Európai Unió előírásaihoz és politikáihoz történő fokozatos igazodás, beleértve a közösségi vívmányokhoz
(„acquis”) történő igazodást is főként a tagjelöltek esetében. A programdokumentum meghatározza a támogatásra jogosult területeket, amelyek
a következők: szerbiai oldalon a teljes Vajdasági Autonóm Tartomány, magyar oldalon a közös határszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó Csongrád
és Bács-Kiskun megyék, melyek az érvényes EU-s szabályozásnak megfelelően kerültek kijelölésre, mint az EUROSTAT által NUTS III kategóriába sorolt területi egységek.
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A Bizottság üdvözli, hogy több évi szünet után ismét sor kerül a KVB ülésére, illetve a KVB korábbi ülésein elfogadott ajánlások teljesítésében elért sikereket, de egyben megállapítja, hogy az ajánlások egy részének teljesítése még nem történt meg, illetve folyamatban van. Felhívja a Feleket,
hogy tegyenek erőfeszítéseket a korábbi ajánlások mielőbbi teljesítésére
a jelen, III. Ülés jegyzőkönyvében foglalt ajánlásokkal egyetemben.
A KVB társtitkárai eljuttatni kötelesek a III. KVB jegyzőkönyvének 1-1 példányát illetékes szakminisztériumaiknak, illetve kormányaiknak.
Ajánlások
I. AZ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK TERÜLETÉN
A KVB üdvözli, hogy Szerbiában folyik a nemzeti tanácsokról szóló törvény
előkészítése, és támogatja a törvény mielőbbi elfogadását.
1. A KVB higgadtságot javasol a nemzetek és nemzetiségek (kisebbségek)
közötti incidensek minősítésének megállapítását illetően és üdvözli az elért eredményeket a szerb fél azon törekvése tekintetében, amelyeket ezen
egyedi cselekedetek megakadályozása, az elkövetők felderítése és az eljárások megindítása érdekében eddig tett, de egyúttal szükségesnek tartja a további határozott fellépést e tekintetben. A KVB javasolja a feleknek, hogy – az incidensek számának csökkentése érdekében – a Szerb
Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartományában folytassák megkezdett toleranciaprogramjaikat (a program gyakorlati megvalósításához már eddig
is pénzügyi támogatást nyújtott a Magyar Köztársaság és Szerb Köztársaság), amelyek hozzájárulnak a többnemzetiségű tartomány polgárainak
békés egymás mellett éléséhez. A KVB javasolja, hogy a toleranciaprogramokat terjesszék ki Magyarországra is, és azok szervezésében a magyarországi szerb kisebbség is vállaljon szerepet. A KVB javasolja a szerb
félnek, hogy a szerb Belügyminisztérium külön regisztrálja azokat az erőszakos cselekményeket a Vajdaság területén, amelyeknél vélelmezhető
az etnikai motívum.
2. A KVB javasolja a feleknek, hogy kormányaik indítsanak olyan gazdasági programokat, amelyek új munkahelyek létesítését segítik elő abban a
térségben, ahol szerb és magyar kisebbség is él. A KVB javasolja olyan
intézkedések meghozatalát, amelyek segítik a kisebbségek lakta régiók,
mikrorégiók gazdaságának és infrastruktúrájának fejlődését, továbbá a régiók közötti kapcsolatokat is. Ennek során külön figyelmet kell fordítani
a munkahelyek megőrzésére.
3. A KVB támogatja a Szerbiát Magyarországgal összekötő autópálya megépítését Szerbiában, amely – többek között – elősegítheti a két kisebb-
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ség jobb kapcsolatait a közigazgatási és gazdasági központjaival, és megkönnyíti az anyaországgal való kapcsolattartást is. A szerb és magyar kisebbség anyaországgal való kapcsolattartásának megkönnyítése érdekében a KVB javasolja a feleknek, hogy tegyenek meg mindent a szerb vízumkötelezettség eltörlése érdekében.
4. A KVB javasolja a feleknek, hogy a szükséges műszaki- és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén minél előbb valósuljon meg a Hercegszántó–Bački Breg (Béreg), Bácsalmás–Bajmok és a Tiszasziget–Đala
(Gyála) határátkelők átminősítése személyi és/vagy áruforgalom igénybevételére alkalmas nemzetközi határállomássá, továbbá ezek korszerűsítését, fejlesztését, és forgalmuk növelését, növekedését, továbbá hogy az
illetékes szervek vizsgálják meg az Bácsszőlős (Bački Vinogradi)–Ásottholom határállomás megnyitásának lehetőségét is.
5. A KVB javasolja a feleknek, hogy az állami szervekkel történő mindennapi érintkezés során támogassák a kisebbségek számára az anyanyelv
szabad használatát, különösen a közigazgatásban.
6. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy minden olyan településen, ahol
szerb kisebbség él és azt a helyi szerb kisebbségi önkormányzat a vonatkozó jogszabály alapján kéri, következetesen tüntessék fel a település nevét szerb nyelven, illetve írással, nem a magyar nyelvből szerb nyelvre
való tükörfordítással, hanem az eredeti szerb elnevezést használva
(amennyiben ez utóbbi létezik).
7. A KVB javasolja a magyar félnek, tekintse át a szerb nyelvnek a kisebbségi önkormányzati munkában, ügyvitelben, valamint a szerb intézmények tevékenységében való alkalmazásának jogi szabályozását, és ezt követően kezdeményezze az erre vonatkozó törvény módosítását, a szerb
kisebbség korlátozás nélküli nyelvhasználatának elősegítése érdekében.
8. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy segítse elő a kisebbségekhez tartozó személyek családi és utónevének az anyanyelvük szabályai szerinti
anyakönyveztetéséről rendelkező jogszabályok gyakorlati érvényesülését.
9. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy támogassa a szerb nemzetiséghez tartozók alkalmazását azon központi államigazgatási szerveknél,
ahol kisebbségi ügyekkel is foglalkoznak.
10. A KVB javasolja, hogy a magyar fél segítse elő a Magyarországon élő
szerb nemzeti kisebbség parlamenti képviseletét.
11. A KVB javasolja, hogy a szerb fél készítsen intézkedési programot a magyar nemzeti kisebbség tagjainak nagyobb arányú bevonására az igazságszolgáltatási szervek azon területein, ahol a magyar a hivatalos nyelvek közé tartozik.
12. A KVB javasolja, hogy a felek továbbra is szorgalmazzák a két ország
nemzeti kisebbségei tagjainak felvételét a határrendészeti állományba.
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13. A KVB javasolja, hogy a szerb fél biztosítsa a kisebbségi nyelv és írás következetes hivatalos használatának személyi, tárgyi, illetve pénzügyi feltételeit az államigazgatásban és az igazságügyben, valamint, hogy tegyen
javaslatot a témakört szabályozó törvények és egyéb jogszabályok továbbfejlesztésére, amivel kiküszöbölhetővé válnak azok a jelenleg hatályos jogszabályi megoldások, amelyek a gyakorlatban korlátozzák a kisebbségi nyelvek egyenjogú használatát (a másodfokú eljárások kisebbségi nyelven való folytatásának lehetetlensége). Ezzel összhangban, a magyar kisebbség érdekében, a szerb fél vizsgálja felül azokat a jogszabályokat, amelyek a hivatalos nyelv használatát szabályozzák.
14. A KVB megállapítja, hogy szükséges a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzése céljából folyósított adományok adómentességét biztosító
rendszer kidolgozása, és javasolja a feleknek, hogy vizsgálják meg az erre irányuló törvényi szabályozás elfogadásának, és nemzetközi/államközi megállapodás megkötésének lehetőségét, különös tekintettel a taneszközökre, illetve tankönyvekre.
15. A KVB javasolja a szerb félnek, hogy a Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusa mintájára, Szerbia nyisson főkonzulátust a Magyar
Köztársaság azon részén, ahol a szerb kisebbség is él (például Szegeden).
16. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy nyújtson anyagi támogatást a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyének visszaadott ingatlanok felújítása céljából (elsősorban: a Tököliánum, a szentendrei preparandija épülete),
hogy azok alkalmasak legyenek arra, hogy bennük szervezetten megvalósítható legyen a magyarországi szerb kisebbség vallási és kulturális
öröksége megőrzésével kapcsolatos programok és projektumok megvalósítása. A KVB javasolja a szerb félnek, hogy továbbra is támogassa a
Tököliánumot.
17. A felek üdvözlik, hogy Szerbiában 2006-ban elfogadták az egyházi vagyon visszaszármaztatási törvényt. A KVB javasolja, hogy az állam és egyházak kapcsolatának rendezése keretében a szerb fél vizsgálja meg a törvény teljesülését, különös tekintettel a szerbiai magyar, illetve magyar
többségű egyházak (Szabadkai Rk. Püspökség, Nagybecskereki Rk. Püspökség, a Református Keresztyén Egyház és az Ágostai Hitvallású Evangéliumi Keresztyén Egyház) vonatkozásában, és biztosítsa ezen egyházak
esetében is az egyenlő elbánást.
18. A KVB javasolja a szerb félnek, hogy együttműködve a vajdasági magyar,
illetve magyar többségű történelmi egyházakkal, folytassa azon igények
anyagi támogatását, amelyeket az adott vallási felekezetek prioritásként
megfogalmaznak. A KVB javasolja továbbá, hogy a szerb fél segítse elő
az egyházi fenntartású magyar tannyelvű óvodák, iskolák létrehozását,
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működését Szerbiában, és támogassa ezen iskolákba járók kollégiumi elhelyezését.
19. A KVB javasolja, hogy a szerb fél rendezze azoknak a nem állami alapítású kollégiumoknak a költségvetési támogatását, amelyek jelenleg nem
(vagy csak minimálisan) részesülnek állami forrásokból (Emmausz Kollégium, Muzslya, Apáczai Kollégium, Miasszonyunk Szegény Iskolanővérek által fenntartott nagybecskereki leánykollégium, Maradéki Református Egyház újvidéki kollégiuma), egyúttal finanszírozásuk tartós megoldásáig részesítse ezeket az intézményeket a tevékenységük ellátáshoz
szükséges támogatásban.
II. AZ OKTATÁS TERÜLETÉN
1. A KVB megelégedéssel állapítja meg, hogy 2006. március 13-án Belgrádban aláírták az Oktatási, Tudományos, Kulturális, Sport- és Ifjúsági
Együttműködésről szóló Egyezményt. A KVB javasolja, hogy a felek az
Egyezmény alapján is, folytassák a megszakadt oktatási, tudományos, kulturális, sport és ifjúsági együttműködést. A KVB javasolja, hogy a magyar
és a szerb kisebbség bevonásával a felek minél előbb fogadják el ezen
Egyezmény megvalósítását lehetővé tevő Munkatervet.
2. A KVB felhívja a feleket, hogy az egymás országában szerzett felsőfokú diplomák kölcsönös elismerése érdekében haladéktalanul tegyék
meg a szükséges lépéseket a kétoldalú ekvivalencia megállapodás megkötésére.
3. A KVB javasolja a feleknek, hogy a kisebbségi közösségek igényei szerint biztosítsák a taneszközök és tankönyvek kiadását és behozatalát.
4. A felek vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az OSZÖ és a MNT az
anyaországtól kapott és az adott országban kereskedelmi forgalomba nem
kerülő tankönyvek, illetve az oktatáshoz használatos kiadványok esetében a forgalmi és egyéb adók alól mentességet kaphassanak.
5. A KVB javasolja, hogy a magyar fél továbbra is kiemelten támogassa a
kislétszámú szerb nyelvű oktatási-nevelési intézmények működését, illetve a kétnyelvű (magyar és szerb nyelvű) oktatási-nevelési intézményeket,
különösen a battonyai, a lórévi és a deszki iskolákban.
6. A KVB javasolja, hogy a magyar fél nyújtson támogatást a battonyai Szerb
Iskola épületének rekonstrukciójához.
7. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy vizsgálja meg a kétnyelvű és/vagy
a szerb nyelven nevelő óvodák működésének kiemelt pénzügyi támogatási lehetőségét. A KVB javasolja, hogy a szerb fél együttműködve a magyarországi oktatási intézményekkel tegyen meg mindent a szabadkai
székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon a többszakos tanárkép-
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zési modell feltételrendszereinek beindítására. A KVB javasolja, hogy a
szerb fél lehetőségei szerint a Magyar Nemzeti Tanács szaktestületei javaslatának figyelembevételével, döntsön a közoktatási intézmények kihelyezett tagozatai önállósulási kérelmeire vonatkozóan (például Bégaszentgyörgy községben).
8. A KVB javasolja, hogy a szerb fél vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
a magyarországi gyakorlatnak megfelelően, finanszírozási rendszerének
felülvizsgálata során, a magyar nyelvű oktatást és nevelést vállaló pedagógusok e munkájukért többletjuttatásban részesülhessenek.
9. A KVB javasolja a szerb félnek, hogy a magyarországi szerb iskolák munkáját szerb vendégtanárok küldésével segítse, akiknek a szerb fél is külön pótlékot (többletjuttatást) biztosítana.
10. A KVB javasolja a feleknek, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy lektorokat alkalmazzanak azokban felsőoktatási intézményekben, ahol erre
igény mutatkozik.
11. A KVB javasolja a feleknek, hogy a kölcsönös megismerés és tolerancia
fejlesztésének érdekében tegyék lehetővé, hogy a magyarok, illetve szerbek által nagy számban lakott területeken az általános iskolák szerb, illetve magyar nyelvű tagozatain a magyar, illetve szerb nyelvet mint választható második idegen nyelvet tanulhassák a diákok.
12. A KVB javasolja, hogy a szerb fél vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
Nagybecskereken, Újvidéken, illletve más vajdasági településeken – ahol
arra igény mutatkozik – hozzon létre olyan magyar nyelvű oktatási központot, amelyben magyar óvoda, általános iskola és magyar középiskolai tagozatok működnének, kollégiumi férőhelyek biztosítása mellett.
III. A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN
1. A KVB javasolja, hogy a felek folytassák az országaikban élő magyar, illetve szerb nemzeti kisebbség kulturális autonómiája (Magyar Nemzeti
Tanács, Szerb Országos Önkormányzat) intézményeinek támogatását. A
KVB javasolja, hogy a kisebbségek anyaországai erősítsék meg a kisebbségek önkormányzataival fennálló kapcsolataikat.
2. A KVB javasolja a feleknek, hogy támogassák és segítsék elő a magyar–szerb kulturális és történelmi kapcsolatok kutatását, beleértve azokat a kutatásokat is, amelyeket a magyar és szerb kisebbség kutatói és intézményei végeznek. A KVB üdvözli a szerzői munkacsoport erőfeszítéseit, amelyet Vajdaság Képviselőháza alapított, amely 7 éven keresztül
tanulmányozta a háború civil áldozatainak szenvedéseit 1941–1947-ig a
Vajdaságban. Ez a szerzői munkacsoport, amely 50 munkatársból állt (ebből 10 a tudományok doktora), mérhetetlenül hozzájárult a tragikus tör-

2009_BELIV-II.qxd

4/21/2010

II. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:40 AM

Page 335

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK DOKUMENTUMAI

335

ténelmi események felderítéséhez a térségben a II. világháborúban és
közvetlenül utána. Az említett kutatás igen jelentős, mert összegzi a két
nép történelmének fájdalmas tapasztalatait.
3. A KVB javasolja, hogy a felek folytassanak intenzívebb együttműködést
a nemzeti kisebbségek történelmi emlékhelyeinek és nemzeti örökségük
védelme érdekében, valamint a vonatkozó programok megvalósításába
vonják be az MNT és az SZOÖ képviselőit. A KVB javasolja, hogy kerüljön sor műemlékvédelmi szakértői egyeztetésre és a felek folytassanak
intenzívebb együttműködést a nemzeti kisebbségek történelmi emlékhelyeinek és nemzeti kulturális örökségük megóvása érdekében. A KVB javasolja továbbá közös örökségvédelmi célú programok kidolgozását is.
4. A KVB támogatja a feleket abban, hogy javasolják szerbiai szakértők részvételét a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, illetve magyarországi szakértők részvételét a szerbiai magyar egyházak épületeinek, relikviáinak védelme, konzerválása, felújítása terén.
5. A KVB javasolja a feleknek, hogy támogassák a kisebbségek részvételét
olyan határon átnyúló közös pályázati projektek előkészítésében és megvalósításában, melyek célja az épített kulturális örökség dokumentálása
és megóvása.
6. A KVB javasolja a feleknek, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és
intézményei segítsék elő a két ország területén élő magyar és szerb nemzeti közösségek szervezeteit a kulturális – épített – örökségük dokumentálása és megóvása érdekében folytatott tevékenységükben.
7. A KVB javasolja, hogy a magyar fél továbbra is rendszeres pályáztatással
vagy más források biztosításával tegye lehetővé a szerb kisebbségi kulturális rendezvények finanszírozását.
8. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy lehetőségei keretében járjon el
annak érdekében, hogy a Srpski Ekran c. szerb nemzetiségi műsor ismétlése kedvezőbb időpontban kerüljön adásba a Magyar Televízióban. A
magyar fél szorgalmazza a Magyar Rádió (MR) és a Magyar Televízió
(MTV) szerb kisebbségi szerkesztőségeinek anyagi és személyi feltételeinek javításában, valamint a közszolgálati MR és MTV önálló nemzetiségi szerkesztősége létrehozását.
9. A KVB javasolja, hogy a magyar fél az eddigi gyakorlatnak megfelelően
költségvetési forrásból támogassa a Szerb Országos Önkormányzat, valamint intézményeinek (Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ,
Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ), valamint a magyarországi
Szerb Színház és szentendrei Szerb Egyháztörténeti Múzeum működését.
A KVB ugyancsak javasolja a magyar félnek, hogy a Szerb Intézet alapítását finanszírozza és a létrejött intézményt 2010-től a központi költségvetésben szerepeltesse a támogatandó szerb intézmények között.
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10. A KVB szorgalmazza, hogy a magyar fél nyújtson további segítséget az
SZOÖ Budapest, Nagymező utcai Kulturális Központja kialakításához, az
itt tervezett kulturális, színházi programok megvalósításához.
11. A KVB javasolja, hogy a szerb fél lehetőségeihez mérten nyújtson anyagi támogatást a SZOÖ budapesti Kulturális Központja kialakítása befejezéséhez, tevékenysége beindításához.
12. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy pályázati úton biztosítsanak eszközöket az ifjúsági szervezetek munkájához, különösen azon programok
vonatkozásában, amelyek a tolerancián, a multikulturalizmuson, illetve
a tudományos-kutatói tevékenységen alapulnak és a nemzeti hovatartozás megőrzését segítik elő.
13. A magyar fél továbbra is biztosítsa – lehetőleg normatív módon – a szerb
hetilap rendszeres megjelenéséhez szükséges forrásokat.
14. A KVB javasolja, hogy a szerb fél biztosítsa az Újvidéki Rádió és Televízió magyar nyelvű adásainak egész Vajdaság területén való vételének sugárzási feltételeit, illetve a magyar nyelvű szerkesztőségek nagyobb mérvű állami támogatását.
15. A KVB javasolja, hogy a szerb fél a továbbiakban is biztosítsa, lehetőség
szerint növelje a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet programjainak és projektjeinek szükséges anyagi támogatását.
16. A szerb fél gyorsítsa fel a Szabadkai Gyerekszínház épületének rekonstrukciós munkálatait, annak érdekében, hogy a szerb és a magyar társulat 2009 őszétől az elvárható körülmények között folytathassa tevékenységét.
17. A KVB javasolja, hogy a szerb fél jelölje meg a Szabadkai Népszínház
új épülete megvalósításának végső határidejét.
IV. A FEJLESZTÉSPOLITIKA TERÜLETÉN
1. A KVB üdvözli a Magyar–Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság megalakulását. A KVB, a közlekedés és az infrastrukturális fejlesztések területén – figyelemmel a megfogalmazott célokra is – az alábbiakat javasolja a feleknek:
a) határátkelőhelyek bővítésének, megnyitási lehetőségének közös felülvizsgálata a teljes határszakaszon (alap: „Varratmentes Európa” program);
b) tömegközlekedési kapcsolatok (közszolgáltató) bővítési lehetőségének
közös áttekintése (pl.: Szeged–Szabadka közút és vasút, Baja–Zombor
közút, Kiskunhalas–Szabadka vasút);
c) határon átnyúló, illetve a határtérségeket érintő infrastruktúrafejlesztési tervek és a forrásfelhasználás összehangolásának elősegítése (pl.:
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közlekedésfejlesztési tervek, illetve az EU-IPA és a Vajdasági Fejlesztési Alap forrásainak koordinálása).
2. A KVB a regionális együttműködést illetően az alábbiak támogatását javasolja a feleknek:
a) a vajdasági és a dél-alföldi gazdaságfejlesztési programok tematikus
összehangolása;
b) a vajdasági és dél-alföldi közös turizmusfejlesztési programok, hálózatok építése és marketing-tevékenység;
c) a vajdasági és a dél-alföldi vidék- és agrárfejlesztési programok egyeztetése, piaci kapcsolatok kialakításának ösztönzése;
d) munkaerőpiaci, felnőttképzési intézményi kapcsolatok, hálózatok kiépítésének támogatása;
e) a magyarországi és szerbiai önkormányzatok területfejlesztési együttműködésének, az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(EGTC) alakításra vonatkozó térségi törekvések összehangolása, közös
támogatása.
A KVB társelnökei megállapodtak abban, hogy a következő ülésüket
2010-ben, Magyarországon tartják, úgy időzítve, hogy arra a 2011. évi költségvetési törvény tervezetének elfogadása előtt kerüljön sor.
A Jegyzőkönyv két példányban készült, szerb és magyar nyelven. Mindkét változat egyaránt hiteles.
Andrevlje, (Újvidék) 2009. május 22.
Gémesi Ferenc szakállamtitkár
a vegyes bizottság magyar
tagozatának elnöke

Bojan Pajtić, a TVT elnöke
a vegyes bizottság szerb
tagozatának elnöke

Május 27.
111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya
között, a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló
Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a
Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról
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szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2–3. §
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/72, 16320–1632.)
4. § A Kormány jóváhagyja a Megállapodásnak a 6. cikk (2) bekezdésében a Megállapodás ideiglenes alkalmazására vonatkozóan meghatározott
időponttól kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.
5. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) E rendelet 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 6. cikk
(1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.
(4) E rendelet hatályát veszti, ha a másik Szerződő Fél arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy nem kíván a Megállapodásban részes féllé válni.
(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4)
bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külügyminiszter azok
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.
(6) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.
Május 27.
1076/2009. (V. 27.) Korm. határozat
a menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló,
1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt Európai Megállapodásban
részes államává váláshoz szükséges bejelentésről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a bemutatott szövegű, a
menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, 1959. április 20-án,
Strasbourgban aláírt Európai Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
részes államává váljon;
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy
a Magyar Köztársaság részes állammá válásához szükséges közléseket megtegye;
3. felhatalmazza az igazságügyi és rendészeti minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
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4. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően annak
az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány az igazságügyi és rendészeti minisztert jelöli ki.
Május 27.
1078/2009. (V. 27.) Korm. határozat
a Magyar Állam és a Kambodzsai Királyság között Kambodzsa
Magyarországgal szemben fennálló adósságának konszolidálásáról
és rendezéséről
A Kormány tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a bemutatott szövegnek megfelelő tartalommal Megállapodást kössön
Kambodzsával, Kambodzsa Magyarországgal szemben fennálló adóssága
konszolidálásáról és rendezéséről.
Május 27.
1079/2009. (V. 27.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya
közötti fejlesztési együttműködésről szóló Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai Királyság
Kormánya közötti fejlesztési együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külügyminisztert 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 tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
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Május 29.
1080/2009. (V. 29.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti második
Kiegészítő Egyetértési Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti második
Kiegészítő Egyetértési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott 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;
4. jóváhagyja a megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét és elrendeli annak a megállapodás végleges szövegének megállapítását követően a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
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JÚNIUS
Június 2.
Közös nyilatkozat
az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemről a magyar határ
megnyitásának 20. évfordulója kapcsán rendezett ünnepségek alkalmából
„A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya
megelégedéssel nyugtázza, hogy a Magyarország, Ausztria, Baden-Württemberg és Bajorország közös akarata által 2001-ben életre hívott Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem a magyar felsőoktatási és kutatási élet
részeként pozitív fejlődésen ment keresztül.
Ez a német nyelvterületen kívül egyedüliként működő német nyelvű egyetem növeli Magyarország nemzetközi tekintélyét és európai értékek közvetítésével gazdagítja a társadalmi kapcsolatokat Közép-Európában. Az Andrássy
Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen folyó képzés elősegíti a kontinens több évtizedes megosztottságának felszámolását és hozzájárul KözépEurópa sikeres együttműködéséhez és integrációjához.
Mindkét kormány megerősíti, hogy az Andrássy Gyula Budapesti Német
Nyelvű Egyetemet továbbra is támogatni szándékozik és azt a magyar felsőoktatási és kutatási élet modellértékű európai egyetemeként tartja számon.
A magyar és a német kormány a fentiek szellemében a vasfüggöny megnyitása és a német újraegyesítés 20. évfordulója alkalmából megerősíti az
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek, mint a magyar-német
kapcsolatok különleges oktatási intézményének a jelentőségét, amelynek magyarországi és európai hírnevének további növekedését óhajtja, és amelynek
működése és továbbfejlesztése közös érdek.
Budapest, 2009. június 2.
Balázs Péter

Frank-Walter Steinmeier
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Június 3.
115/2009. (VI. 3.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról 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 2009/75, 17168–17174.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 11. cikkének c) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A megállapodás, illetve 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 külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
Június 3.
1081/2009. (VI. 3.) Korm. határozat
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot
képviselő kormányzó és helyettes kormányzó felmentéséről, valamint
új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről
A Kormány
1. a) dr. Veres Jánost a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzói tisztségből felmenti, és egyidejűleg
b) dr. Oszkó Pétert a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzóvá 2009. május 15-i hatállyal kinevezi;
2. a) Keller Lászlót a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzói tisztség-
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ből, valamint a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselő helyettes kormányzói tisztségből
felmenti és egyidejűleg
b) dr. Katona Tamást a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzóvá, valamint
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselő helyettes kormányzóvá 2009. május 15-i hatálylyal kinevezi;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az 1. és 2. pontban foglaltakról az
érintett nemzetközi pénzügyi intézményeket tájékoztassa.
Június 4.
116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet
a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról (CEEPUSII) szóló
egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottság által 2007. március 16-án
Zágrábban módosított és 2008. február 29-én Szófiában jóváhagyott
egységes szerkezetű szövege kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról (CEEPUSII) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös
Bizottsága által 2007. március 16-án Zágrábban módosított és 2008. február
29-én Szófiában jóváhagyott egységes szerkezetű szövege (a továbbiakban:
egyezmény) 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 2009/76, 17224–17232.)
4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a szerződés 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) E rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatási és
kulturális miniszter gondoskodik.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott időpontban hatályát veszti a felsőoktatási együttműködés támogatása érdekében a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról (CEEPUSII) szóló 130/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet.
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Június 4.
1083/2009. (VI. 4.) Korm. határozat
a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság X., a Magyar–Szlovák
Kisebbségi Vegyes Bizottság VIII., a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes
Bizottság X. és a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén
elfogadott ajánlások Kormány általi jóváhagyásáról
1. A Kormány
a) jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2008. április 25-én megtartott X. ülésén, a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2008. június 10-én megtartott VIII. ülésén, a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2008. július 2-án megtartott X. ülésén és a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság 2008. szeptember
18–19-én megtartott XIV. ülésén kidolgozott és elfogadott ajánlásokat,
b) felhívja a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásainak tudomásul vételéről – a jelen határozat közzétételét követő 30 napon belül – értesítse az
érintett feleket,
c) felhívja az érintett minisztereket az ajánlásokban foglalt intézkedések
folyamatos végrehajtására a 2009. évi költségvetés keretei között, illetve a
2009. december 31-ét követően is megvalósítandó feladatok tekintetében a
szükséges költségek tervezésére az adott fejezet költségvetési tervezése során.
Felelős: a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli
miniszter
pénzügyminiszter
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
honvédelmi miniszter
egészségügyi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
külügyminiszter
oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Határidő: folyamatos
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Június 4.
1084/2009. (VI. 4.) Korm. határozat
a NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő
közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról
A Kormány
a Magyar Köztársaság szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és a
NATO afganisztáni szerepvállalásának támogatása érdekében,
az Észak-atlanti Tanács döntésével összhangban,
az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva
hozzájárul ahhoz, hogy a NATO által létrehozott Választásokat Támogató Erő
keretében a Magyar Honvédség állományából egy legfeljebb 40 fős, szakasz
szintű alegység – az ISAF műveleti területén és a NATO által meghatározott,
az afganisztáni választások lebonyolításának biztosítására vonatkozó feladatrendszerbe tartozó tevékenység ellátása érdekében – Afganisztán területére,
legfeljebb 6 hónapos időszakra kitelepítésre kerüljön.
Június 9.
1087/2009. (VI. 9.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-Afrikai
Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő
államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a
Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában
részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külügyminisztert 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 követően annak
az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a külügyminisztert jelöli ki.

2009_BELIV-II.qxd

346

4/21/2010

9:40 AM

Page 346

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

Június 12.
28/2009. (VI. 12.) ME határozat
az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, az egy harmadik
ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló
343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő
együttműködésről szóló magyar–német és magyar–francia közigazgatási
megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi és
rendészeti miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, az egy
harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK
rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló magyar–német és magyar–francia közigazgatási megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) létrehozásával;
2. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket
kijelölje;
3. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert vagy az általa
kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodások létrehozásához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert és a külügyminisztert,
hogy a Megállapodások létrehozását követően a Megállapodások végleges
szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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Június 12.
29/2009. (VI. 12.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO Szövetséges Transzformációs
Parancsnokság közötti, a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ
Magyar Köztársaság területén történő létrehozásáról és támogatásáról
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO Szövetséges
Transzformációs Parancsnokság közötti, a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ Magyar Köztársaság területén történő létrehozásáról és támogatásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi 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 honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Június 16.
1095/2009. (VI. 16.) Korm. határozat
az egységes külképviseleti hálózat felülvizsgálatával kapcsolatos
egyes feladatokról
A Kormány
1. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a hatékony, a külpolitikai prioritásoknak megfelelő egységes külképviseleti rendszer létrehozása érdekében
vizsgálja felül a külképviseleti hálózatot, és a feladatkörrel rendelkező miniszterekkel egyeztetve tegyen javaslatot az egységes külképviseleti rendszer
racionalizálására, valamint a külképviseleti hálózat létszámának és a külképviseleteken ellátott munkakörök felülvizsgálatára,
2. egyetért azzal, hogy a luxemburgi, a Kuala Lumpur-i, a caracasi, valamint a Santiago de Chile-i nagykövetségek, továbbá a düsseldorfi, a lyoni, a
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krakkói, a chicagói, a torontói, a Sao Paolo-i, a Hong Kong-i, valamint a
sydney-i főkonzulátusok 2009. december 31-ig bezárásra kerüljenek,
3. egyetért azzal, hogy
a) a Genf ENSZ melletti Állandó Képviselet haladéktalanul összevonásra
kerüljön a WTO melletti Állandó Képviselettel,
b) az UNESCO melletti Állandó Képviselet haladéktalanul összevonásra
kerüljön a Párizsi Nagykövetséggel,
c) a Bécs ENSZ melletti Állandó Képviselet 2011. július 31-ig összevonásra kerüljön a Bécs EBESZ melletti állandó Képviselettel,
4. az algíri, a nicosiai, a rigai, a vilniusi, a tallinni, a tiranai, a tripoli, a
tuniszi, a bejruti, valamint a dohai nagykövetségek, illetve a barcelonai, a
milánói, valamint a kassai főkonzulátusok vonatkozásában létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el,
5. felhívja a külügyminisztert, hogy a 2. és 3. pontokban meghatározott
intézkedések végrehajtása érdekében
a) a szükséges diplomáciai lépéseket megtegye,
b) az elektronikus közszolgáltatás igénybevételéhez és működtetéséhez
szükséges feltételek biztosításához szükséges intézkedéseket megtegye,
c) a magyar természetes és jogi személyek, valamint az európai uniós állampolgárok konzuli érdekvédelme biztosítása érdekében 2009. december
31-ig a megfelelő vízumképviseleti megállapodásokat hozza létre,
d) a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán Konzuli Tájékoztatási Irodát,
valamint Mobil Konzuli Csoportot hozzon létre,
6. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a 2–4. pontokban meghatározott intézkedések végrehajtása érdekében megtegye a kihelyezettek tartós
külszolgálatát érintő intézkedéseket.
Június 16.
Magyar–Svájci Közös Nyilatkozat
Micheline Calmy-Rey, a Svájci Államszövetség külügyminisztere és Dr. Balázs Péter, a Magyar Köztársaság külügyminisztere 2009. június 16-án, hivatalos találkozójuk alkalmával bejelentették azon szándékukat, hogy megerősítsék a két ország közötti együttműködést a külkapcsolatokban és ebből a célból hivatkozási alapként szolgáló keret-megállapodást hozzanak
létre. A két fél kifejezte azon szándékát is, hogy hangsúlyozzák Magyarország és Svájc közötti történelmi kapcsolatokat, különös tekintettel az emberi dimenzióra. A fent említett okokból a jelen Közös Nyilatkozattal mindkét külügyminiszter egyetértett, és a közös érdeklődés alábbi területeit jelölték ki:
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Svájci hozzájárulás a kibővített Európai Unióhoz
A Felek ismételten megerősítik együttműködésüket a Svájc által a kibővített
Európai Unióhoz történő Felzárkóztatási Támogatással kapcsolatban, amelyet
a 2007. december 20-án, Bernben aláírt Keretmegállapodásban rögzítettek.
Svájc kész tíz év alatt 130.738 millió SFR összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtani Magyarországnak. A kétoldalú együttműködés a két ország
közötti hosszú távú, sikeres kooperációra épül, és célul tőzi ki a további társadalmi és gazdasági fejlődés támogatását Magyarországon.

Háromoldalú Fejlesztési Együttműködés
A Felek megállapodnak abban, hogy megvizsgálják közös harmadik partnerekkel folytatandó háromoldalú fejlesztési együttműködés lehetőségét. A felülvizsgálat során külön figyelmet fordítanak a két ország tematikus és földrajzi szempontú prioritásaira, és számításba veszik stratégiai partnerekként
egyrészt a mindkét oldal részéről mutatkozó igényt, másrészt a már létező
programok továbbfejlesztésének követelményét. Az együttműködés magában
foglalja az állami fejlesztési támogatások általános megvalósíthatósági feltételeit, amelyek összhangban vannak az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának alapelveivel.

Emberi jogok
A Felek megállapodnak abban, hogy megerősítik együttműködésüket a
nemzetközi szervezetekben (Emberi Jogi Tanács, Európa Tanács, EBESZ) az
emberi jogok támogatása és védelme érdekében. Erre való tekintettel a Felek érdekeltségüket fejezik ki, hogy közös álláspontot dolgozzanak ki azzal a magyar kezdeményezéssel kapcsolatban, amely a népirtás és az emberiség elleni bűncselekmények megelőzésével foglalkozó független nemzetközi központ Budapesten történő létrehozására irányul. Üdvözlik azt a
kezdeményezést, amely azt javasolja, hogy tartsanak nemzetközi konferenciát az Emberi Jogok Európai Bíróságának jövőbeni működéséről 2010 februárjában, Interlakenban, amikor Svájc látja el az elnökséget az Európa Tanácsban.

Európai Együttműködés
A Felek ismételten megerősítik abbéli szándékukat, hogy továbbra is rendszeres megbeszéléseket folytassanak az európai integráció, valamint a Svájc
és az EU közötti kapcsolatokról. Tekintettel Svájc teljes körű csatlakozására
a schengeni acquis-hoz, ezek a megbeszélések a bel- és igazságügyi együttműködésre fognak összpontosítani.
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Multilaterális Együttműködés
A Felek megerősítik az ENSZ Alapokmánya, a Milléniumi Fejlesztési Célok
és a nemzetközi jog alapvető elvei iránti elkötelezettségüket. Megerősítik határozott elkötelezettségüket az emberi jogok tiszteletben tartása és előmozdítása, továbbá a demokrácia és a jogállamiság mellett. Ezen túlmenően a
Felek támogatásukról biztosítják a fenntartható fejlődéssel összhangban a környezetvédelmet szolgáló nemzetközi kormányzati erőfeszítéseket. A Felek
megerősítik együttműködési készségüket olyan multilaterális fórumokon,
mint az ENSZ, az EBESZ, valamint az Euro-Atlanti Partnerségi Tanács és a
NATO Békepartnerség.

Specifikus földrajzi régiókra vonatkozó együttműködés
Tekintettel földrajzi elhelyezkedésükre Európa szívében, valamint külpolitikai prioritásaikra, a Felek folytatni és egyúttal elmélyíteni kívánják a KeletEurópáról, illetve a Nyugat-Balkánról folyó párbeszédüket, különös tekintettel az olyan kérdéskörökre, mint a konfliktus-megelőzés és -kezelés, valamint
az energiabiztonság.

Kulturális kapcsolatok erősítése
A Felek ismételten megerősítik az UNESCO céljai, valamint a kulturális párbeszéd alapelveinek tisztelete, továbbá a kulturális sokszínűség védelme és előmozdítása iránti elkötelezettségüket. Támogatni kívánják a kulturális és művészeti szférák közötti kapcsolatépítést, továbbá a közösségi és magán kulturális
intézmények, valamint művészek közötti közvetlen kapcsolatok fejlesztését.

Fenntartható fejlődés és oktatás
Mindkét ország megerősíti elkötelezettségét a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés alapelvei mellett. Ennek szellemében mindkét ország nagy fontosságot tulajdonít a fenntartható fejlődés oktatásának. Ezt a többi között a
2007. október 10. és 12. között Belgrádban rendezett „Környezetet Európának” elnevezésű miniszteri konferencia zárónyilatkozatának elfogadásával is
kifejezték. E nyilatkozatban kiemelték azon eltökéltségüket, hogy nagyobb
hangsúlyt helyezzenek a jövőben az oktatásra, mint a fenntartható fejlődés érdekében kifejtett cselekvés és gondolkodás elősegítésének mozgatórugójára.

Felülvizsgálat és módosítások
A Felek figyelemmel kísérik jelen Nyilatkozat végrehajtását, és ha szükségesnek mutatkozik, ennek megfelelően módosítják vagy kiegészítik. Az ezzel
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kapcsolatos eljárás ugyanaz lesz, mint a jelen Nyilatkozat esetében alkalmazott. A Felek kifejezik reményüket, hogy jelen Nyilatkozat civil szereplők számára is kezdő lökést fog adni ahhoz, hogy fokozzák tevékenységüket a magyar-svájci együttműködés nem-kormányzati szinten történő fejlesztésének
érdekében.
Budapest, 2009. június 16.
Június 17.
A KMKF Állandó Bizottságának záró állásfoglalása
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizottsága 2009. június 17-én tartotta a 2008–2009-es munkaévet összegző és a
2009. évi Plenáris Ülést előkészítő ülését. Az Állandó Bizottság az alábbi
megállapításokat tette:
1. A KMKF az Országgyűlés konzultatív intézménye; fennállása óta működése ennek a funkciónak folyamatosan megfelel. A KMKF olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyek az állami szuverenitás és a nemzetközi jogi normák tiszteletben tartásával, a jelenlegi államhatárok keretei között jelenthetnek megoldást a kisebbségpolitikai problémákra. A KMKF arra törekszik, hogy
a magyar politikai erők egyetértését kifejezésre juttatva konszenzussal hozza
meg döntéseit, ez azonban nem zárja ki, hogy adott esetben a többségi véleménytől eltérő különvélemények kerüljenek csatolásra.
2. Az Állandó Bizottság javasolja, hogy kapjon meghívást a KMKF Plenáris Ülésére az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának
vezetője és helyettese, valamint a szomszédos országok delegációinak egyegy olyan tagja, aki magyar szervezet jelöltjeként lett képviselő.
3. Az Állandó Bizottság megvitatta a Nemzeti Együttműködési Stratégia
egyes szakpolitikai kérdéseire (a gazdaságfejlesztési, mezőgazdasági és nemzetközi együttműködési koncepcióra, a közlekedésfejlesztési nagyprojektek
áttekintésére, valamint az oktatási és nyelvhasználati minimál standardra vonatkozó állásfoglalásra), vonatkozó előterjesztéseket, és indokoltnak találta
észrevételei beépítése mellett a Plenáris Ülés napirendjére tűzésüket.
4. Az Állandó Bizottság javasolja a Plenáris ülésnek, hogy határozza meg
a stratégiai koncepcióalkotás további irányait. A kisebbségi oktatási és nyelvhasználati minimál standarddal kapcsolatos állásfoglalást, valamint a KMKF
többi dokumentumát figyelembe véve a KMKF Jogi Albizottsága, együttműködve az Oktatási és Kulturális Albizottsággal dolgozzon ki egy általános Kárpát-medencei magyar nyelvpolitikai stratégiát.
5. Az Állandó Bizottság javasolja a 2011-es magyar EU-elnökség prioritásainak a KMKF Plenáris Ülésén történő bemutatását.
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6. Az Állandó Bizottság meghallgatta az Országgyűlés Külügyi Hivatalának tájékoztatóját a KMKF-fel kapcsolatos parlamenti diplomáciai háttérmunkáról, valamint a Külügyminisztérium tájékoztatóját a Külügyminisztérium és
a KMKF együttműködéséről. Az Állandó Bizottság indokolatlannak tartja a
KMKF-fel kapcsolatos egyes dokumentumok módosítására vonatkozó szlovák igényt.
7. Az Állandó Bizottság egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseleti Irodája a Kuratórium által elfogadott koncepciónak megfelelően kezdje meg működését.
8. Az Állandó Bizottság szorgalmazza, hogy a 2009. évi Plenáris Ülésig
kerüljön sor a KMKF és a Magyar Tudományos Akadémia közötti együttműködési megállapodás aláírására.
9. Az Állandó Bizottság üdvözli a Külügyi- és Európa-ügyi Albizottság
Szórvány Munkacsoportjának megalakulását, és javasolja, hogy a Szórvány
Munkacsoport a 2010. évi Plenáris Ülésig készítse el szórványstratégiai előterjesztését.
Budapest, 2009. június 17.
Június 18.
52/2009. (VI. 18.) OGY határozat
a NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő
közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló
kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni
Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való
közreműködéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Az Országgyűlés a NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában
történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról
szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni
Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való közreműködéséről szóló beszámolót elfogadja.
Június 18.
129/2009. (VI. 18.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya
közötti fejlesztési együttműködésről szóló, Phnompen-ben,
2009. május 28-án aláírt Megállapodás szövegének kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti fejlesztési együttműkö-
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désről szóló, Phnompen-ben, 2009. május 28-án aláírt 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 2009/82, 17561–17567.)
4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 8.1. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve 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 külpolitikáért
felelős miniszter gondoskodik.
Június 18.
130/2009. (VI. 18.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság
Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás
kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya 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 2009/82, 417567–17571.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A megállapodás, illetve 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 külgazdaságért
felelős miniszter gondoskodik.
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Június 18.
31/2009. (VI. 18.) ME határozat
az Európa Tanácsnak a hivatalos iratokhoz történő hozzáférésről szóló,
2008. november 27-én Strasbourgban elfogadott Egyezménye végleges
szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 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 az Európa Tanácsnak a hivatalos iratokhoz történő hozzáférésről szóló, 2008. november 27-én Strasbourgban elfogadott Egyezménye
(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert vagy az általa
kijelölt személyt, hogy az Egyezmény aláírásakor olyan nyilatkozatot tegyen,
amely szerint a Magyar Köztársaság nemzeti joga alapján a „közhivatal” fogalma alá tartozik az Egyezmény 1. cikk 2. pont a) alpont (ii) alpontjában
meghatározott valamennyi szervtípus;
3. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy a szerződés kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a szerződés végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
Június 18.
32/2009. (VI. 18.) ME határozat
az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez kapcsolódó 14 bis Jegyzőkönyv
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi és
rendészeti miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az
Emberi Jogok Európai Egyezményéhez kapcsolódó 14 bis Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert hogy a Jegyzőkönyv végleges szövegének
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert és a külügyminisztert,
hogy a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Jegyzőkönyv
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végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a
Kormány elé.
Június 22.
1110/2009. (VII. 22.) Korm. határozat
az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport
létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló
2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról

Módosítva az 1. szakasz, melynek az új szövege:
„1.a Magyar Köztársaság szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése, a
NATO-vezetésű afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Támogató Erő (International Security Assistance Force, a továbbiakban: ISAF) békemissziójának
elősegítése érdekében, figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1386.,
1510. és 1623. számú határozataira, illetve az Észak-atlanti Tanács 2004. április 21-i és 2005. december 9-i döntéseire – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – egyetért azzal, hogy
Magyarország 2010. október 1-jéig vállalja el az ISAF-művelet vagy az azt
felváltó, annak feladatait átvevő NATO által vezetett művelet irányítása alatt
az afganisztáni Baghlan tartományban, Pol-e Kumri központtal működő tartományi újjáépítési csoport (a továbbiakban: Csoport) vezetését; a Csoport
tevékenységének további biztosítása, illetve az esetleges határidő-hosszabbítás érdekében az érintett miniszterek évente előterjesztést nyújtanak be a Kormányhoz;”

Vö. Magyar Külpolitikai Évkönyv 2006, 245–246.
Június 24.
135/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet
az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti második
Kiegészítő Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az Európai Közösség és a
Magyar Köztársaság közötti második Kiegészítő Egyetértési Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és magyar nyelvű fordítása a következő:
(...)
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/86, 17888–17894.)

2009_BELIV-II.qxd

356

4/21/2010

9:40 AM

Page 356

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

Június 27.
Barack Obama amerikai elnök levele
a Vasfüggöny átvágásának 20. évfordulója alkalmából rendezett
budapesti megemlékezés résztvevőihez
Őszinte örömmel csatlakozom Önökhöz a vasfüggöny leomlásának huszadik évfordulóját ünneplő megemlékezésen.
1989. június 27. történelmi fordulópont volt. Kevés más dátum mutatta
meg ennyire erőteljesen a világnak, hogy az emberi szellem ereje legyőzi a
balsorsot, a remény és a szabadság hatalma pedig a zsarnokságot és a kétségbeesést. Az Ausztriát és Magyarországot elválasztó szögesdrótkerítés békés lebontása – és a magyar és az osztráki kormány bátor döntése, hogy megnyitják a határokat – előkészítette a szabadság térnyerését a környező országokban is, véget vetett a kommunista uralomnak a térségben, és örökre megváltoztatta Európa politikai térképét. Magyarország egy átlagos emberöltő töredéknyi része alatt elsöpörte a vasfüggönyt és egy békés, egyesült és szabad
Európa szerves részévé vált. Mára már gyermekek egy egész nemzedéke nőtt
fel a szabad Magyarországon, amely elkötelezett barátja az Egyesült Államoknak, megbecsült tagja a NATO-nak és valódi polgára Európának.
Tisztelgünk mindazok előtt, akik akkor bátran kiálltak e változás mellett
és elindították a mai napig tartó fejlődést. Az Egyesült Államok népe nevében gratulálok e kiemelkedő ünnepen, és szívből kívánom, hogy folytatódjék a nagyszerű nemzeteinket összefűző barátság.
Üdvözlettel: Barack Obama
Június 30.
40/2009. (VI. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya
között egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum
létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az önkormányzati
miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom az önkormányzati minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum létrehozásáról
szóló megállapodás bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
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2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás végleges szövegének megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom az önkormányzati minisztert és a külügyminisztert, hogy a
Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
Június 30.
41/2009. (VI. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi 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 honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
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JÚLIUS
Július 3.
70/2009. (VII. 3.) OGY határozat
a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát
segítő eseti bizottság tevékenységéről (2009. január–2009. június) szóló
jelentésének elfogadásáról, valamint a Nabucco gázvezeték létrehozását
elősegítő nemzetközi szerződés aláírásának, és a Nabucco gázvezeték
megépítésének támogatásáról
A Magyar Országgyűlés a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság tevékenységéről (2009. január–2009. június) szóló jelentést elfogadja.
2. Az Országgyűlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldalú importfüggőség csökkentése érdekében továbbra is alapvető fontosságúnak tartja, és prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként megjelölt Nabucco földgázvezeték mielőbbi megépítését.
3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a Nabucco gázvezeték létrehozását segítő nemzetközi szerződés hazai jóváhagyási eljárását a megállapodás aláírását követően haladéktalanul indítsa el.
4. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy tegyen meg mindent a
128/2008. (XII. 17.) számú országgyűlési határozatban javasolt Nemzetközi
Nabucco Védnöki Testület (International Nabucco Board) létrehozásának érdekében, amely testület alkalmas arra, hogy megjelenítse a részt vevő nemzetek legmagasabb szintű elkötelezettségét a projekt mellett nemzeti szinten
az érintett országokban, továbbá valamennyi nemzetközi fórumon, különöse tekintettel az Európai Bizottságra és az Európai Parlamentre.
5. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.
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Július 10.
43/2009. (VII. 10.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya
között a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén a vízumkérelmek
kezelésével kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külügyminiszter és
az igazságügyi és rendészeti miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás végleges szövegének megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külügyminisztert és az igazságügyi és rendészeti minisztert,
hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás
végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a
Kormány elé.
Július 14.
A Külügyminisztérium üdvözli, hogy az újonnan alakult Európai
Parlamentben elnöki és alelnöki tisztségeket kaptak az unió új tagállamai
(Szóvivői nyilatkozat)
Az Európai Parlament strasbourgi alakuló plenáris ülésén 555 igen szavazattal a testület elnökévé választották a lengyel Jerzy Buzeket (Európai Néppárt),
továbbá megválasztották az új EP 14 alelnökét is, köztük Schmitt Pált (Európai Néppárt). Buzek támogatására széleskörű politikai összefogás alakult ki
az Európai Parlamentben: saját pártja mellett élvezi a szocialisták, a liberálisok, a zöldek és a konzervatívok támogatását is.
A Külügyminisztérium szóvivője kiemelte, hogy Jerzy Buzek megválasztásával első ízben került egy meghatározó uniós intézmény élére egy olyan
tagállam polgára, amely 2004-ben csatlakozott. Szintén első alkalom, hogy
magyar állampolgárt az Európai Parlament alelnökévé választottak.
A 736 fős Európai Parlament legnagyobb frakciója az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) (EPP, 265 fő), amelyet az Európai Szocialisták és De-
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mokraták Progresszív Szövetsége (S&D, 184 fő), a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE, 84 fő); a Zöldek-Európai Szabad Szövetség
(Greens/EFA, 55 fő), az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR, 55 fő),
az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal (EUL-NGL, 35 fő), a Szabadság és Demokrácia Európája (EFD, 30 fő) csoport követ. Ezen kívül 28
független (NI) képviselő is van.
2009 és 2014 között Magyarországot huszonketten képviselik az Európai
Parlamentben. Az új Európai Parlament frakciói közül a Fidesz-KDNP színeiben mandátumot szerzett képviselők az Európai Néppárthoz, a szocialista
képviselők az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéhez, az MDF képviselője az Európai Konzervatívok és Reformisták újonnan
létrehozott politikai csoportjához csatlakozott, a Jobbik képviselői függetlenként tevékenykednek.
Július 14.
Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaság és Románia Aktív-Együttműködési és Partnerségi
Kormányközi Vegyes Bizottsága Kisebbségügyi Együttműködési
Szakbizottsága VII. üléséről
A Magyar–Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság (a továbbiakban: KESZ) VII. ülése négy szakaszban zajlott: Bukarestben (2007. július 3án), Budapesten (2007. szeptember 25-én) Bukarestben (2008. május 7–8án) és Bukarestben (2009. július 14-én). A 2009. július 14-i bukaresti ülés alkalmával a felek aláírták a VII. ülés jegyzőkönyvét. A magyar küldöttséget
Gémesi Ferenc, a magyar Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára, a román
küldöttséget Bogdan Aurescu, a román Külügyminisztérium Stratégiai Ügyekért Felelős államtitkára, a KESZ társelnökei vezették. A résztvevők listáját a
melléklet tartalmazza.
A KESZ üdvözli, hogy 2007. január elsejétől Románia is az Európai Unió
tagjává vált, s egyben kifejezi abbéli meggyőződését, hogy a közös európai
uniós tagság még szorosabb együttműködési lehetőséget teremt országaink
számára, a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek védelmét szolgáló rendszerek folyamatos fejlesztése, a romániai magyar, illetve a magyarországi román kisebbség érdekében folytatott kétoldalú együttműködés, a két ország
képviseleteinek az EU különböző intézményei keretében végzett tevékenysége terén.
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A KESZ a kétoldalú kisebbségvédelem és a két országban élő magyar, illetve román kisebbség helyzetének időszerű kérdéseiről folytatott eszmecsere
során egyetértett az alábbiakban:
A Magyar Köztársaság és Románia elkötelezett amellett, hogy magas szinten biztosítsa a magyar, illetve a román kisebbség jogait. Erre az 1996. szeptember 16-án Temesváron aláírt Alapszerződés biztosít keretet.
A Magyar Fél a KESZ ülésén tájékoztatást adott a külhoni magyarsággal
kapcsolatos politika koncepcionális és szervezeti megújításáról, és az ezzel
összefüggő magyarországi intézkedésekről. Ennek keretében a Magyar Fél ismertette a támogatáspolitikán és a fejlesztéspolitikán nyugvó új nemzetpolitikai koncepciót, valamint a nemzetpolitika kormányzati intézményrendszerét és az ezzel összefüggő jogszabály-módosításokat.
Magyarországon a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény szabályozza a kisebbségi önkormányzatok működését, Romániában pedig a romániai magyarság érdekképviseletét ellátó Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői vannak jelen a parlamenti képviselőtestületekben, illetve a központi és közigazgatás intézményeiben. A Magyar
Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának Kisebbségekért és Nemzetpolitikáért
Felelős Szakállamtitkársága a magyarországi kisebbségpolitika megújítása érdekében három munkacsoportot hozott létre azzal a céllal, hogy szakmai javaslatokat fogalmazzanak meg a kormány részére a kisebbségpolitika aktuális kérdéseinek rendezése és a hosszú távú fejlesztési célok megalapozása érdekében. A Közjogi munkacsoport kiemelt feladata a kisebbségek parlamenti képviseletét rendező szakmai javaslatok megfogalmazása a Kormány számára.
A Magyar Fél számára fontos, hogy az etnikai identitáshoz kapcsolódó
decentralizált intézményekben a Román Fél biztosítsa úgy vezetői, mint végrehajtói szinten – az adott régióban fennálló etnikai arányok figyelembe vételével – a különböző szintű állások betöltését, olyan szakemberek révén,
akik ismerik a kisebbség nyelvét, hagyományait és problémáit. A Román Fél
megjegyzi, hogy a decentralizált intézményekben a kisebbségi közösségek
képviselői, illetve az olyan személyek, akik ismerik a nyelvet, hagyományokat és a közösség problémáit a szakmai kompetenciák alapján kerülnek alkalmazásra a román törvényeknek megfelelően.
A Felek áttekintették az előző KESZ üléseken megfogalmazott ajánlások
végrehajtásának helyzetét, és az ezzel kapcsolatos megállapításokat Jegyzőkönyvben foglalták össze. Mindkét kisebbség képviselői felhívták a KESZ figyelmét arra, hogy a korábbi ajánlások egyes esetekben még nem, vagy csak
lassan valósultak meg.
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A KESZ az Alapszerződésben foglalt elvek alapján – figyelembe véve a KESZ
2006. február 10-én Budapesten aláírt VI. ülésének Jegyzőkönyvét – áttekintette és értékelte a romániai magyar és a magyarországi román közösség
helyzetét és az alábbiakat állapította meg.
I. A MINDKÉT FÉL SZÁMÁRA TETT AJÁNLÁSOK HELYZETE
1. A román–magyar Gozsdu Közalapítvány
A KESZ megállapította, hogy Románia parlamentje nem ratifikálta a
Román–Magyar Gozsdu Közalapítvány létrehozását előirányzó kormányközi
egyezményt. A magyar külügyi kormányzat felkérése alapján a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2005. decemberében delegálta képviselőjét a Magyar–Román Gozsdu Közalapítvány igazgatótanácsába, dr.
Maria Gurzău Czeglédi, a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium igazgatója személyében, aki elfogadta a jelölést.
2. A nemzeti kisebbségek információs társadalomba való integrálódását
szolgáló négyoldalú nyilatkozat előírásainak alkalmazása
A KESZ üdvözölte, hogy 2005. december 9-én Marosvásárhelyen, a Sapientia
Egyetem épületében megnyílt az első eTransilvania Klub. Ugyanakkor a KESZ
megállapította, hogy az „Informatizált Oktatási Rendszer” elnevezésű projekt
keretében a Román Fél a magyarországi román közösség rendelkezésére bocsátott AeL lecke csomagokat, Romániában is használt didaktikai eszközöket. A nemzeti kisebbségeknek az információs társadalomba való integrálódását szolgáló program keretében, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elkészítette a magyarországi román kisebbséget érintő dokumentációt. 2006. szeptemberében Battonyán romániai és magyarországi kormányzati tisztviselők egyeztető konzultációt tartottak a határ menti települések kölcsönös informatikai fejlesztése, és az uniós források bevonása érdekében. Románia-szerte létrejöttek az e-magyar pontok a román és a magyar
Informatikai Minisztérium jóvoltából. A könyvtárak között is együttműködés
jött létre a dokumentumok digitalizálása terén: magyar részről a Széchényi
Könyvtár, román részről a kolozsvári „virtuális könyvtár” között. A virtuális
könyvtár létrehozói az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) és a Jakabffy Elemér
Alapítvány.
3. Az ifjúsági együttműködés területe, valamint a Magyar–Román Ifjúsági
Iroda létrehozásának előkészítése
A KESZ megállapította, hogy az illetékes szervezetek közötti kétoldalú egyeztetések során megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a Magyar–Román Ifjúsági Iroda az elkövetkező időszakban kezdje meg működését. A KESZ

2009_BELIV-II.qxd

4/21/2010

II. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:40 AM

Page 363

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK DOKUMENTUMAI

363

figyelemmel kíséri, hogy mindkét fél 10-10 tagot nevezzen ki az Igazgatótanácsba.
4. A Magyarországi Román Országos Önkormányzat Dokumentációs és Információs Központja rekonstrukciós munkálatainak befejezése és logisztikájának bővítése
A KESZ megállapította, hogy az MROÖ Dokumentációs és Információs Központja felújítási munkálatai, valamint a logisztikájának bővítése még nem fejeződött be. Az új intézmény kialakításához a magyar állami költségvetés
2005-ben 16,5 millió HUF (cca. 58,9 ezer euró*) 2006-ban 34,5 millió HUF
(cca. 123,2 ezer euró), 2007-ben és 2008-ban évi 19,5 millió HUF (cca. 69,6
ezer euró), és 2009-ben ez idáig 17,2 millió HUF (cca. 61,4 ezer euró) támogatást biztosított.
5. A 2005. október 20-i közös kormányülésen elfogadott oktatási memorandum előírásainak alkalmazása
A KESZ megállapította, hogy a román Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium a magyar féllel aláírt egy új oktatási együttműködési megállapodást. Ez
a dokumentum a két szakminisztérium közötti együttműködés jogalapjaként
szolgál a 2007–2011 közötti időszakban.
6. A magyarországi román templomok restaurációjához biztosított anyagi
támogatás
A KESZ megállapította, hogy a Román Ortodox Püspökség számára a Magyar Fél a 2006-os évben 22.756.687 HUF (cc. 90.000 eurót) biztosított,
2007-ben 5.000.000, 2008-ban pedig 2.000.000 HUF-ot. 2006-ban a román Művelődési és Kultuszminisztérium 250.000 RON-t (cc. 75.500 eurót)
biztosított 5 magyarországi ortodox parókia számára, 2007-ben 270.000 lejt
(cca. 82.000 euro), 2008-ban 330.000 lej (cca. 83.000 euro), 2009-ben pedig 150.000 lej nagyságrendű volt a hozzájárulás mértéke. 2007-ben a román Külügyminisztérium Határon Túli Románok Főosztálya 21.176 eurót
adott a méhkeréki román ortodox templom felújításához és 5.348 eurót a
Magyarországi Román Ortodox Püspökség tevékenységének támogatásához.
2008-ban a pusztaotlakai román ortodox templom javítási munkálataihoz
56.744 lej (cca. 15.000 euro), a magyarcsanádi román ortodox templom tetőzetjavításához pedig 105.453 lej (cca. 28.000 euro) nyújtott a román fél.
2007-ben dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter 1 millió Ft-os rendkívüli támogatást, a Miniszterelnöki Hivatal pedig 1.000.000 forint támogatást nyújtott a békéscsabai román ortodox templom rekonstrukciójára. A román Művelődési és Kultuszminisztérium 2007-ben 30.000 lejt, (9.500 eurót)
biztosított a békéscsabai román ortodox templom javításához.

2009_BELIV-II.qxd

364

4/21/2010

9:40 AM

Page 364

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

7. A kolozsvári Állami Magyar Színház felvételének támogatása az Európai
Színházi Szövetségbe
A KESZ üdvözölte, hogy a kolozsvári Állami Magyar Színház 2007-ben harmadik alkalommal vett részt (2007. november, Torino) az Európai Színházi
Szövetség Fesztiválon. Ugyanakkor, más három tagszínházzal együtt, a kolozsvári színház 2008-ban az európai színházi fesztivál társrendezője volt.
Miután Tompa Gábor, a Kolozsvári Állami Magyar Színház rendezője a Torinóban 2006. március 8–12. között sorra került ülésen az Európai Színházak
Szövetségének tagja lett, a Szövetség 2008. április 13-i theszaloniki rendkívüli ülésén a kolozsvári magyar színházat is teljes jogú tagjává választotta.
8. A méhkeréki Kulturális Központ építéséhez szükséges anyagi támogatás
biztosítása
A KESZ megállapította, hogy a méhkeréki román önkormányzat kulturális központja építéséhez szükséges anyagi források azonosítása nem történt meg. A
helyi polgármesteri hivatal helyi költségvetésből finanszírozta az építkezéshez
szükséges telek vásárlását, valamint a megvalósítási tervet. A Miniszterelnöki
Hivatal kisebbségekért felelős szakállamtitkára 2008. januárjában megbeszélést kezdeményezett Méhkerék település vezetőivel és a finanszírozási kérdésekben kompetens intézmények képviselőivel a finanszírozási terv kidolgozása és a jövőbeli működés feltételeinek optimális biztosítása érdekében.
9. A battonyai román iskola építése és felszerelése
A KESZ megállapította, hogy Battonyán megvalósult a helyi Román Óvoda és
Általános Iskola épületének teljes körű felújítása. Az óvoda 2007-ben, az általános iskola 2008-ban került átadásra. A magyar költségvetés 2006-ban 60 millió HUF (cca. 214 ezer euró), 2007-ben 100 millió HUF (cca. 357 ezer euró),
2008-ban pedig 60 millió HUF (cca. 214 ezer euró) biztosított a projekt számára. 2006 decemberében Battonyán járt Románia oktatási minisztere, aki a
magyar költségvetéssel egyező bukaresti támogatást ígért a projekt megvalósításához. A román fél támogatni tudja a projekt megvalósítását, de ehhez szüksége van az építkezés költségvetésére, amely alapján összeállíthatja a források
biztosításához szükséges dokumentációt. 2008. szeptember 3-án a 1006. számú kormányrendelettel a Román Kormány jóváhagyta az iskola logisztikájához szükséges 100.000 euro kifizetését az Oktatási minisztérium költségvetéséből. 2008. szeptember 4-én az iskola épületét használatba adták.
10. A Románia és Magyarország közötti határátkelő helyek bővítése és modernizálása
A KESZ üdvözölte, hogy 2007. január 1-től a román–magyar határon személyazonossági igazolvánnyal is lehet közlekedni. Megvalósult és a legjobb
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feltételek között zajlik az egy megállásos közúti határátkelés és a vámellenőrzés egyszerűsítése a vasúti személyi forgalomban a közös határszakaszon.
11. A Romániában és Magyarországon kibocsátott oklevelek kölcsönös elismerése
A KESZ megállapította, hogy a román Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Ekvivalencia Bizottsága a Magyar Fél által igényelt szakokat felvette a
román szakjegyzékbe. Ugyanakkor megoldotta a magyarországi muzeológusi, levéltárosi és archeológiai oklevelek egyenértékesítését.
II. A ROMÁN FÉL SZÁMÁRA TETT JAVASLATOK MEGVALÓSÍTÁSA
1. A Sapientia Egyetem társfinanszírozása
A KESZ megállapította, hogy nincs törvényes lehetőség a Sapientia Egyetem
akkreditáció előtti társfinanszírozására. A Sapientia Egyetemet támogató Magyar Fél – a Miniszterelnöki Hivatal – kidolgozta az egyetem új finanszírozási módszertanát, mely megfelel a román egyetemekre érvényes normáknak is.
2. Az egyházaknak visszaadandó ingatlanok jelenlegi használóinak kiköltözését megkönnyítő lehetőségek elemzése
A KESZ megállapította, hogy 2009. július 14-ig a magyar egyházak által benyújtott 2.522 restitúciós kérelem közül 1155 oldódott meg. A KESZ tudomásul vette, hogy az összesen benyújtott 14.800 kérelem közül több azonos
tárgyú. Ezek összevonása után lényegesen csökkenni fog az összigény. Az
1.364 meghozott természetbeni visszaszolgáltatási döntés közül 720 magyar
történelmi egyház javára történt (53%).
Ugyanakkor a KESZ megállapította, hogy a romániai törvényi keret előírásaival összhangban, a helyi önkormányzatoknak 5 év áll rendelkezésükre, hogy
megfelelő helyiségeket biztosítsanak azon oktatási és egészségügyi közintézmények számára, amelyeknek eddigi székhelyét vissza kell szolgáltatni az
egyházaknak. A volt tulajdonosok számára fizetendő bért a 1886/2006-os
kormányrendelet és a 343/2007-es módosított kormányrendelet írja elő. A
2007-es módosítás lényegesen emelte a megszabható bérleti díjak mértékét.
A 244/2004-es kormányrendelet pedig előírja, hogy ebben az időszakban a
volt tulajdonos mentesül az ingatlanadó alól.
3. Az elszigetelt romániai településeken található magyar iskolák működésének biztosítása pozitív diszkrimináció révén
A KESZ megállapította, hogy a magyar anyanyelvű oktatás biztosítása érdekében 9 megyében (Arad, Bákó, Beszterce–Naszód, Brassó, Kolozs, Máramaros, Szilágy és Temes) és 19 iskola esetében, a helyi tanács javaslatára a ro-
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mán Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium engedélyezte a jogi személyiség fennmaradását olyan esetekben is, amikor 200 alatt volt a gyereklétszám.
A szaktárca 2006. február 16-i, 3281. számú rendelete lehetővé teszi az I–IV.
osztályok esetében az összevont osztályok működését 4 gyerekkel is. Az oktatási intézmények 12%-ában ebben a formában működnek magyar osztályok.
Az ilyen típusú osztályokba járó magyar tanulók az országos átlag 4,9%-át teszik ki.
A 2007–2008-as tanévben a Romániában működő oktatási intézmények 5%-a
magyar nyelvű, 9 intézmény a pozitív diszkrimináció elve alapján működik.
4. Az Erdélyi Múzeum Egyesület működési feltételeinek biztosítása
Az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) által benyújtott három restitúciós ingatlan-kérelem hiányos. Az Erdélyi Múzeum Egyesületnek még bírósági döntéssel kell igazolnia a jogutódlást. Ezen igazoló okirat megszerzése után a
Restitúciós Bizottság a törvénynek megfelelően dönteni fog.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület a román állami költségvetésből pályázati úton,
a Communitas Alapítvány révén kap támogatást. Ez az összeg a 2006-os évben 27.500 RON (cca. 6.700 euró), 2009-ben pedig 11.500 lej (cca. 2800)
euró volt.
5. A közkönyvtárak magyar állományának folyamatos frissítéséhez szükséges anyagi források és a magyar könyvtárosok alkalmazása
A KESZ megállapította, hogy a Romániai Magyar Könyvtárosok Szövetségének
jelenleg 15 megyében 320 aktív tagja van, ez magába foglalja a romániai magyar könyvtárosok 99 százalékát. A Szövetség adataiból kiderül, hogy a
18.046.624 összkönyvtári állományból közel 1 millió magyar nyelvű. A Hargita és Kovászna megyei közkönyvtárakon kívül, csupán a kolozsvári Egyetemi
Könyvtárban dolgozik több, a magyar nyelvet is ismerő személy (42). A helyzet
viszonylag elfogadható a Bihar és Szilágy megyei közkönyvtárakban, ellenben
más megyékben és a megye többi intézményeiben, a magyar nyelvet is ismerő
könyvtári alkalmazottak száma a magyar nemzetiségű lakosság igényei alatt van,
kevesebb, mint amennyit a meglévő állomány kezelése megkövetelne.
6. Magyar alkalmazottak foglalkoztatási lehetőségének megvizsgálása az oktatási háttérintézmények esetében
A KESZ megállapította, hogy az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztériumban egy magyar nemzetiségű személy dolgozik. A Kovászna megyei főtanfelügyelő, illetve Arad, Kolozs, Szatmár és Szilágy megyében egy-egy főtanfelügyelő-helyettes magyar nemzetiségű. Hunyad megyében a volt főtanfelügyelő-helyettes az oktatási menedzsmentért felelős szaktanfelügyelő lett, a
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volt főtanfelügyelő-helyettes a közösségi imidzsért felelős szaktanfelügyelő
lett, mindkettő magyar nemzetiségű. A Magyar Fél kihangsúlyozta azt a tényt,
hogy Hargita megyében nincs magyar főtanfelügyelő, Bihar és Maros megyében pedig nincsen magyar főtanfelügyelő-helyettes.
7. Annak a lehetőségnek a megvizsgálása, hogy a Felnőttképzési Tanácsnak
legyen magyar tagja is.
A KESZ megállapította, hogy a Felnőttképzési Tanácsnak van 8, a Munkáltatók Országos Szövetsége által delegált magyar nemzetiségű tagja is.
8. A gyulafehérvári Batthyáneum Könyvtár problémájának rendezése
A gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség által igényelt Batthyáneum Könyvtárnak és Csillagvizsgálónak helyet adó épület kapcsán a KESZ megállapította: a 13/1998-as sürgősségi kormányrendelet és az azt jóváhagyó 458/2003as törvény alapján az igénylő tulajdonosi minőségét a bíróság jogerős ítélettel ismerte el. A gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség restitúciós kérelmét
az Országos Restitúciós Bizottság 2009. júliusi ülésén elemezni fogja, azzal
a céllal, hogy megoldás szülessen. A restitúciós bizottság döntése alapján a
román Művelődésügyi, Vallásügyi és Nemzeti Örökségvédelmi Minisztérium,
valamint az érsekség között újrakezdődik a tárgyalás a könyvtár közös használatáról és igazgatásáról.
9. A kolozsvári Magyar Opera infrastrukturális gondjainak megoldását célzó támogatás
A KESZ üdvözli, hogy a román fél 2006-ban kiemelt anyagi támogatásban
részesítette a Kolozsvári Magyar Operát, amely a régióban egyedi és kiemelkedő színvonalon működő, az állami költségvetésből, a kulturális tárca által
finanszírozott intézmény. Ez a támogatás hozzájárult az intézmény egyes infrastrukturális gondjainak megoldásához.
10. A magyarországi román tanárok felkészítését és továbbképzését szolgáló
támogatás
A KESZ megállapította, hogy 2006 júliusában 7 személy vett részt a Bukaresti Egyetem által Szinaja városában szervezett kéthetes továbbképzésen.
2007-ben az Al. I. Cuza Egyetem kurzusain 1 magyarországi, 2008-ban a
constantai Ovidius Egyetemen 19 magyarországi hallgató vett részt.
11. Ösztöndíj biztosítása a Romániában tanuló román nemzetiségű magyar
állampolgárok számára
A KESZ megállapította, hogy a 2006/2007-es tanévben a román nyelvű felkészítő év előadásaira egy hallgató nyert felvételt, aki a kolozsvári Képzőmű-
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vészeti Egyetemen fogja folytatni tanulmányait. A licenciátusi egyetemi oktatásba 12 magyarországi román nemzetiségű fiatal nyert felvételt. Egyetemi
mesterkurzusra 2 jelentkező, doktorátusra szintén 2 jelentkező, rezidensi tanulmányokra pedig 1 jelentkező nyert felvételt. A 2006/2007-es egyetemi tanévben 24 diák tanul különböző romániai egyetemeken, zömében olyanok,
akik a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnáziumban érettségiztek.
A 2007–2008-as tanévben a román állam 10 közoktatási ösztöndíjat biztosított magyarországi román fiatalok számára, 15-öt egyetemi hallgatók számára (ehhez hozzáadódik öt tandíjmentes, de nem ösztöndíjas hely), 10 ösztöndíjas helyet a mester és doktorképzésben (4 helyet tandíjmentesen, de ösztöndíj nélkül). Összességében 18 pályázat érkezett, ebből 12 az egyetemi oktatásra, 6 személy pedig mester vagy doktorképzésre.
12. A magyarországi Román Kutatóintézet működésének támogatása
A KESZ megállapította, hogy a román Külügyminisztérium Határon Túli Románok Főosztálya 2006-ban 2,3 ezer euróval támogatta a Simpozion, az
Izvorul és a Lumina című publikációk kiadását, valamint a magyarországi Román Kutatóintézetet. 2007-ben 14,2 ezer euró, 2008-ban 3800 euró támogatást nyújtott a kutatóintézet működéséhez.
13. A magyarországi román nyelvű tömegmédia működési feltételeinek bővítésére irányuló támogatás
A KESZ megállapította, hogy a Külügyminisztérium Határon Túli Románok
Főosztálya 8,5 ezer euró támogatást biztosított a Magyar Rádió és a Magyar
Televízió román szerkesztősége logisztikai beruházásaihoz. 2007-ben a
Foaia românească hetilap számára 29 ezer eurót biztosított. 2008-ban mintegy 28.000 eurót biztosított e célra. 2009-ben a Külügyminisztérium Határon Túli Románok Főosztálya megvizsgálja a kiadvány támogatási lehetőségét.
14. Többnyelvűség
A Román Fél tájékoztatta a KESZ-t, hogy a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemtől kapott tájékoztatás szerint a háromnyelvű feliratok kihelyezésének kérdése rendeződött. Hasonlóképpen tájékoztatta a Bizottságot,
hogy a Babeș–Bolyai Tudományegyetem minden helyiségében, a rektorátuson, a karokon, illetve a kisebbségi oktatási vonalakon a feliratok háromnyelvűek (román, magyar és német). A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen román, magyar és angol nyelven óriáskivetítőkön teszik közé az oktatási és tudományos tevékenységet, a diákok jogait és kedvezményeit érintő, valamint
a kulturális programokkal kapcsolatos információkat. Az Egyetem épületében
három (román, magyar és angol) nyelvű üdvözlő feliratokat helyeztek el.
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A Magyar Fél tájékoztatta a KESZ-t, hogy véleménye szerint ennek a folyamatnak folytatódnia kell az összes olyan helyen, ahol magyar nyelvű oktatás
is folyik.
III. A MAGYAR FÉL SZÁMÁRA TETT JAVASLATOK HELYZETE
1. A kisebbségi önkormányzatok működésének biztosítása
A KESZ megállapította, hogy a magyar költségvetés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (MROÖ) működéséhez 2007-ben és 2008ban évi 50,7 millió HUF (cca. 181 ezer euró), 2009-ben pedig 52,9 millió
HUF (cca. 188,9 ezer euró) támogatást biztosított. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok új típusú, feladatarányos támogatási rendszere keretében a 47 román helyi önkormányzat 2008-ban összesen 32,7 millió HUF
(cca. 116,7 ezer euró), 2009-ben pedig 34,4 millió HUF (cca. 123 ezer euró)
működési célú támogatást kapott.
2. A kisebbségek rendelkezésére álló műsoridő és sugárzási sáv egyeztetése a kisebbségi önkormányzatok képviselőivel
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
módosítását követően életbe lépett rendelkezés rögzíti, hogy a közszolgálati rádió és televízió kisebbségi műsorai a jövőben önálló szervezeti és költségvetési keretek között működhetnek. A KESZ megállapította, hogy a Magyar Televízió Szegedi Területi stúdiója román nyelvű műsorának sugárzási
ideje nem teszi lehetővé a széleskörű nézettséget. Szakértők szerint a déli
híradó utáni időpont megfelelő, a román közösség tagjai szerint viszont jelezték, hogy a munkába járók számára ebben az időpontban elérhetetlen a
műsor.
2006 áprilisától a Magyar Televízió román nyelvű műsorai a www.mtv.hu
honlapon is láthatók.
3. A Magyar Rádió román adásának támogatása, internetes rádió létrehozása
2007. február 1-től a Magyar Rádió nemzetiségi műsorai egy önálló költségvetésű és szerkezetű középhullámú adóhálózaton hallgathatók. A KESZ megállapította, hogy a rádió naponta sugároz román nyelvű műsort, az új, nemzetiségeknek szóló MR4 Rádió hullámain 16 és 18 óra között. A 2006-ban
indult internetes rádió, a Radionetroman naponta hallgatható az MR4 adásaival együtt a www.triplexregio.net honlapon.
4. A román kulturális intézmények működési támogatása
A KESZ megállapította, hogy a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (MNEKK) 2007-ben 154 projektre összesen 45,6 millió
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HUF (cca. 162,8 ezer euró támogatást nyújtott román kulturális és egyházi
projektek megvalósítására. Hasonló célra az MNEKK 2008-ban 112 kulturális projekt megvalósítására összesen 56,9 millió HUF (cca. 203,2 ezer euró)
támogatást adott. Az Országgyűlés Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben a román civil szervezetnek évi
összesen 7,5 millió HUF (cca. 26,7 ezer euró) támogatást nyújtott. Ebből a
keretből a Magyarországi Románok Kulturális Egyesülete évente 1,5–2 millió HUF (cca. 5,3–7,1 euró), a Magyarországi Románok Kutatóintézete pedig évente 1,2 millió HUF (cca. 4,2 ezer euró) működési támogatást kapott.
A Kutatóintézet működésének támogatására a Miniszterelnöki Hivatal 2007ben 1 millió HUF (cca. 3,5 ezer euró), 2008-ban 3,8 millió HUF (cca. 13,5
ezer euró), 2009-ben pedig 5,44 millió HUF (cca. 19,4 ezer euró) költségvetési forrást biztosított.
5. A gyulai püspökség melletti épületegyüttes felújítása, könyvtár és múzeum létrehozásának finanszírozása
A KESZ megállapította, hogy a 90-es évek elején készültek tervek a gyulai
épületegyüttes északi szárnyának felújítására, de ezek megvalósítása abbamaradt. Gyulán megtörtént egy múzeum kialakítási lehetőségének a megvizsgálása. A román egyház muzeális értékű gyűjteményének elismerése és regisztrációba vételének lehetősége nyitott, ennek megvalósítását az intézmény
fenntartójának kell kérnie. Feltétele a szakmai megfelelés, illetve szakalkalmazottak és elhelyezés biztosítása.
6. A román nyelvű oktatás biztosítása
Megjegyzés: Ez a pont magába foglalja a 2006-os Jegyzőkönyv mindkét félnek szóló ajánlások helyzetére vonatkozó megállapítások 10. pontját, valamint a magyar fél számára tett ajánlások megvalósítására vonatkozó megállapítások 6,7,8, és 11 pontját, a megfelelő számozással.
Tekintettel a 2006-ban aláírt Jegyzőkönyv magyar fél számára megfogalmazott 6., 7., 8., és 11. számú pontjaira, a KESZ megvizsgálta a román nyelvű
oktatás minőségét és a következőket állapította meg:
A 2006-os évben, a költségvetési törvény, valamint az oktatási és kulturális miniszter rendelete alapján, a költségvetésből biztosított alaptámogatáson túlmenően, a román kétnyelvű iskolák összességében 161,7 millió HUF (cca. 57,7
ezer euró), 2007-ben 148,5 millió HUF (cca. 53 ezer euró) támogatást kaptak.
Ez az összeg az intézmények fenntartási költségeinek 90–100%-át fedezte.
2006-ban az 1.100 lakosnál kevesebb lelket számláló települések esetében
az óvodák és azon iskolák, amelyekben a román nyelvet tantárgyként oktatják, a költségvetési támogatáson kívül, pályázati úton még 9,6 millió (cca.
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34,2 ezer euró), 2007-ben 10,15 millió forint (36,2 ezer euró) támogatást
kaptak.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2006-ban 60 millió HUF (cca. 214 ezer
euró), 2007-ben 100 millió HUF (cca. 357 ezer euró), 2008-ban további 60
millió HUF (cca. 214 ezer euró) utalt ki a battonyai kétnyelvű román iskola
építésére. Ugyancsak 2006-ban költségvetési forrásokból renoválták az apáti
és magyarcsanádi, a román nyelvet tantárgyként oktató általános iskolákat.
A KESZ megállapította, hogy a román nyelvű oktatás színvonala kívánnivalót hagy maga után. Az iskola a legnagyobb mértékben biztosítja a román
nyelv és kultúra elsajátításához szükséges környezetet.
A tankönyvek tekintetében megállapítható, hogy 2001-ben, illetve 2004-ben
a magyar szakminisztérium 16 román nyelvű tankönyv megírására hirdetett
meg pályázatot, amelyre sem tankönyvírók, sem kiadók nem jelentkeztek.
Következésképpen, a szükséges tankönyveket Romániából szerezték be, a
költségeket teljes egészében, a vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelően a magyar Oktatási Minisztérium fedezte.
2006-tól kezdődően a magyarországi közoktatásban a kisebbségi román oktatás tankönyvei ingyenesek, az iskolák számára pályázati úton teljes egészében visszatérítik ezen tankönyvek beszerzési költségeit. Az iskolák ezeket a
tankönyveket könyvtári állományba veszik, és 3 évig ingyen használhatják a
diákok.
A kisiskolák összevonása súlyosan érintheti a magyarországi román közösség érdekeit. A KESZ sajnálattal vette tudomásul a román nyelvet hagyományosan oktató pusztaottlakai általános iskola 2007 januárjában történt felszámolását. Az iskola megszüntetéséről a helyi önkormányzat, a település román önkormányzatának jóváhagyásával döntött. Ezért a diákoknak naponta
ingázniuk kell a szomszédos település magyar iskolájába.
A KESZ megállapította, hogy a román nyelvet tantárgyként oktató iskolák zöme adminisztrációs és didaktikai problémákkal küzd.
2006-ban a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium miniszteri rendelettel biztosította a román nyelvű oktatás színvonalának kiértékeléséhez szükséges anyagi forrásokat. A kompetenciamérést évente, helyi önkormányzatok
kérésére szakértők végzik. Az első jelentést 2009-ben véglegesítik.
7. A közkönyvtárak román nyelvű könyvállományának felújítása, román
nyelvű könyvtárosok alkalmazása
2006-ban, 2007-ben és 2008-ban a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázatot hirdetett meg a könyvtárak román
nyelvű könyvállományának fejlesztésére. Ennek haszonélvezője a Gyulai Román Iskola, a méhkeréki közkönyvtár, valamint a battonyai Kisebbségi Könyvtár volt. A KESZ megállapította, hogy ennek ellenére a magyarországi köz-
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könyvtárak nincsenek kellő mértékben ellátva román könyvekkel, román
nemzetiségű könyvtáros csupán Gyulán, Szegeden, Méhkeréken, Kétegyházán dolgozik, ahol román nyelvű könyvállomány is létezik. Román nyelvű
könyvekkel rendelkező könyvtárak Budapesten is vannak.
8. A Magyarországi Román Ortodox Egyház ingatlan igényeinek törvényes
megoldási lehetőségei
Az egyház-finanszírozási törvény (1997. évi CXXIV. tv.) értelmében, a kormány jogosult az egyházat közcélú tevékenysége folytatásához szükséges ingatlan megszerzéséhez segíteni. A Magyarországi Román Ortodox Egyház
kétszer (2007. augusztusában és szeptemberében) levélben fordult az illetékes magyar hatóságokhoz, amelyre nem kapott írásos választ, de 2007 októberében, Gyulán személyes találkozóra került sor az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Egyházügyi Kapcsolatok Titkársága és a Magyarországi Román
Ortodox Püspökség vezetői között. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Egyházügyi Kapcsolatok Titkársága és a Magyarországi Román Ortodox Püspökség között folyamatos a párbeszéd ingatlan- és egyéb finanszírozási ügyben is. Ezzel összefüggésben több személyes megbeszélésre is sor került,
amelyekről emlékeztető készült.
Ezekből megállapítható, hogy a Magyarországi Román Ortodox Püspökségnek elsősorban nem az ingatlanok hiánya okoz problémát, hanem finanszírozási problémái vannak, elsősorban a magyar állampolgárságú lelkészek támogatását illetően. (Magyarországon az állam nem biztosítja – egyetlen egyház
esetében sem – a lelkészek fizetését.) Ezért Magyarországi Román Ortodox
Püspökség levélben fordult az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága vezetőjéhez, olyan működési támogatás biztosítása érdekében, amely a meghatározott lelkészek tevékenységét segíti elő. Erre pozitív válasz született, és előkészület alatt áll egy támogatási megállapodás, amely 2009-re 3 millió Ft-ot fog
biztosítani erre a célra az egyház részére.
9. A dévai Téglás Gábor Iskolaközpont, a marosvásárhelyi Bolyai János Líceum infrastrukturális beruházásaihoz való hozzájárulás
A KESZ megállapította, hogy a Magyar Fél biztosítja a két magyar nyelvű oktatási intézmény infrastrukturális fejlesztésének finanszírozását. A Román Fél
teljesítette vállalását az intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez való hozzájárulás kérdésében.
10. A magyarországi román templomok felújításához szükséges anyagi fedezet biztosítása
A KESZ megállapította, hogy a Magyar Köztársaság területén található 19 templom, kápolna közül 15 felújításra szorul. Ezek közé tartozik a budapesti orto-
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dox kápolna és a gyulai püspöki székesegyház. 2006-ban a magyar állam
22.756.687 HUF (cca. 81,2 ezer euró) biztosított a Magyarországi Román Ortodox Püspökség számára, amelyből 7 millió HUF (cca. 25 ezer euró) a budapesti ortodox kápolna renoválására. 2007. június 7-én a magyar állam által biztosított támogatás mértéke 19.326.898 HUF (cca. 68,9 ezer euró), ebből 4 millió HUF (cca. 14,2 ezer euró) a budapesti ortodox kápolna renoválására. 2006ban a magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 500 ezer HUF (cca.
1,78 ezer euró) biztosított a Magyarországi Román Ortodox Püspökség 60 éves
fennállása alkalmával szervezett ünnepségek szervezésére, illetve a püspökség
évi működési költségeinek kiegészítésére. 2008-ban a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium 2 millió Ft beruházási támogatást nyújtott a békéscsabai
templom rekonstrukciójához. 2009-ben folyamatban van a zsákai román ortodox templom és parókia restaurálásának előkészítése.
11. A magyarországi nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete
A KESZ megállapította, hogy míg Romániában a választási törvény keretei
között biztosított a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete, Magyarországon ez egyelőre nem biztosított. 2007 májusában, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért felelős szakállamtitkár kezdeményezésére megalakult egy munkacsoport, amely áttekinti azokat a törvényeket, amelyek a
kisebbségi jogokat szabályozzák.
JAVASLATOK
Mindkét Fél részére:
1. A határ két oldalán élő kisebbségek életfeltételeinek javulása és az európai uniós lehetőségek jobb kihasználása érdekében a KESZ javasolja, hogy a
magyar és a román kormány ösztönözze a nemzeti fejlesztési tervek és operatív programok végrehajtásának összehangolását, különösképpen a gazdasági együttműködés, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a környezetvédelem és a humánerőforrás fejlesztés területén.
2. A KESZ javasolja, hogy a Felek támogassák a határon átnyúló felnőttképzési, illetve régiók közötti munkaerőpiaci hálózatok fejlesztését. A hálózatépítés kapjon prioritást mindkét nemzeti humánerőforrás fejlesztési programban. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a Felek támogassák a felnőttképzési
szakmai tananyagok fejlesztését, az uniós képzési standardok nemzeti szintű adaptálását.
3. A KESZ javasolja, hogy a Felek ösztönözzék az uniós források lehívásának
esélyeit növelő közös képzési, kutatásfejlesztési és kulturális programokat, az
illetékes szaktárcák ilyen irányú együttműködését.
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4. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a Felek támogassák a Magyar Tudományos Akadémia és a Román Tudományos Akadémia közötti együttműködést,
valamint a magyar–román kutatási együttműködést.
5. A magyar-román gazdasági együttműködés dinamizálása érdekében a
KESZ figyelemmel kíséri a közös határon zajló forgalom ellenőrzésének egyszerűsítése és folyamatossága érdekében foganatosított intézkedések alkalmazását, a magyar–román határt átszelő mellékutak revitalizálását Románia
Schengeni Térséghez való csatlakozásának perspektívájában, valamint a súlykorlátozások feloldását a közös határátkelőhelyeken.
Ugyanakkor a KESZ javasolja mindkét Fél számára, hogy támogassák a két
ország kis- és középvállalkozásainak együttműködését a közös érdekeltségű
szektoriális klaszterek létrehozását, az ipari parkok modernizálását, a kis- és
középvállalkozásokat segítő technológiai transzfert és innovációt segítő központok magyar segítséggel történő létrehozását Romániában.
A KESZ javasolja, hogy a Felek támogassák és bátorítsák a két ország civil
társadalmai közötti együttműködést, az interkulturális párbeszéd, valamint a
közép- és kelet európai térség sajátos kulturális sokszínűségének erősítését.
6. A KESZ javasolja, hogy a magyar és a román kormány szorgalmazza és
segítse elő a területén élő román, illetve magyar kisebbség teljes körű anyanyelvhasználatát minden fórumon a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
7. A KESZ javasolja oktatási szakértői munkacsoportok létrehozását és működését a két szakminisztérium között 2009 végéig, a magyar–román kormányülésen elhatározott célkitűzések megvalósítása érdekében.
8. A KESZ szorgalmazza, hogy a tárcaközi oktatási szakbizottság keretein belül jöjjön létre egy munkacsoport a magyarországi román, illetve a romániai magyar nyelvű tankönyvírás és kiadás ösztönzése céljából, ott ahol erre
szükség van.
9. A KESZ ösztönzi a két országban működő ekvivalencia bizottságok közötti együttműködés és tapasztalatcsere intenzívebbé tételét.
10. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a Felek folytassák a magyarországi román-, illetve a romániai magyar nemzeti kisebbségeknek az információs társadalomba való integrálódását, valamint a határ menti települések kölcsönös
informatikai fejlesztését szolgáló programot.
11. A KESZ figyelemmel kíséri a magyarországi zsákai ortodox templom és parókia, a kolozsvári Mátyás Király szobor, a székelyderzsi unitárius vártemplom
és a Hargita megyei gyergyószárhegyi kastély közös, egyenlő arányban finanszírozott alapból megvalósuló restaurálását; a Budapesti Ortodox Nők Egyesü-
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lete irodája bútorzatának és internetes felszerelésének biztosítását; a magyarországi román nyelvű újságszerkesztőségek IT felszereléssel való ellátását.
A KESZ figyelemmel kíséri a román kultúrtörténet kiemelkedő alakjainak
(Andrei Șaguna, Octavian Goga, Iuliu Maniu, Alexandru Mocioni, Petru
Maior, Samuil Micu stb.) budapesti kulturális életútját jelölő emlékhelyek kijelölését. Továbbá helyiség biztosítását az Erdélyi Iskola Múzeuma számára
abban az épületben, amelyben korábban a Budai Nyomda működött; Andrei
Șaguna szobrának felállítása Gyulán, az Ortodox Román katedrális előtti
parkban; épület biztosítását Gyulán, amelyben megfelelően működhet az
egyházi értékeket bemutató Múzeum és elhelyezhető a Magyarországi Ortodox Román Püspökség archívuma; az Erdélyi Iskolának emléket állító, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem előtt álló, Romul Ladea által készített szobor másolatának elhelyezését a Budai Sárga templom közelében. Javasolja az illetékes intézményeknek, hogy gyorsítsák fel a megvalósítást lehetővé tevő folyamatokat.
12. A KESZ javasolja, hogy a Felek költségvetési forrásokból támogassák a
budapesti román ortodox kápolna, valamint a gyulafehérvári római katolikus
székesegyház és püspöki palota rekonstrukcióját és szorgalmazzák, hogy az
érintett intézmények vegyenek igénybe EU-s forrásokat is.
13. A KESZ szorgalmazza, hogy a Felek folyamatosan és megfelelően biztosítsák a magyarországi könyvtárak román nyelvű, illetve a romániai könyvtárak magyar nyelvű könyvellátását, biztosítsanak forrásokat a közkönyvtárak
állományainak folyamatos frissítésére, valamint alkalmazzanak megfelelő
számú szakképzett, román, illetve magyar nemzetiségű könyvtárost.
14. A KESZ javasolja, hogy a Felek támogassák a magyarországi román ortodox templomok, illetve a romániai magyar történelmi egyházak templomainak restaurálását, a minőségi munkálatok érdekében. szorgalmazzák a restaurálások szakértők bevonásával történő kivitelezését.
15. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy Felek megfelelő mértékben támogassák
anyagilag a Magyarországon megjelenő román írott sajtót és audiovizuális
médiát, járuljanak hozzá a Foaia Românească és a Cronica című kiadványok
működési feltételeinek javításához.
16. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a Felek nyújtsanak anyagi támogatást,
továbbá segítséget az EU-s alapok lehívásához a méhkeréki román közösség
önkormányzata kulturális központjának építéséhez, miután az önkormányzat beszerezte a kivitelezéshez szükséges engedélyeket.
17. A KESZ javasolja, hogy a Felek támogassák a magyarországi román iskolák és közösségek színjátszó csoportjait.
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18. A KESZ javasolja, hogy a Felek, illetékes intézményeik révén ösztönözzék a pedagógus-továbbképző programokat azon tanerők számára, akik román nyelvet oktatnak, vagy román nyelven tanítanak szaktantárgyakat Magyarországon, illetve magyar nyelvet és magyar nyelven tanított szaktantárgyakat adnak le Romániában. A KESZ szorgalmazza, hogy a Felek biztosítsák az akkreditált pedagógus továbbképző kurzusok kölcsönös egyenértékesítését, a továbbképzésen szerzett kreditpontok beszámítását mindkét országban.
19. A KESZ javasolja, hogy a Felek, szakminisztériumaik révén, az önkormányzatokkal együttműködve dolgozzanak ki és valósítsanak meg pedagóguscsere-programot, amely lehetővé teszi a romániai tanerők magyarországi
román iskolákban történő foglalkoztatását, valamint magyarországi tanerők
foglalkoztatását romániai magyar nyelvű iskolákban, határozott időre.
20. A KESZ szorgalmazza, hogy a Felek fordítsanak kiemelt figyelmet a magyar, illetve román kisebbségi kulturális intézmények működésének támogatására, és biztosítsák a Magyarországi Románok Kutatóintézete és Erdélyi Múzeum Egyesület folyamatos működéséhez szükséges anyagi feltételeket.
21. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a Román Fél járuljon hozzá a battonyai
román iskola felszereléséhez és a Magyar Fél a továbbiakban is nyújtson anyagi támogatást.
A Román Fél részére:
1. A KESZ figyelemmel kíséri a kisebbségi törvény román parlament általi elfogadását.
2. A KESZ üdvözli a román szaktárca és a gyulafehérvári római katolikus érsekség között megindult tárgyalásokat és szorgalmazza, hogy a Román Fél
folyamatosan kövesse figyelemmel ezt a dialógust.
3. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a Román Fél továbbra is támogassa a Kolozsvári Magyar Operát.
4. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezmény romániai alkalmazása kapcsán hozott második döntése értelmében a Román Fél tegye
meg a szükséges intézkedéseket az interetnikus párbeszéd és a kölcsönös
megértés erősítése érdekében Romániában, beleértve azokat a területeket is,
ahol a román lakosság kisebbségben él.
5. A KESZ üdvözli a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjának a román
kormány általi elfogadását, és reményét fejezi ki, hogy a közeljövőben a
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Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditációja is eredményesen zárul. A Magyar Fél számára fontos a Sapientia Egyetem mielőbbi
akkreditációja. A KESZ szorgalmazza, hogy az akkreditáció lezárultával a román kormány vizsgálja meg a Sapietia-EMTE és PKE finanszírozási lehetőségét.
6. A KESZ szorgalmazza, hogy a Román Fél a kolozsvári Mátyás király szülőházban alakítson ki egy Mátyás emlékszobát. A magyar fél vállalja, hogy a
román féllel közösen hozzájárul az emlékszoba kialakításához.
7. A KESZ javasolja, hogy a Román Fél támogassa a magyarországi román kisebbség rádió és televízió szerkesztőségeit, valamint a román nyelvű írott sajtót.
8. A KESZ javasolja, hogy a Román Fél vizsgálja meg az Erdélyi Unitárius
Egyház részére bukaresti ingatlanjuttatás lehetőségét.
9. A Román Fél tájékoztatta a KESZ-t, hogy a helyi autonómia elve alapján
a helyi tanácsok határozhatnak a kétnyelvű feliratok kihelyezéséről olyan településeken is, ahol a kisebbségekhez tartozó lakosság nem éri el a 20%-ot.
A Magyar Fél tájékoztatta a KESZ-t arról az igényéről, hogy a magyar nemzetiségű lakosság történelmében jelentős szerepet betöltő, annak nemzetikulturális hagyományaihoz szorosan kapcsolódó olyan településeken, ahol a
magyar nemzetiségű lakosság aránya már nem éri el a 20%-ot – mindenekelőtt Kolozsváron –, szintén kerüljenek használatba a magyar nyelvű feliratok, mint ahogyan történt ez a romániai német kisebbség esetében is.
10. A KESZ aktívan figyelemmel kíséri a restitúciós folyamat keretében elért
eredményeket a romániai magyar közösség, történelmi egyházak és civil szervezetek tulajdonát képező ingatlanok kapcsán. A Magyar Fél kifejezte kívánságát, hogy a román jogszabályok keretein belül a folyamatot gyorsítsák fel.
A Magyar Fél üdvözli az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Minerva Művelődési Egyesület és a Batthyáneum könyvtár ingatlanigényeinek rendezésében eddig elért eredményeket.
11. A KESZ javasolja a romániai magyarság sajátosságainak megfelelő román
tantervek és tankönyvek kidolgozását. 2009-ben az érettségi vizsgán a magyar etnikumúak 84,06%-ban értek el megfelelő eredményt. 2008-ban ez az
arány 82,02% volt. 2009-ben a középiskolai felvételi vizsgán a magyar nemzetiségűek 89,6%-ban feleltek meg. 2008-ban ez az arány 88,52% volt.
A Magyar Fél részére:
1. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a Magyar Fél saját illetékességi körén belül tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a Magyar Rádió biztosítsa 2009
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végéig megfelelő számú munkatárs (5 fő) alkalmazását a román kisebbségi
műsorok területén, valamint támogassa a szerkesztőség autonóm működési
kereteinek kialakítását.
2. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a Magyar Fél tegye meg a szükséges lépéseket azért, hogy a magyarországi kisebbségeknek mihamarabb lehetősége legyen parlamenti képviselőt juttatni az Országgyűlésbe, és tegyen meg
mindent annak érdekében, hogy elősegítse a román etnikumú személyek jelenlétét a román közösség reprezentatív testületeiben. A KESZ figyelemmel
kíséri hogy a Magyar Fél hozzon hatékony intézkedéseket annak érdekében,
hogy olyan személyek, akik nem beszélik a román nyelvet és nem ismerik a
román kulturális értékeket, ne vehessenek részt ezen reprezentatív testületekben.
3. A KESZ javasolja, hogy a Magyar Fél támogassa a román nyelv tanulását
és megfelelő színvonalú tanítását ösztönző intézkedéseket, amely biztosítják
elsajátítását és a következő generációknak való átadását.
4. A KESZ szorgalmazza, hogy a Magyar Fél továbbra is garantálja a kétnyelvű közoktatási hálózat (óvodai és iskolai), illetve azon oktatási intézmények
fenntartását és jövőbeli fejlesztését, ahol román nyelvet is oktatnak.
5. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a Magyar Fél továbbra is biztosítsa a román iskolák tankönyvellátását és ösztönözze a román tankönyvírók részvételét a magyarországi román közösség tankönyveinek kiadásában, valamint
a román iskolákban oktató pedagógusok részvételét az oktatás színvonalának emelését szolgáló továbbképző tanfolyamokon.
6. A KESZ javasolja, hogy a Magyar Fél szorgalmazza a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és a magyarországi román civil szervezetek közötti együttműködést a közérdekű projektek finanszírozása kapcsán.
7. A KESZ javasolja, hogy a Magyar Fél kísérje figyelemmel a román nyelvet
beszélők alkalmazását a román kisebbség által lakott települések közintézményeiben és a törvényes keretek között támogassa az alkalmazottak román
nyelvtanulását.
8. A KESZ figyelemmel kíséri, hogy a „Magyarigazolványok megfeleljenek az
európai intézmények (Európa Tanács, Európai Bizottság, az EBESZ Kisebbségi Főbiztosa) ajánlásainak” és eleget tegyenek a 2003-ban aláírt Egyezmény
8. pontjának.
9. A KESZ szorgalmazza, hogy a Magyar Fél, a Magyarországi Román Ortodox Püspökséggel együttműködve, keressen törvényes megoldást a püspökség ingatlankérelmére, nyújtson anyagi támogatást a 15 sürgős felújításra szo-
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ruló ortodox román templom és parókia és a gyulai püspökség melletti ingatlan-együttes felújításához, valamit nyújtson segítséget a gyulai püspökség
melletti épületegyüttes felújításához. A Magyar Fél támogatja a kezdeményezést, mely egy olyan épület megszerzésére irányul Gyulán, amelyben megfelelően működhet az egyházi értékeket bemutató múzeum és elhelyezhető
a Magyarországi Román Ortodox Egyház archívuma.
10. A KESZ javasolja, hogy a Magyar Fél aktívan támogassa a hatályos jogszabályok alkalmazását a román kisebbséghez tartozó azon személyek esetében, akik igénylik, hogy vezeték- és keresztnevüket a román nyelv szabályai szerint tüntessék fel személyi okmányaikban.
A Jegyzőkönyv két példányban készült, magyar és román nyelven. Mindkét változat egyaránt hiteles.
Bukarest, 2009. július 14.
Gémesi Ferenc
Kisebbségekért és Nemzetpolitikáért
felelős szakállamtitkár

Bogdan Aurescu
Stratégiai Ügyekért felelős
államtitkár

Magyar Köztársaság
Miniszterelnöki Hivatala
társelnök

Románia
Külügyminisztériuma
társelnök

Július 15.
45/2009. (VII. 15.) ME határozat
a Magyar Köztársaság területén is áthaladó
Nabucco tranzit földgázvezeték rendszeren történő földgázszállításban
való együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, az energiapolitikáért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külpolitikáért felelős minisztert, vagy az általa kijelölt
személyt a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Magyar Köztársaság területén
is áthaladó Nabucco tranzit földgázvezeték rendszeren történő földgázszállításban való együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
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2. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, a gazdaságpolitikáért felelős
minisztert, valamint az energiapolitikáért felelős minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Július 17.
A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyesbizottság IX. ülésének
Jegyzőkönyve
A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság Gémesi Ferenc szakállamtitkár és Miroslav Mojzita nagykövet és vezetésével 2009. július 17-én Budapesten tartotta meg IX. ülését. Az ülésen résztvevők névsorát a jegyzőkönyv
melléklete tartalmazza.
I.
A Felek megállapították, hogy
– a Magyar Köztársaság Kormánya a 1083/2009. (VI. 4.) számú kormányhatározatában jóváhagyta a Vegyes Bizottság VIII. ülésének jegyzőkönyvében foglalt ajánlásokat és meghatározta a végrehajtás rendjét,
– a Szlovák Köztársaság Kormánya a 2008. október 22-i 753/2008 számú
határozatával elfogadta a Vegyes Bizottság VIII. ülésén készült jegyzőkönyvet.
A Felek megerősítették, hogy a Vegyes Bizottság évenként megtartott ülései jelentős mértékben hozzájárulnak a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti kapcsolatok elmélyítéséhez. Az együttműködésnek ez a formája kiteljesíti a két ország között érvényben lévő jószomszédi viszonyról és
baráti együttműködésről szóló szerződés megvalósítását. A Felek nagyra értékelték a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar kisebbség képviselőinek a Vegyes Bizottságban végzett tevékenységét, akik aktív közreműködésükkel a meglévő kisebbségi jogok megőrzését is elősegítik.
A Felek üdvözlik a kétoldalú együttműködések minden formáját, beleértve a határon átnyúló és regionális együttműködés keretében megvalósított
pályázatokat, amelyek elősegítik a Magyar Köztársaságban élő szlovák és a
Szlovák Köztársaságban élő magyar kisebbség fejlődését.
A Felek szükségesnek tartják egyértelműen elítélni az etnikai összeférhetetlenség és sovinizmus minden megnyilvánulását, valamint a szélsőséges
mozgalmak és egyesületek nyilvános megnyilatkozásait, amelyek gyakran a
kisebbségek ellen is irányulnak.
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A Vegyes Bizottság összhangban a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Szlovák Köztársaság Kormánya között 2003. december 12-én megkötött, a
nemzeti kisebbségek művelődés és kultúra területén történő kölcsönös támogatásáról szóló Megállapodás 6. cikkelyével, ezúttal is értékelte ennek az
egyezménynek a teljesítését. Megállapította, hogy a teljesítés az elmúlt ülés
óta eltelt időszakban is a megállapodással összhangban történik.
II.
A Felek megtárgyalták a szlovák államnyelvtörvény közelmúltban elfogadott
módosítását.
A Szlovák Fél biztosította a Magyar Felet, hogy a törvény alkalmazásával
a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek alkotmányos és törvényes nyelvi
jogai semmilyen formában sem sérülnek.
A Magyar Fél kifejtette, hogy a törvényt jogkorlátozásként értékeli, ezért
kifogásait fenntartva jelezte, hogy a törvénnyel kapcsolatban további egyeztetések szükségesek.
III.
A Felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a Vegyes Bizottság előző ülésein
elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról. Megállapították, hogy az ajánlások megvalósulnak, mindamellett, hogy azok nagy része nem egyszeri feladatként fogalmazódik meg, hanem rendszeres és folyamatos teljesítést feltételez.
A Felek hangsúlyozták, hogy a közeljövőben különös figyelmet kell szentelni az alábbi javaslatok teljesítésének (a felsorolás nem jelöl fontossági sorrendet):
Mindkét Fél részére:
A IV. ülés 8. sz. ajánlása:
A Felek a békéscsabai Szlovák Kultúra Háza bővítésére vonatkozó tervvel
összefüggésben vizsgálják meg a finanszírozási lehetőségeket.
Az V. ülés 5. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek továbbra is biztosítják a pénzügyi feltételeket a kislétszámú szlovák
iskolák megőrzése érdekében Magyarországon, illetve a kislétszámú magyar
iskolák megőrzése érdekében Szlovákiában.
Az V. ülés 10. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél továbbra is biztosítsa a szlovákiai magyar nyelvű közoktatás
szakmai, módszertani és pedagógiai munkáját segítő, közoktatási kutatásokat végző szakmai szervezet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
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működéséhez a szükséges támogatást. A Magyar Fél továbbra is biztosítja a
Magyarországi Szlovákok Kutató Intézete működésének rendszeres támogatását az Országos Szlovák Önkormányzat költségvetésének keretein belül.
A VII. ülés 1. sz. ajánlása:
A Felek együttesen vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy támogassák egy
Madách kiállítás létrehozását Alsósztregován. Emellett a Magyarország–Szlovákia Európai Területi Együttműködés Operatív Program 2007–2013 szellemében javasolják a magyarországi és a szlovákiai Madách és Mikszáth emlékhelyekre, valamint a magyarországi szlovák tájházak hálózatára épülő kulturális turizmus kialakítását, irodalmi kirándulások szervezését, közös támogatással évente-kétévente Mikszáth és Madách irodalmi napok, s ehhez kapcsolódó kulturális rendezvénysorozat rendezését, illetve a Balassagyarmati
Madách-nap rendezvényeinek fokozottabb népszerűsítését mindkét országban.
A VII. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek továbbra is támogatják az interregionális kapcsolatok fejlesztését különböző szinteken – régiók, kistérségek, települések között, a közös kezdeményezéseket és projekteket, amelyek megvalósításához az eddigieknél hatékonyabban kell bevonni az uniós forrásokat, gazdaságfejlesztés, infrastruktúra és a humánerőforrás fejlesztés terén.
A VII. ülés 4. sz. ajánlása:
Felek tegyenek lépéseket egy szlovákiai magyar művelődési intézet létrehozására, amelyet a két ország közösen tart fönn. Javasolják, hogy épüljön rá a
kialakítandó intézet a Csemadok Művelődési Intézetének (Dunaszerdahely)
személyi és tárgyi infrastruktúrájára.
A VII. ülés 5. sz. ajánlása:
A Vegyes Bizottság szorgalmazza, hogy a két ország illetékes szakemberei találkozón tekintsék át, milyen hatással lesz a műsorszolgáltatás egészére a digitális televíziózásra való tervezett átállás, és erről egyeztessenek a kisebbségek képviselőivel is.
A VIII. ülés 1. sz. ajánlása:
A Felek biztosítsanak működési támogatást a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, valamint a Magyarországi Szlovák Írók és Művészek Egyesülete számára.
A VIII. ülés 2. sz. ajánlása:
A Felek megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy hatékonyabb legyen a
szlovák civil egyesületek támogatási rendszere, különös tekintettel a legnagyobb magyarországi szlovák szervezetre a Magyarországi Szlovákok Szövetségére.
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Új ajánlások
1. A Felek kölcsönösen fogadják el és számítsák be az egymás országaiban
anyanyelven teljesíthető továbbképzéseket a hazai pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésébe.
2. A Felek (mint a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban,
2003. október 17-én elfogadott UNESCO Egyezmény részes államai) javasolják a Kulturális, Média és Sajtó Bizottságnak, hogy szorgalmazza a
Felek együttműködését a két országban a szóban forgó egyezmény végrehajtásáért felelős állami szervek működjenek együtt a területükön található szellemi kulturális örökség felkutatásában és megőrzésében, különös tekintettel a Magyarország területén fellelhető szlovák és a Szlovákia területén fellelhető magyar szellemi kulturális örökségre.
3. A Felek törekedjenek arra, hogy minél hamarabb befejeződjön a Szlovák
Ház építése Pilisszentkereszten.
A Szlovák Fél részére:
A III. ülés 1.2 ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél egyetért azzal, hogy a szlovákiai Református Keresztyén Egyház vagyoni igényeit polgári eljárás során érvényre juttassa a hatályos jogszabályok keretében.
A IV. ülés 14. sz. ajánlása módosított formában:
A kultúra finanszírozásáról szóló törvény előkészítésének keretében a Szlovák Fél szabályozza a nemzeti kisebbségi kultúrák fejlesztésének és terjesztésének finanszírozását.
A IV. ülés 17. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél folytassa az ajánlást a magyarországi szlovák középiskolák végzős tanulóinak újbóli részvételére vonatkozóan a térítésmentes egyetemi
nyelvi és szakmai felvételi előkészítő tanfolyamokon a Szlovák Köztársaságban.
Az V. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél törekedni fog biztosítani a közszolgálati Szlovák Televízió műsorának – vagy saját gyártású műsorszámokból erre a célra összeállított speciális napi adásának – műholdas terjesztését és szabad hozzáférését határon
túli, közöttük a magyarországi szlovákok számára.
Az V. ülés 9. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél továbbra is biztosítsa a megfelelő anyagi feltételeket a
Révkomáromi Selye János Egyetem működéséhez és fejlesztéséhez.
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Az V. ülés 11. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél segítse elő, hogy a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalt
magyar kulturális intézmények megfelelő anyagi feltételekkel rendelkezzenek a teljes és hatékony működésük biztosításához. A révkomáromi Jókai
Színház és a kassai Thália Színház esetében támogassa székhelyük megyehatáron kívüli tájolási tevékenységüket.
A VII. ülés 6. sz. ajánlása módosított formában:
A Szlovák Fél folytatni fogja a megfelelő pénzügyi feltételek biztosítását a
Pátria Rádió adása pénzügyi és technikai feltételeinek javítására.
A VIII. ülés 3. sz. ajánlása:
A Szlovák Fél vizsgálja meg az egyszeri támogatás lehetőségét a CSEMADOK
számára ingatlan-felújításra.
A Magyar Fél részére:
Az I. ülés 4. sz. ajánlása:
A Magyar Fél jogi szabályozással oldja meg a magyarországi szlovák nemzeti kisebbség parlamenti képviseletét.
A III. ülés 2.5 sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél a korábbi ajánlás értelmében biztosítsa a Ján Kollár emléktáblának méltó helyen történő elhelyezését Budapesten.
A IV. ülés 21. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél találjon forrást a Békéscsabai Szlovák Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium épülete bővítési és felújítási tervének finanszírozására.
A IV. ülés 22. sz. ajánlása módosított formában:
Biztosítson a szlovák kisebbség folyóiratainak kiadási és az ehhez szükséges
pénzügyi fedezetet és biztosítson rendszeres támogatást a Ludové Noviny c. hetilap számára, elősegítve a jelenlegi minőségi és mennyiségi szint megőrzését.
Az V. ülés 12. sz. ajánlása:
A Magyar Fél bővíti a szlovák nyelvoktatás, valamint a szlovák nyelven való
oktatás tartalmi kereteit beleértve az általános műveltségi tantárgyakat is.
Az V. ülés 14. sz. ajánlása:
A Magyar Fél szorgalmazza az ORTT-nél a szlovák nyelvű nemzetiségi adás
kedvezőbb időpontban történő sugárzását és ismétlését a magyar közszolgálati televízióban.
Az V. ülés 15. sz. ajánlása:
A Magyar Fél megteremti a szükséges feltételeket a szlovák nyelvű nemzetiségi adáshoz a magyar közszolgálati rádióban és annak vételi lehetőségét az

2009_BELIV-II.qxd

4/21/2010

II. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:40 AM

Page 385

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK DOKUMENTUMAI

385

ország egész területén, különös tekintettel a kisebbség által lakott területeken.
A VII. ülés 3. sz. ajánlása módosított formában:
A Magyar Fél biztosítja az Országos Szlovák Önkormányzat ösztöndíjrendszere támogatására szolgáló forrásokat.
A VII. ülés 7. sz. ajánlása:
A Magyar Fél a költségvetési törvényben meghatározott eszközeivel a továbbiakban is maradéktalanul biztosítsa az Országos Szlovák Önkormányzat
fenntartásába átvett közoktatási intézmények (Békéscsaba, Sátoraljaújhely,
Szarvas) működési költségeit. A Vegyes Bizottság felhívja az érintett magyar
szervek figyelmét, hogy a szabályozás kialakítása során legyenek figyelemmel a felsorolt intézmények finanszírozásának igényeire.
A VII. ülés 8. sz. ajánlása:
Támogassa a fenntartó által benyújtott pályázat nyomán a jelenleg 4 tantermes lucfalvai általános iskola építésének második ütemét, hogy a salgótarjáni térségben fenntartható maradjon a szlovák nyelv oktatása.
A VII. ülés 9. sz. ajánlása:
A magyar fél – lehetőleg ne pályázati úton – a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete részére évi rendszerességgel biztosítson ún. kiadványozási és rendezvényszervezési támogatást.
A VII. ülés 10. sz. ajánlása:
Biztosítson anyagi támogatást a kiadó igényei alapján a hazai szlovák kultúra és tudományosság folyóiratainak kiadásához legalább olyan szinten, amilyen a fennmaradást biztosítja.
A VIII. ülés 4. sz. ajánlása:
Találjon forrást a sátoraljaújhelyi Magyar–Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium épületeinek felújítására.
A VIII. ülés 5. sz. ajánlása:
Támogassa Tótkomlós Város Önkormányzatának pályázati törekvéseit a helyi
szlovák általános iskola mellett működő szlovák óvoda felújítása 2. ütemének megvalósítására.
Új ajánlások
4. A Magyar Fél felkéri a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetét, hogy mérje fel a magyarországi szlovákság felújításra, restaurálásra szoruló kulturális és történelmi emlékhelyeit, építészeti emlékeit és múzeumi gyűjteményeit. A felmérés költségeit a Magyar Fél biztosítja.
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5. A Magyar Fél megvizsgálja az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekkel való társulás lehetőségét további szlovák nyelvet oktató kislétszámú iskolák számára is, oly módon, hogy az oktatási és kulturális miniszterrel kötött közoktatási megállapodás jogi és
anyagi támogatási feltételrendszere ezekre a társulásokra is kiterjedhessen.
IV.
Ajánlások a Vegyes Bizottság korábbi üléseiről,
melyek teljesítését a Felek továbbra is feladatuknak tekintenek
Mindkét Fél részére:
A IV. ülés 5. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek fontosnak tartják, hogy továbbra is folytatódjon a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar regionális, kulturális központok hálózata kiépítése és működésük pénzügyi támogatása.
A IV. ülés 6. sz. ajánlása:
Közös erőfeszítéssel segítsék elő a Magyar Köztársaságban élő szlovák, illetve a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség vallási szertartásainak anyanyelvű gyakorlását, beleértve a lelkészek képzését és felkészítését is.
A IV. ülés 7. sz. ajánlása:
Készüljön közös terv a Borsi várkastély teljes körű felújítására és közös hasznosítására, közös anyagi erőfeszítéssel. Tegyenek lépéseket az EU-fejlesztési programok bevonására a közös projektbe. A Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója alkalmából – 2003–2011 között – kerüljön sor a szülőház felújítására.
A IV. ülés 11. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek erőfeszítéseket tesznek a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar állományú könyvtárak fejlesztésére, különös tekintettel az állománygyarapításra és az informatikai fejlesztésre.
A Magyar és a Szlovák Fél vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy támogassa a szlovákiai magyar, illetve magyarországi szlovák olvasók által látogatott,
elsősorban a határ menti régióban működő közművelődési könyvtárak, mozgókönyvtárak létrehozását, magyar, illetve szlovák nyelvű dokumentumokkal
való folyamatos ellátását.
A IV. ülés 13. sz. ajánlása:
Vizsgálják meg a Magyarországon tanító szlovák, illetve Szlovákiában tanító
magyar pedagógusok pályázat útján történő kiválasztásánál a fogadó fél oktatási intézményeivel való együttműködés újabb formáit.
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A IV. ülés 16. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek támogatni fogják a Szlovák Köztársaságban lévő Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma szlovákiai magyar emlékhelyek feltárására irányuló tevékenységét, és lépéseket tesznek az alsósztregovai Madách kastély rekonstrukciós munkálatainak közös erőfeszítéssel történő megvalósítására.
Az V. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek továbbra is támogatják a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar kisebbség nyelvi és kulturális identitása fejlődésének biztosításáért tevékenykedő civil szervezetek tevékenységét.
Az V. ülés 4. sz. ajánlása:
A Vegyes Bizottság javasolja, hogy a Felek vizsgálják meg az Országos Szlovák Önkormányzat Nevelési-oktatási és Továbbképzési Központja létrehozásának lehetőségét a Szlovák Köztársaság területén és támogassák működtetését.
Az V. ülés 6. sz. ajánlása:
A Vegyes Bizottság támogatja a hadisírok gondozásáról szóló, előkészítés alatt
álló magyar-szlovák megállapodás aláírását.
A Szlovák Fél részére:
A III. ülés 2.4. sz. ajánlása:
Támogassa a magyarországi szlovák közművelődési szakemberek folyamatos
továbbképzését a Szlovák Köztársaságban, illetve szlovák közművelődési szakemberek küldését a magyarországi szlovák regionális központok részére.
Az V. ülés 8. sz. ajánlása
A Szlovák Fél támogassa az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális, tudományos és közoktatási intézményeinek együttműködését a megfelelő szlovák állami intézményekkel (Szlovák Tudományos Akadémia, Szlovák Nemzeti Múzeum, Állami Levéltár, Szlovák Filmintézet, Nemzeti Közművelődési
Központ, KM Színházi Intézete, OM Módszertani Intézete stb.).
A Magyar Fél részére:
A IV. ülés 19. sz. ajánlása:
Biztosítson megfelelő pénzügyi, anyagi és szakmai feltételeket a magyarországi szlovák iskolák hatékonyabb működéséhez.
A IV. ülés 25. sz. ajánlása:
Támogassa az Országos Szlovák Önkormányzatnak a szlovák evangélikus
missziós központ (az ún. Luther ház) létrehozására tett erőfeszítését.
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A IV. ülés 26. sz. ajánlása módosított formában:
Vizsgálja meg a Fővárosi Szlovák Önkormányzat javaslata alapján megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének lehetőségét a Szlovák Kulturális Központ létrehozására a budapesti ún. Bobula palotában vagy más megfelelő
épületben.
Az V. ülés 13. sz. ajánlása:
A Magyar Fél biztosítja a szükséges pénzügyi feltételeket a nemzetiségi óvodák, a nemzetiségi oktatás és a kollégiumok részére úgy, hogy ne csökkenjen az állami támogatás mértéke.
Az V. ülés 16. sz. ajánlása:
A Magyar Fél a Bolognai folyamat keretében biztosítson kiemelt anyagi támogatást a felsőoktatási intézmények szlovák nemzetiségi alap- és mesterképzéseinek működéséhez. A magyarországi szlovák értelmiség nevelésének
további kiteljesítése érdekében vizsgálja meg annak lehetőségét, biztosítható-e államilag finanszírozott képzés keretében a nemzetiségi kultúrát érintő
második, illetve további szakképzettség megszerzése.
Készült Budapesten, 2009. július 17-én, magyar és szlovák nyelven, 2-2 eredeti példányban. Mindkét változat egyaránt hiteles.
Gémesi Ferenc
a Vegyes Bizottság
magyar tagozatának elnöke

Miroslav Mojzita
a Vegyes Bizottság
szlovák tagozatának elnöke

Július 17.
A Külügyminisztérium szóvivőjének közleménye azzal kapcsolatosan,
hogy a szlovák államfő aláírta a szlovákiai államnyelvtörvényt
Csalódottak vagyunk amiatt, hogy a szlovák államfő a mai napon aláírta a
szlovákiai államnyelvtörvényt. Többször elmondtuk, hogy a magyar kormány
rendkívül aggályosnak, az európai normákkal szembemenőnek tartja a törvényt. Rámutattunk azon rendelkezésekre, amelyek véleményünk szerint
szembeállnak nemzetközi normákkal és kötelezettségekkel.
Készek vagyunk arra, hogy álláspontunkat mind kétoldalú keretekben,
mind nemzetközi fórumokon is részletesen kifejtsük. Ma tartotta ülését a magyar–szlovák kisebbségi vegyesbizottság, és a jövő héten tárgyalhatunk Hágában, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet kisebbségi főbiztosának, Knut Vollebaeknek a közvetítésével.
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Július 17.
A Külügyminisztérium nyilatkozata a jakartai merényletekről
A magyar Külügyminisztérium a leghatározottabban elítéli az ártatlan indonéz és külföldi állampolgárok életét követelő július 17-i robbantásos merényleteket, amelyek a kora reggeli órákban a jakartai Marriott és a Ritz Carlton
szállodákban történtek. Őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak, együttérzéséről és szolidaritásáról biztosítja Indonézia kormányát a terrorizmus elleni harcában. A barbár cselekedetek a terrorizmus meg nem szűnő veszélyére hívják fel a figyelmet világszerte, s egyben a demokratikus átalakulás nemzetközileg is elismert eredményeit szándékoznak aláásni Indonéziában.
A Külügyminisztérium és a Magyar Köztársaság jakartai nagykövetsége
szoros figyelemmel kíséri az indonéz fővárosban zajló fejleményeket. A
jakartai magyar külképviselet előzetes tájékozódása alapján magyar idő szerint július 17-én délelőtt 10 óráig nem érkeztek arra vonatkozó információk,
hogy az említett jakartai szállodákban magyar állampolgárok tartózkodtak,
vagy megsérültek volna.
A Külügyminisztérium felhívja az Indonéziába és Jakartába utazó, illetve
az ott tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét, hogy az indonéz tömegtájékoztatási eszközök, illetve a Magyar Köztársaság jakartai nagykövetsége
révén folyamatosan tájékozódjanak a biztonsági helyzet alakulásáról, s indonéziai tartózkodásuk során nagyfokú óvatosságot és körültekintést tanúsítsanak.
Július 20.
Négypárti nyilatkozat
a 2009. június 30-án elfogadott szlovák államnyelvtörvény
módosításáról
A rendelkezésünkre álló nemzetközi jogi, diplomáciai és politikai eszközökkel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a szlovák törvényhozás által elfogadott 1995. évi 270. sz. törvényt és annak 2009. június 30-án elfogadott
módosításait országaink jószomszédi viszonyával, a megkötött magyar–szlovák alapszerződéssel és egyéb nemzetközi egyezményekkel, valamint a kisebbségeket és a kulturális sokszínűséget értékként kezelő európai törekvésekkel egyaránt összeegyeztethetetlennek tartjuk. A szlovákiai magyar kisebbséget példátlanul szankcionáló törvény az európai kisebbségi jogokkal, az
Európai Unió szellemiségével, a meglévő emberi jogi egyezményekkel és a
józan ésszel is ellentétes, ezért indokolt, hogy a magyar politikai szereplők
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az európai és nemzetközi szervezeteknél egységesen lépjenek fel a jogszabály diszkriminatív rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése érdekében.
Egyetértünk abban, hogy az új szlovák törvényi szabályozás nem két ország bilaterális vitája, hanem súlyos és az európai gyakorlattal ellentétes, a
törvényhozók által szentesített emberi jogi jogsértés. A szabályozás ellentétes különösen az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájával, nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó keretegyezményével, és Miniszteri Bizottságának vonatkozó ajánlásaival, valamint az Európai Unió koppenhágai kritériumaival és Alapjogi Kartájával.
A törvény ahelyett, hogy a nyelvek használói közötti egyenlőséget erősítené, a kisebbségi nyelvet használókat többletkötelezettségekkel terheli és
szankciókkal fenyegeti. A nyelvhasználatot nem csupán a gyakorlati szempontok által megkívánt mértékben, hanem ideológiai alapon, a mindennapi
élet megannyi területén, elsősorban a nyilvános és hivatalos érintkezések számos vonatkozásában, szükségtelenül korlátozza. Ezzel aránytalanul és indokolatlanul beleavatkozik az emberek magánéletébe, és korlátozza a Szlovákiában élő magyarok és más kisebbségek jogait.
A fentiekre tekintettel felhívjuk a szlovák parlamenti pártokat, hogy a jogszabályban foglalt diszkriminatív rendelkezéseket vonják vissza, valamint
kezdeményezzenek tárgyalásokat a nemzeti és etnikai kisebbségek képviselőinek aktív bevonásával, egy, a kisebbségek számára is elfogadható, illetve
az európai értékekkel összhangban álló nyelvhasználati szabályozás kialakításáról.
Budapest, 2009. július 20.
Kovács Tibor frakcióvezető-helyettes, MSZP
Németh Zsolt frakcióvezető-helyettes, Fidesz
Kóka János frakcióvezető, SZDSZ
Semjén Zsolt frakcióvezető, KDNP
Július 22.
148/2009. (VII. 22.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság
Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról
szóló megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
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3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/100, 25005–25011.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 11. cikkének c) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A megállapodás és a rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
Július 22.
1111/2009. (VII. 22.) Korm. határozat
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Vö. Magyar Külpolitikai Évkönyv 2008 432.
Módosítva csupán a 2. szakasz:
2. „hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség állományából 30 fő az
ISAF keretein belül működő Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport
(OMLT) feladatkörébe tartozó tevékenységben 2010. augusztus 31-ig –
amelybe a kitelepülés és a visszatelepítés időszaka nem számít bele – részt
vegyen”
Július 23.
1112/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
az Indonéz Köztársaság részére történő kötött segélyhitel
felajánlásáról
A Kormány
a) egyetért az 50 millió USD keretösszegű kötött segélyhitel felajánlásával az Indonéz Köztársaság részére mobil víztisztítók kiszállításához;
b) felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról az Indonéz Köztársaság Kormányát értesítse;
c) felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a kötött segélyhitel felajánlásának az OECD-nél, illetve az Európai Uniónál történő bejelentéséről.
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Július 23.
1113/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
Mongólia részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
A Kormány
a) egyetért a 25 millió USD keretösszegű kötött segélyhitel felajánlásával
Mongólia részére a Songhinoi Biokombinát rekonstrukciójához;
b) felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról Mongólia Kormányát értesítse;
c) felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a kötött segélyhitel felajánlásának az OECD-nél, illetve az Európai Uniónál történő bejelentéséről.
Július 23.
47/2009. (VII. 23.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya
közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról
szóló megállapodás (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy – az
érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozását követően a szerződés végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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Július 23.
48/2009. (VII. 23.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy – az
érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozását követően a szerződés végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Július 23.
49/2009. (VII. 23.) ME határozat
a Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi
Vegyesbizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kinevezéséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 3/a. pontja alapján
1. Varga István urat a Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyesbizottság magyar tagozata elnökévé kinevezem.
2. Hatályát veszti a Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyesbizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről szóló
56/2008. (VIII. 26.) ME határozat.
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Július 24.
Iván Gábor külügyminisztériumi szakállamtitkár nyilatkozata
azzal kapcsolatban, hogy a kormány áttekintette a soros svéd EU-elnökség
programját és elfogadta a programhoz kapcsolódó magyar prioritásokat
(A Külügyminisztérium közleménye)
A külügyminisztériumi vezető azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy a kormány e heti ülésén áttekintette a soros svéd EU-elnökség programját és elfogadta a programhoz kapcsolódó magyar prioritásokat. Ez a döntés rendszeres; a kormány minden elnökségi félév elején részletesen áttekinti az adott
elnökség munkaprogramjához kapcsolódó kiemelt magyar érdekeket és prioritásokat. Ezt tette most is abból az alkalomból, hogy a július 1-től az uniós
elnökséget ellátó Svédország közzétette a programját.
Az európai uniós kérdésekkel foglalkozó szakállamtitkár rámutatott, hogy
a svéd elnökség hat hónapja az unió fejlődése szempontjából kiemelten fontos időszak. Megkezdi működését az új Európai Parlament és az év vége felé új Európai Bizottságot is választanak a tagállamok. Emellett a demokratikusabb és hatékonyabb Unió megvalósításhoz szükség van a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésére, a ratifikációs folyamat valamennyi tagállamban történő lezárására.
Magyarország, mint a Lisszaboni Szerződést elsőként megerősítő tagállam, bízik abban, hogy a szerződés mihamarabb hatályba lép. Iván Gábor
úgy vélte, hogy egyetlen tagállam felelős politikai vezetője sem akadályozza majd a Lisszaboni Szerződés jóváhagyását, így az novemberben vagy decemberben életbe léphet – feltéve, hogy az ír népszavazáson a támogatók
lesznek többségben.
A belső kihívásokon túl az unió számos olyan külső kihívással néz szembe, amelyekre a tagállamok csak közösen adhatnak megfelelő válaszokat.
Ezek közé tartozik a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válsággal szembeni közös fellépés, az európai pénzügyi felügyeleti rendszer átalakítása, az uniós
polgárok szociális biztonságának és foglalkoztatásának növelése, valamint a
munkahelyek védelme.
A szakállamtitkár kitért arra, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem, a globális felmelegedés megállítása és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése szintén kiemelt közös érdek. Az Uniónak egységesen kell fellépnie és
vezető szerepet kell játszania a decemberi koppenhágai klímatárgyalásokon.
Ezen a megbeszélés-sorozaton a résztvevőknek nemzetközi megállapodásban kellene kötelezettséget vállalniuk arra, hogy 2012 után globálisan tovább
csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását.
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A globalizációból fakadó versenyre szintén uniós szinten kell megfelelő
válaszokat találni. Ennek érdekében a svéd elnökségi félév alatt folytatódik a
2010 utáni időszakra vonatkozó uniós versenyképességi stratégia (poszt-Liszszaboni Stratégia) előkészítése.
A svéd elnökség alatt kerül várhatóan elfogadásra – Stockholm Program
néven – az az átfogó stratégia, amely az uniós polgárok belső biztonságának
erősítését, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, valamint
a legális és illegális migrációs folyamatok megfelelő szabályozását szolgálja.
Mindezen célok megvalósítása érdekében Magyarország támogatja Svédországot elnökségi programjának megvalósításában. A svéd célok emellett jelentős hatással vannak a 2011-es magyar elnökségi félév tartalmi előkészítésére is, mivel több olyan feladatot tartalmaznak, amelynek végrehajtása a
2011-es magyar elnökségre vár.
Iván Gábor reagált arra a hírre is, amely szerint Izland július 23-án hivatalosan is beadta felvételi kérelmét az Európai Unióba. „Üdvözöljük a csatlakozási kérelmet, és úgy gondoljuk, hogy Izland az európai család része, és
itt van helye, ez nem kétséges” – mondta.
Magyarország támogatja Izland EU-tagságát, de álláspontunk szerint a szigetországnak is végig kell járnia a csatlakozáshoz vezető szokásos utat. Megkönnyíti a folyamatot, hogy Izland stabil demokrácia és régi piacgazdaság,
amely már most is alkalmazza a közösségi jog 60–70 százalékát, és nagyon
régen működteti azokat a belső piaci szabályokat, amelyeket az unió tagállamai. Az érzékeny pontok közé tartozhat ugyanakkor a halászat ügye – fűzte hozzá Iván Gábor.
Július 29.
50/2009. (VII. 29.) ME határozat
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési bizottságok
magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 3. a) pontja szerinti jogkörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter együttes előterjesztése alapján
1. a) Gilyán Györgyöt a Magyar–Mongol Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg
b) dr. Veres Jánost a Magyar–Mongol Gazdasági Együttműködési Vegyes
Bizottság és a Magyar–Belorusz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozata elnökévé kinevezem, illetve a Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság, továbbá a Magyar–Kazah
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Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozata elnöki
tisztségében megerősítem.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Július 29.
Bajnai Gordon miniszterelnök beszéde
a külképviselet-vezetői értekezleten
Tisztelt Elnök Asszony, Miniszter Úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Kollégák!
Azért jöttünk ma itt össze, hogy beszéljünk arról, hol is van Magyarország
helye a világban, hogyan értékeljük a világ, és benne Magyarország helyzetét, és melyek azok a közvetlen feladatok, amelyek ennek a meglehetősen
sok szempontból válságos időszak közepette Magyarország előtt nemzetközi feladatként megjelennek.
Én abban hiszek, hogy mindenfajta politikát, a külpolitikát is mindig csak
a konkrét, adott helyzet reális és alapos elemzésére lehet alapozni. Ez a látszólag banális mondat nem mindig olyan egyértelmű, hiszen az egyik legnagyobb veszély – azon túl, hogy az embert nem hallják – az az, ha az ember
nem reálisan elemzi a helyzetet. Akkor irreális következtetésre és abból fakadóan irreális cselekvésekre ragadtathatja magát.
Ezért az elő és legfontosabb dolgunk talán, hogy tisztázzuk: miben más
ma a helyzet, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor egy hasonló értekezleten önök részt vettek itt. Melyek azok az új dolgok, amelyeknek Magyarországnak meg kell felelni? Ezért most tartózkodnék attól, hogy átfogóan elemezzem az elmúlt 20 évet és az előttünk álló 20 évet. Ezt valószínűleg önök
megteszik rendszeresen, a Foreign Affairs-t olvasva. Arról szeretnék beszélni, hogy miben más ma a helyzet, miben módosítja külpolitikai mozgásterünket és a világ helyzetét az a 80 éve nem látott nagyságú gazdasági válság, ami bekövetkezett.
És ahogy egy híres történész mondta, minden korszak magában hordja
már a következőt. A mostani válságból már jól láthatóak, melyek azok a veszélyek, kockázatok, tendenciák, amelyek a következő időszakot, adott esetben a következő válságokat jelezhetik. Hiszen az a válság, ami bekövetkezett, az sok szempontból oldalba rúgta azokat a folyamatokat, amelyek a világban egyébként egy ideje valamilyen irányba tartottak.
Négy dolgot szeretnék kiemelni, ami mindenképpen más, új, és másképpen gondolkodunk róla, mint eddig.
Az egyik a gazdaság hosszabb távú kilátásai. A mai gazdasági válságban
már gyökere van, legalábbis a kockázata annak a következő válságnak, ami
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ezután következhet. Hiszen ma arról szól a gazdasági válság, hogy egy időre összeomlott a pénzügyi rendszer stabilitása, és ezt követően, ennek következtében összedőlt a reálgazdaság is. De már most látszik, hogy a válságra adott válaszok – sajnos, ezt kell mondanom –, jó eséllyel magukban hordják egy következő válság esélyét, ami arról szól, hogy a világ fejlett államainak rendkívüli eladósodása, az ebből fakadó óriási hitelfelvételi kényszer,
hogy ezt az adósságot finanszírozzák, az előbb-utóbb megjelenő hiánycsökkentési kényszer, amely keresletcsökkenéshez vezet – ezek mind-mind olyan
jelenségek lehetnek, amelyek tartósan egy jóval lassabb reálgazdasági növekedést tehetnek lehetővé a világban, mint a mostani válságot megelőző időszakot.
És jelenthetnek mást is. Azt, hogy ma olyan országok kényszerülnek a
költségvetési hiányukat és az adósságukat, a nagyon megnövekedett adósságukat finanszírozni, amelyek a világ egyébként legnagyobb és legkiválóbb
hitelfelvevői. Akkor azoknak az országoknak, amelyek kisebbek, azoknak lehet, hogy kisebb tér jut majd hitelfelvételre, vagy magasabbak lesznek a kamatok, vagy világszerte beindulhat egy magasabb infláció. És a magas állami hitelfelvétel pedig okozhatja azt, hogy kevesebb pénz jut majd a vállalkozásoknak, ezért kevesebb jut a gazdasági növekedésre. Ezek olyan kockázatok, amelyek előrevetíthetőek és nehéz lesz őket kezelni a globális gazdaságban. Erre Magyarországnak is készülni kell, és azt gondolom, ezt tesszük.
De van egy másik probléma, amit ez a válság okozhat, hozhat a világnak. Ha elhúzódó gazdasági válság alakul ki, abból akkor könnyen lehet társadalmi–szociális válság is. Egy olyan válság, ahol amennyiben azok a társadalmi csoportok – gondolok itt elsősorban a Kelet-Európában, Közép-Európában az elmúlt 20 évben fokozatosan megkapaszkodó alsó középosztályokra – tömeges munkavesztést szenvednek el, hiteleket veszítenek el, otthonaikat veszítik el, akkor egy olyan társadalmi válság, az elmúlt 20 év eredményeinek szétesése következhetne be rossz esetben, amely bizonytalanná teheti a kialakulófélben lévő, stabilizálódó társadalmi struktúrákat. Ez egy nagyon nagy veszély, amely országokat eltérő mértékben érinthet, de a leginkább azok a feljövőben levő országok vannak kitéve ennek a veszélynek,
akik az elmúlt 20 évben a politikai változásokat követően kezdtek megkapaszkodni és erősödni. Ezért nagyon komolyan kell foglalkoznunk ezzel a
kérdéssel, készülnünk kell rá. Minden országban az a dolga a politikának,
hogy megpróbálja a társadalmi rendszereket egyben tartani, a válságot átvészelni, stabilizálni ezeket a társadalmi struktúrákat.
A harmadik nagy kockázat az, hogy az előbb említett problémákból fakadó belpolitikai bizonytalanság, különösen a még kialakulatlanabb vagy fiatalabb demokráciákban ösztönözhet politikai erőket arra, hogy a belpolitikai problémákat külpolitikai lépésekkel, konfliktusokkal próbálják elfedni.
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Láttuk ezt sokszor, például a 80 évvel ezelőtti nagy válságot követően is, hogy
hogyan lesz a válságból először befelé fordulás, gazdasági értelemben vett
protekcionizmus, majd a protekcionizmusból hogyan lesz nacionalizmus, a
nacionalizmusból sovinizmus és aztán komoly konfliktusok. Ez egy valódi
veszély, amelyre a legjobb válasz egyébként az Európai Unió, az a közösség, amelyhez mi is tartozunk. Ez egy valódi veszély nemcsak Európában,
de Európában is, és sokat kell tennünk azért, hogy ezt a veszélyt elkerüljük.
Végül fontos kimondanunk egy nagyon nyilvánvaló és banális tételt ebben a helyzetben: a mai geopolitikai egyensúlyt, fölállást is veszélyeztetheti, vagy legalábbis átalakíthatja ez a válság. Hiszen azt gondolom, ez banális dolog, de egy ország gazdasági hatóereje, vagy egy régió gazdasági hatóereje tartósan nem szakadhat el nemzetközi befolyásától. Ha valamelyik világgazdasági régiónak, vagy nagyhatalomnak alapvetően átalakul a gazdasági súlya a válság következtében, akkor előbb-utóbb az megjelenik a külpolitikai hatóerejében is. Ezért nagyon nem mindegy, hogy a világban ma meghatározó erők milyen irányba fejlődnek, hogyan alakulnak és ez milyen átalakulást hoz biztonságpolitikai, gazdaságpolitikai, külpolitikai szempontból.
Azt gondolom, hogy ez a válság számos olyan kockázatot, veszélyt, és
persze sokaknak lehetőséget is teremt, amit nagyon éles és nyitott szemmel
kell követnünk, elemeznünk nap mint nap. Arra biztatnám önöket, hogy munkájuk során ilyen kitekintéssel is vizsgálják az önökre bízott ország, terület,
régió, szövetség helyzetének alakulását, és ilyen szempontból is elemezzék,
hogy mi történik, mert Magyarország számára ezek a folyamatok meghatározóak lehetnek.
Hogyan érkezett Magyarország ebbe a válságba? Az önök munkája során,
azt hiszem, az egyik legfontosabb dolog, amellyel rossz esetben küzdeni, jó
esetben az előnyeit élvezni kell, az egy adott ország iránt kialakuló, illetve
megnyilvánuló vélemény vagy percepció. Az önök munkájának egyik legfontosabb része az, hogy Magyarországról ezt a percepciót alakítsák jó irányba
és szándékaink szerint.
Ebbe a válságba Magyarország úgy érkezett bele, hogy egy összességében nem pozitív percepció alakult ki Magyarországgal kapcsolatban. Mondjuk ki őszintén: a rendszerváltás óta eltelt első 10 év pozitív percepciója,
mely Magyarországot a régió éllovasaként látta, a reformok egyik bajnokaként, a leggyorsabban fejlődő, legkiegyensúlyozottabb, legbiztosabb felzárkózó európai országként, ez a percepció az elmúlt 10 évben fokozatosan elromlott. És most, a válságban azzal találkoztunk, hogy Magyarország megítélése jó néhány szempontból nem az elsők közé tartozott a régióban, sőt.
Ebbe belejátszik az is, amit az előbb a globális folyamatok kapcsán mondtam. Magyarország gazdasági teljesítőképessége, annak relatív visszaesése
nyilván éreztette hatását az ország általános megítélésében is. Mint ahogy
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más országok, akik esetleg az elmúlt néhány évben gazdaságilag jól teljesítettek, az ő általános külpolitikai ázsiójuk is emelkedhetett. És ez így lesz
hosszú távon mindig. Az, hogy egy ország milyen gazdasági teljesítményt
nyújt, össze fog kapcsolódni azzal, hogy hogyan ítélik meg a világban. És ez
sokszor a más külpolitikai aspektusokat is befolyásoló tényező.
Ezért a Magyarországról kialakult képet a pénzügyi, finanszírozói szempontokon, a pénzpiacokon túl befolyásolja az is, hogy Magyarország milyen
gazdasági teljesítményt nyújt. De az utóbbi időben Magyarországról kialakult képet jelentősen befolyásolja két, egymással összekapcsoló dolog: a cigánysággal kapcsolatos nemzetközi közvéleményben Magyarországról kialakult kép, amelyet nyilvánvalóan a felháborító és gyalázatos roma sorozatgyilkosság mintegy szimbolikusan is megjelenített és sok esetben a világsajtó
címlapjára röpített Magyarországgal kapcsolatban. És ugyanilyen módon az
elmúlt négy évben Magyarországon megjelenő szélsőséges politikai, vagy helyenként már nem is politikai mozgalmak Magyarországot szintén negatív
színben tüntette föl a nemzetközi közvéleményben.
És mindezek mögött Magyarországról az a kép alakult ki, hogy Magyarország egy civakodó, veszekedő, mélységesen megosztott, belpolitikájában
mélységesen megosztott ország, amelynek képviselői nagyon sok esetben a
külpolitikában, a nemzetközi politikában is így jelennek meg, egymást külföldön is támadva, a belpolitikai konfliktusokat a színfalak előtt – és nagyon
sokszor a színfalak mögötti – diplomáciában is külföldre víve képviselik az
ország egyik részét. Ez pedig kedvezőtlen. Nem nehéz belátni ezt, és az önök
napi megélt tapasztalata lehet, hogy ha egy ország a megosztottságát sugallja kifelé, akkor az az ország problémásnak tűnhet mások szemében. Olyan
országnak tűnhet, amely nem képes összefogni nemzeti közös célokért, nem
képes legalapvetőbb kérdésekben – mint amilyen a külpolitika jelentős része
– sem megállapodni. És ez az ország mindenképpen hátránnyal indul az egységes, a nemzeti ügyeket előtérbe helyező külpolitikát folytató országokkal
szemben.
Ezért tehát a Magyarországgal szemben kialakult percepció nem egyszerűen csak kommunikációs kérdés, hanem az ország egészére, az ország működésére nagyon direkt módon visszaható, negatívan visszaható jelenség is
lehet.
Hadd mondjak csak egy konkrét példát, hogy értsék, mire gondolok. Amikor a New York Times címlapján az jelent meg, hogy Magyarországon súlyos
romaellenes hangulat van, illusztrálva ezt a romákat ért támadásokkal és a
sorozatgyilkosság tényeivel, akkor egy ismerősöm, aki éppen külföldi tőkét
toborzott magyarországi befektetésekhez, elmondta, hogy azonnal kapott egy
telefont New Yorkból, és azt mondták neki, hogy akkor most ezt az 5 millió
dolláros befektetést nem hoznák ide, mert onnan ők úgy érzékelik, hogy Ma-
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gyarországot akár polgárháború veszélye fenyegetheti. Mi ezen itt nevethetünk, és mondhatjuk, hogy: Hát hol van itt polgárháború?! – de mégis azt
kell látnunk, hogy kívülről, messziről nézve azok a képek, amelyeket a CNN
időnként égő autókról, szélsőséges mozgalmakról, masírozó paramilitáris
egyenruhás szervezetekről, romákat ért atrocitásokról mutat, összekapcsolva
esetleg gazdasági problémákkal, azok súlyosan negatívan befolyásolhatják a
Magyarországról kialakult képet.
Ez és más ügyek is hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország a válságba
egy problémás ország képével érkezett és problémás országként ítélték meg
sokan. Ebben felelős mindenki, aki a Magyarországról kialakult képet külföldön befolyásolja kormányként, ellenzékként, civil szervezetként – mindenki, aki nem azért tesz külföldön és belföldön, hogy Magyarország egységes,
vonzó ország színében tűnjön föl.
Nem csak a képről van szó, a fundamentum lényeg. Amikor alig több mint
száz nappal ezelőtt átvettük a kormányzást és új kormányt alakítottunk, akkor azt mondtuk, hogy a külpolitikában is szeretnénk egy új időszakot nyitni. Azt mondtuk, hogy Magyarországnak arra kell törekednie belföldön és
külföldön egyaránt, hogy Magyarország ne – egy amerikanizmust használok
– ne a probléma része, hanem a megoldás része legyen minél több esetben
a világot és Magyarországot közvetlenül érintő folyamatokban. Not part of
the problem, but part of the solution. Ezt a filozófiát kell követnünk, ezt a filozófiát kell követnünk belföldön minden politikánkban, a gazdaságpolitikától a társadalompolitikán át, és ezt a képet kell sugallnunk magunkról nagyon aktív külpolitikai lépésekkel kifelé is. Ez pedig azt jelenti, hogy legelőször is el kell végezni a házi feladatunkat.
El kell végezni a házi feladatunkat belföldön és külföldön. Ami a külföldet illeti, vagy a külpolitikát illeti, először is kimondtuk, hogy Magyarországnak erős, aktív, világos prioritások mentén folytatott külpolitikára van szüksége, amelyben a külügyminiszternek és a Külügyminisztériumnak meghatározó, önálló szerepe és súlya van. Ennek jegyében állítottam össze a kormányt, ilyen külügyminisztert kerestem és találtam.
A külügyminiszter úrral az első két hétben gyakorlatilag ki is mondtuk
az a külpolitikai doktrínát, amely Magyarország, a mostani magyar kormány
viselkedését jelzi, jelképezi, és egyben finomhangolást jelent a korábbi
időszakok külpolitikájához képest. A doktrína valahogy így hangzik – lehet,
hogy a nem a legblikkfangosabb megfogalmazás, de érteni fogják, mire gondolok –: Magyarország két értékalapú szövetség tagja, a NATO-nak és az Európai Uniónak. Ez a két értékalapú szövetség az, amely Magyarország külpolitikai mozgásterét meghatározza, és ezen két értékelvű szövetség keretein belül, a szövetségeseinkkel egyeztetve folytatunk kiszámítható, elvszerű
külpolitikát. Kiszámítható és elvszerű külpolitikát.
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Magyarországnak ezen szövetségek határain kívül is számos nemzeti érdeke van. Ezeket a nemzeti érdekeket minden esetben követni fogjuk, és ezeket a nemzeti érdekeket mindig úgy fogjuk képviselni, hogy az összhangban
legyen és egyeztetve legyen az értékalapon megszerzett szövetségeseinkkel.
Ez egy meglehetősen általános állításnak tűnik, a doktrínák általában ilyenek. Mégis azt gondolom, hogy a mindennapokban, amikor dönteni kell, cselekedni kell, egyeztetni kell, akkor világossá kell tennünk, hogy az értékalapú szövetségekben vállalt értékek elsőbbséget élveznek a rövid távú érdekekkel szemben. Magyarországnak természetesen a nemzeti érdekeit egyeztetve, kiszámítható módon mindig képviselni és érvényesíteni kell. De a prioritási sorrendet mindig be kell tartani.
Ezen külpolitikai doktrína jegyében kezdtünk egy nagyon aktív külpolitikai offenzívába. A külügyminiszter úr majd biztos elmondja, hogy éppen hol
tart ez, hány országgal lépett kapcsolatba az elmúlt száz napban. Nekem már
mondott egy számot, de azóta is biztos gyarapodott. De minden külpolitika
alapja az, ami az adott országban a belpolitikában történik, ahogy az eddig
elmondottakból is kiviláglik. Ezért hadd mondjam el, hogy melyek azok a
meghatározó tényezők, ahol Magyarország nem a probléma, hanem a megoldás része akar lenni.
Az első saját házi feladatunk itt belföldön, ami pedig a gazdasági válság
kezelése. Hiszen attól volt hangos a sajtó – nemcsak az októberi válság óta,
hanem már korábban is –, hogy Magyarország gazdasági problémákkal küzd.
Nos, azt gondolom, hogy az elmúlt száz nap arról szól, hogy Magyarország
kezébe vette a saját sorsát. Míg mondjuk a válság kitörése óta – és előtte is
– gyakran tűnhetett úgy a külföldi elemzők számára, hogy Magyarország sodródik, a válság közepén pedig sokan, akár sok millió család Magyarországon
– mondjuk az az 1,7 millió család, akinek lakáshitele van, vagy azok a vállalkozások, akik ki vannak szolgáltatva ezeknek a tényezőknek – reszkethettek, remeghettek, félhettek attól, hogy mi történik, hogyan változik Magyarország megítélése. Vagy azok a brókerek, akik Londonban vagy New Yorkban nyomják a gombot Magyarország hitelével kapcsolatban, mit gondolnak
rólunk, azok számára az jelenthet csak megnyugvást, ha visszaszerezzük a
kezdeményezést, ha nagyon határozott, helyenként fájdalmas lépésekkel
megüzenjük a világnak, hogy értjük, mi Magyarország házi feladata, és hogy
ezt a házi feladatot elvégezzük. Visszavesszük a kezdeményezést, mi magunk
irányítjuk a sorsunkat, a magunk urai vagyunk, és rajtunk múlik döntően, egy
egyébként interdependens világban, hogy milyen ütemben fejlődik az ország.
Nem mások kényétől, kedvétől, pillanatnyi hangulatától, vagy pánikjától kell,
hogy függjön Magyarország finanszírozása, működése, stabilitása.
Erről szólt az elmúlt száz nap. Ez egy rendkívül fájdalmas időszak volt,
mert nagyon sok nehéz, régóta meglévő szimbolikus tabut kellett lebonta-
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nunk, olyan lépéseket kellett megtennünk, amelyek Magyarországot nemcsak
egy évre, hanem hosszú távra egyensúlyi helyzetbe hozzák, mert minden növekedés, gyarapodás alapja az egyensúly. Azaz a stabil alapzat, amiről egy
gazdaság el tud indulni és növekedni. Ezért most nem mennék ebbe most
hosszan bele, hiszen úgy tudom, lesznek avatott előadók a résztémákról, de
a gazdaság területén Magyarország az elmúlt 100 napban olyan lépéseket
tett, amelyek egyensúlyt teremtettek. Az Európai Unión belül költségvetési
hiányunkat tekintve már az idén is az első egyharmadba fogunk tartozni. Régen mondták ezt nekünk. Évek óta azt halljuk, hogy az utolsók között vagyunk, most az elsők között leszünk. Jövőre pedig még inkább előrelépünk.
Azt írta a világ egyik legnagyobb amerikai elemző háza, hogy Magyarország a világ egyik vezető fiskális politikát folytató, legerősebb gazdaságaként
kerülhet ki ebből a válságból, ha végig tudja csinálni azt a programot, amit
most meghirdetett. Ebben még sok lépés van előttünk. És ez nemcsak azért
fontos, mert nagyon szeretnénk egy ábrán előkelő helyen lenni, hanem azért
fontos, amit az elején mondtam a gazdasági válság kapcsán. Azért fontos,
azért kell nekünk most nagyon szigorú gazdaságpolitikát, takarékos, óvatos,
a külföldi finanszírozásra minél kevésbé rászoruló gazdaságpolitikát folytatnunk, mert komolyan tartanunk kell attól, hogy a következő években más
nagy országok hitelfelvétele el fogja szívni azokat a forrásokat, amelyekkel
mi kényelmesen finanszírozhatnánk magunkat kívülről. Csökkentenünk kell
a függőségünket ebből a szempontból. Ez a bölcs gazdaságpolitika, ez jelentheti azt, hogy Magyarország nem bukdácsol, hanem stabilan, erősen, saját magára utalva, saját erejéből lesz képes növekedni a következő években.
Ezért mondom azt, hogy az egyensúlyteremtés a hosszú távú fejlődés és növekedés alapja.
De Magyarország a válság kellős közepén sem csak ezzel foglalkozott,
hanem olyan lépéseket tett meg, amelyek hosszú távra indíthatják be a növekedést. Gondolok mondjuk az adórendszerben végrehajtott átalakításra,
amely az önök által is gyakran meginvitált külföldi befektetőknek – akik munkahelyek százezreit teremthetik Magyarországon – azt jelenti, hogy már a jövő évtől kezdve átlagosan 8 százalékponttal olcsóbb lesz munkaerőt foglalkoztatni Magyarországon. Lényegében kezdjük megközelíteni ebből a szempontból a korábban fényévnyi távolságban lévő cseh, lengyel mutatókat. És
azt jelenti, hogy Magyarország ismét az egyik versenyképes ország lehet ebben a régióban. Mert az, amit most a válság közepén teszünk, az fogja eldönteni, hogy azok a munkahelyek, amelyek most mindenhol megszűnnek
Európában és a világon, azok hová mennek majd vissza, hol jönnek létre újra. Egyáltalán nem biztos, hogy a válság enyhülésével ott hozzák őket létre,
mint ahol 10–15 évvel ezelőtt azok kialakultak. Ezért Magyarország jövője –
foglalkoztatási rendszere, technológiai fejlettsége, a világgazdaságba való
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beágyazódottsága, növekedése – múlik azon, hogy most megtesszük-e azokat a lépéseket, amelyekkel ismét vonzó ország leszünk a nemzetközi gazdaság szempontjából.
Erről is szól ez a program, amelyet most végrehajtunk. Ha meg is oldjuk
saját gazdasági problémáinkat – és azt gondolom, hogy ebben haladunk –,
de még nagyon kemény időszak van előttünk a jövő évi költségvetés elfogadásával és más versenyképességi lépések megtételével. Ha ezeket meg is oldjuk, Magyarországnak kiszámítható partnerként hozzá kell járulnia olyan dolgokhoz a világban, amelyekben Magyarország jelentős, érdemi szerepet
játszhat.
Hadd mondjak néhány ilyen dolgot, ahol mi a megoldás része szeretnénk lenni. Az egyik ilyen a biztonságpolitika. Válság idején fölértékelődik
a biztonság. A közbiztonság, a létbiztonság, de a nemzetközi biztonság is.
Ha másért nem, azért, amit az elején mondtam: nagy a kísértés sok országban, hogy a belpolitikai vagy gazdasági problémákat, társadalmi problémákat külpolitikai konfliktusokkal fedjék el. Ezért Magyarország helyenként erején felül is szerepet vállal a világ biztonságpolitikai kérdéseinek rendezésében. Ott vagyunk Koszovóban, Boszniában, ott vagyunk Afganisztánban, ott
vagyunk a világ más pontjain katonáinkkal. A GDP-nkhez, költségvetésünkhöz, haderőnkhöz képest nagyon jelentős erőfeszítéssel, a magyar szárazföldi haderő mintegy 10 százalékával veszünk részt külföldi műveletekben.
Ez mindenképpen kiemelkedő. A kormány ezt az elkötelezettséget megerősítette, meghosszabbítottuk az afganisztáni csapatok tartózkodását. Kiszámítható, megbízható szövetséges akarunk lenni, mert a NATO tagjaként a
világ legnagyobb és legerősebb biztonsági hálójának vagyunk tagjai, amely
véd minket, de tudnunk kell, hogy ennek a biztonságnak van ára. Magyarországnak ezt az árat ki kell fizetni egy olyan értékelvű szövetség tagjaként,
amelynek az értékeit és elveit vállalhatjuk. Ennek volt szimbolikus eseménye hétfőn az, hogy Magyarország a NATO megbízható, kiszámítható, jó
tagjaként elnyerte azt a jogot, hogy a 12 ország együttműködésével létrejövő nehéz légiszállítási központ Magyarországon, Pápán jöjjön léte, amit éppen hétfőn avattunk föl.
A nemzetközi biztonságpolitikának egy sajátos és mostanában önálló életet élő aspektusa az, ahol Magyarországnak megint csak jelentős, relatív méreténél nagyobb nemzetközi szerepet kell, és lehet játszani. Ez pedig az energiapolitika. Az elmúlt évek azt tanították meg nekünk, hogy az energia, amire úgy gondoltunk eddig, mint a levegőre, hogy van, csak be kell szívnunk
és létezik – egyáltalán nem ilyen egyértelmű adottság. Az energia sok esetben politika. És azt tanultuk meg, hogy az energiának való kiszolgáltatottságunk az átlagosnál nagyobb. Ezt jó néhány éve felismerte az előző kormány,
és elkezdett ezzel aktívan foglalkozni.
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Magyarország energiaszempontból a térségben több aspektusban is meghatározó. Aktív gáztározó-építéseket folytat Magyarország, ami lehetővé tette, hogy az energiaválság, a gázválság közepén nemhogy csak ellássuk magunkat, hanem még szolidárisan segítséget is nyújtsunk a környező országoknak, Szerbiának, Boszniának, másoknak. Ezzel gázellátás szempontjából ma
az egyik legbiztonságosabb ország Magyarország.
De az is az energiapolitikánk része, és alapvető feladatunk, hogy a függőségünket, az egyoldalú függőségünket megpróbáljuk oldani, enyhíteni.
Ezért a kormány világossá tette, hogy a jelenleg folyó nagy energetikai beruházások között milyen prioritási sorrendet tart. Magyarország szempontjából,
energiapolitikai szempontból a gázellátásra a legkedvezőbb és a legjobb
megoldás a Nabucco vezeték létrejövetele. Ezt világossá tettük, hiszen a
Nabucco, amikor létrejön, független forrásból, független úton juttat el gázt
Magyarországra.
Világossá tettük azt is, hogy szeretnénk teljesen alternatív formákat és
megoldásokat, ezért kezdtünk tárgyalásokba Horvátországgal. Ez már eléggé
előrehaladott abban a vonatkozásban, hogy 2013-tól akár az Adriáról likvid
gázt lehessen eljuttatni Magyarországra. Legyen egy teljesen önálló, biztonságos csatorna Magyarország számára, ha probléma van.
És azt is világossá tettük, hogy a ma meglévő problémákhoz képest érdemi előrelépést jelentene, ha ugyan a meglévő forrásokból, de alternatív útvonalon eljuthatna gáz Magyarországra. Ezért a Déli Áramlat című projektet
is egy fontos projektnek tartjuk. A nemzeti érdekeket kell ebben követnünk.
Ahogy mondtam, ezekben az ügyekben érdekalapú politizálást kell folytatni. És az érdekünk világos: független úton a legjobb a független forrás. Erre
két projekt is mutatkozik. Első helyen a Nabucco, második helyen a horvátországi projekt, és a független úton való eljuttatás is növeli Magyarország biztonságát. Ezzel együtt pedig érdekünk az is – rövid távon csak ez jelenthet
megoldást –, ha hozzájárulunk ahhoz, hogy az Ukrajnán keresztül való gázellátás is stabilizálódjon. Ez is Magyarország érdeke.
De az sem véletlen, hogy Magyarország a V4-ek soros elnökeként az energiapolitikát tette a V4-ek következő egy évi prioritás-listájának élére. És az
sem véletlen, ahogy aktívan támogattuk azokat a projekteket, például a MOL
vezetésével megvalósuló Nec-projektet, amely összekapcsolja a szomszédos
országokat energetikai szempontból, és hogy rendkívül aktívan léptünk fel
annak érdekében, hogy az Európai Unió új forrásaiból Magyarország a határszakaszokon energetikai összeköttetést teremtsen. Az energiapolitika a következő évek meghatározó külpolitikai, biztonságpolitikai kérdése lesz, és
Magyarországnak ebben aktív, világos prioritásokkal kell rendelkezni.
És végül van még egy terület, ahol Magyarország nem a probléma, hanem a megoldás része, aktív részese, kezdeményező részese szeretne lenni.
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Ez pedig Délkelet-Európa, vagy ahogy az angol terminológiában mondják, a
Nyugat-Balkán, ahol Magyarország meghatározó szerepet játszik ma is ezen
országok európai és euróatlanti integrációjának támogatásában. Magyarország embassy contact point volt Horvátország NATO-csatlakozásában. Most
ugyanezt a feladatot, ugyanazzal a kollégával Montenegróban látjuk el. Magyarország aktívan támogatja Horvátország európai uniós csatlakozását. Aktívak vagyunk Szerbia vonatkozásában. Érdekünk, hogy Szerbia világos, európai perspektívával rendelkezzen. Támogattuk a vízummentesség megadását a térség országainak, és támogatjuk, hogy ez a folyamat továbbmenjen.
Támogatjuk, támogattuk Albánia NATO-csatlakozását, és azt szeretnénk, ha
a többi nyugat-balkáni, vagy délkelet-európai ország is közeledne a NATOhoz, hiszen az ugyanazokhoz az értékközösségekhez való tartozás stabilizáló, dinamizáló tényező lehet Magyarország és ezen országok kapcsolatában.
Ezért Magyarország első számú prioritása a Nyugat-Balkánon, hogy támogassuk ezen országok európai és transzatlanti integrációját, euróatlanti integrációját. Ezért a legkiválóbb diplomatáinkat szeretnénk odaküldeni, a legtöbbet szeretnénk ezzel foglalkozni miniszterelnöki, külügyminiszteri és más miniszteri szinten, aktív segítséget adni, aktívan átadni azt a tapasztalatot, amit
Magyarország megszerzett ezekben a folyamatokban. És talán azt se felejtsük el, hogy vannak olyan országok, például Montenegró, ahol Magyarország a legnagyobb külföldi befektetőnek számít a mai napig. Tehát nagyon
komoly gazdasági érdekek is kötnek minket ehhez a régióhoz. Itt tehát érték
és érdek összekapcsolódik, és Magyarországnak kötelessége, feladata és érdeke, hogy segítse ezen országok mielőbbi csatlakozását.
Ebből a szempontból azt is el kell mondanom önöknek, hogy most éppen aggódom e miatt a régió miatt. A dubrovniki csúcson járva, előtte pedig
találkozva Szerbia miniszterelnökével és a szlovén miniszterelnökkel, átfogó
képet kaptam arról, hogy mi történik a régióban. És azt látom, hogy az a folyamat, amely akár a NATO vonatkozásában, akár az Európai Unió vonatkozásában kétoldalú viták miatt lassítja ezen országok perspektíváját, csatlakozási, közeledési perspektíváját, az súlyos probléma a térség egészére nézve.
Hiszen ezen országok sorban állnak, sorban állak például az európai perspektíva szempontjából. És ha a sor elején álló ország számára a perspektíva
halványul, távolodik vagy lassul, akkor az mindenki másnak is azt üzeni a
térségben, hogy: Nektek is várni kell még, hiszen a sor nem tud előremenni.
Ezért nekünk alapvető érdekünk, hogy segítsünk feloldani azokat a kétoldalú konfliktusokat, amelyek akár Macedónia és Görögország, akár Szlovénia és Horvátország vonatkozásában előálltak. Alapvető érdekünk, hogy támogassuk ezt a folyamatot és ebben aktív külpolitikát kell folytatnunk, mert
félő, hogy a távolodó perspektíva megerősítheti azokat az erőket ezekben az
országokban, amelyek a befelé fordulást támogatják, ez pedig senkinek nem
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lenne jó. Sem az ott élőknek, sem Magyarországnak, hiszen Európának szüksége van Délkelet-Európára, és Délkelet-Európának szüksége van Európára.
És ha már Európáról beszélünk, akkor hadd beszéljek néhány nagyon
fontos külpolitikai relációról, csak egy-két mondatban. Ami az Európai Uniót
illeti, Magyarországnak az a feladata, hogy a lehető leghatékonyabban képviselje ezen a nagy értékszövetségen belül a nemzeti érdekeket. De visszamennék az első pontomhoz. Az Európai Unióra is igaz az, hogy a nemzeti
érdekek érvényre juttatása akkor lehetséges, ha Magyarország a gazdaságilag, társadalmilag erős ország képét sugározza. Azokat az országokat lehet
komolyan venni, amelyek mögött teljesítmény van. És ha Magyarország
probléma, akkor számíthatunk az európai szolidaritásra, mint ahogy meg is
kaptuk ezt például a válság pillanataiban, a pénzügyi és az elvi szolidaritást is.
De érdekérvényesítésünk, határozott fellépésünk csak akkor lehetséges,
ha a problémáinkat megoldjuk az Európai Unió szempontjából is. Itt sem válhat el a nemzeti teljesítmény a nemzeti érdekérvényesítő képességtől. Éppen
ezért Magyarországnak – megint csak hangsúlyozom – kiszámítható partnernek kell lenni az Európai Unióban, akinek a nézetei lehetnek markánsak, de
kiszámíthatóak, ismertek, számos konzultációban kiérleltek. Magyarországnak olyan országnak kell lenni, amelynek világos, markáns véleménye van
európai kérdésekről. Nem kell félnünk attól, hogy markáns legyen a véleményünk, és nem kell mindig követő politikát folytatunk. Azokban az ügyekben, amelyek nemzeti érdeket jelenítenek meg, abban folyamatos, tudatos
belső szövetségépítést kell folytatnunk az európai 27-eken belül is, hiszen
mindig megtalálhatók azok a partnerek, akiknek az érdekei hasonlóak, és
akikkel együtt tudunk fellépni. Erre lehetőség a Visegrádi Négyekkel való
együttműködés, annak a kibővített formái, de más, egyes résztémákon, részterületeken való más konfigurációk is.
Ez az egyik terület, ahol azt kell mondanom, hogy ez már nem egyszerűen csak külpolitika. Magyarország szempontjából az Európai Unió egyre
nagyobb mértékben és ez tartós tendencia lesz reményeim szerint – egyre
inkább belpolitika is. Hiszen az Európai Unió nem egyszerűen egy bilaterális kapcsolat, hanem annál sokkal mélyebb, az életünket minden szempontból befolyásoló, az életünk működését, napi szabályait alapvetően alakító folyamat. Éppen ezért nem lehetünk meg nagyon világos, erős európai érdekérvényesítés, érdekképviselet nélkül.
És még egy gondolat az Európai Unióról. Magyarország abban érdekelt,
hogy az Európai Unió integrációja erősödjön, a bővítése pedig – éppen az
előbb elmondottaknak megfelelően – ésszerű irányba és gyors tempóban folytatódjon, mert ebből a válságból csakis az európai integráció erősítésével van
kiút. Nem a befelé fordulással, nem az integráció lassításával, hanem az egy-
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séges európai piac minél erőteljesebb működtetésével. Európában ugyanúgy,
mint a nemzetközi politikában folyamatosan kooperációra, koordinációra és
konzultációra van szükség.
Transzatlanti kapcsolatok. Azt gondolom, itt is világossá kell tennünk: bizonyos értelemben lehet, hogy nekünk is meg kell nyomnunk a kis reset gombot, és el kell mondanunk, hogy Magyarországnak az élet számos területén
stratégiai szövetségese és partnere az Amerikai Egyesült Államok. Világossá
kell tennünk, hogy az az értékközösség, amely minket összeköt, amely a
NATO-ban és a NATO-n kívüli feladatokban is összeköt minket, az egy olyan
fontos szövetségesi viszony, amit Magyarországnak aktívan ápolni kell,
amelyben világos, érthető, kiszámítható lépéseket, helyenként gesztusokat is
tenni kell. És világossá kell tennünk, hogy Magyarország az Egyesült Államokra úgy tekint, mint stratégiai szövetségesre, és ennek megfelelően viselkedik a nyilvános és nem nyilvános diplomácia minden területén.
Itt is fontos hangsúlyoznom a kiszámíthatóságot. Azt, hogy az Egyesült Államoknak, mint minden stratégiai szövetségesünknek tudnia kell, hogy Magyarország mit gondol, mit csinál, miért csinálja, és természetesen nekünk is
kérnünk kell, hogy kapjunk rendszeres információt arról, hogy stratégiai szövetségeseink mit csinálnak. Ilyen kölcsönös, konstruktív kapcsolatra van szükség, és ezt meg kell erősítenünk minden fórumon. Magyarországnak aktív politikát kell folytatni az Egyesült Államok irányában. Ez feladata a Külügyminisztériumnak is.
Nem fogok minden földrajzi tájegységről beszélni, de még három dologról mindenképpen szót kell ejtenem. Az egyik, ha már a nagyhatalmaknál
tartunk, akkor az Oroszországhoz fűződő viszony. Magyarországnak Oroszországgal számos történelmi és aktuális köteléke van. Sok dolog köt minket
össze. Összekötnek nagyon világos gazdasági, energiapolitikai érdekek. Valószínűleg mindenkinek ez az első, ami eszébe jut az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokról. Magyarországnak ebben fontos világosan követni, képviselni nemzeti érdekeit. Kiszámítható, megbízható – majdnem azt mondtam,
jószomszédi jó viszonyra – egy távoli szomszédként jó viszonyra kell tekinteni Oroszországgal. És ezt a kapcsolatot a tisztelet, egymás hasonlóságának
és különbözőségének elfogadása, a partnerség, a kiszámíthatóság – nagyon
fontos a kétoldalú kiszámíthatóság – és az érdekek világos, őszinte egyeztetése, megbeszélése kell, hogy jellemezze. Ebben a vonatkozásban Magyarország Oroszországgal folytatott kapcsolatait két dolog határozza meg: azok
az értékszövetségek, amelyeknek Magyarország tagja és amelyekről már beszéltem, és azok a világos nemzeti, gazdasági stratégiai érdekek, amelyek
Magyarországot összekötik Oroszországgal. Ezért Oroszországgal kiegyensúlyozott és kiszámítható viszonyra törekszünk, és ezt a kiszámíthatóságot szeretnénk érvényesíteni kölcsönösen ebben a kapcsolatban.
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Nem kerülhető meg egy ilyen konferencián, hogy mondjunk egy mondatot Kínáról is. Kína a világ egyik leggyorsabban fejlődő és mára már abszolút mértékben meghatározó, tendenciájában egyre inkább meghatározó gazdasági hatalma, amellyel Magyarországot nagyon régi szálak kötik össze. Éppen idén 60 éves az a kapcsolatfelvétel, amely Magyarország és Kína között
hivatalosan megtörtént. Ezt ünnepeljük, és azt kell mondanom, a magyar diplomácia kifejezett sikerének tartom, hogy Magyarország Kína egyik első számú partnere a régióban, hogy Magyarország az az ország, ahol a régióban
egyedüliként kínai légitársaság, kínai bank és a régióban egyedüliként más
kínai befektetések, kínai kulturális intézmények, kínai iskola, két-tannyelvű
iskola létezik. Magyarország olyan gazdasági partnere és azon túlmutatóan
is stratégiai partnere Kínának, amely egy fontos, erősítendő, fejlesztendő kapcsolat, hiszen Magyarországnak érdeke az, hogy Kínával szoros és jó viszony
ápoljon. A gazdaságdiplomáciának is fejlesztenie kell ezirányú kapcsolatait.
És van még egy dolog, amelyről mindenképpen beszélnem kell, még akkor is, ha már jelentősen túlléptem a nekem szánt időt, amiért elnézést kérek. Ez pedig a szomszédság, a szomszédos országokkal való viszony, és ennek részeként a kisebbségekkel való kölcsönös viszony.
Már csak azért is érdekünk az Európai Unió további bővítésének támogatása, mert látjuk, hogy ez segíti a szomszédos országokkal meglévő történelmi görcsök oldását, és bizonyos kivételektől eltekintve, előreviszi, fejleszti,
gazdagítja kapcsolatainkat. Ezért érdekünk a bővítés támogatása, és azt látjuk, hogy sok szempontból szomszédságpolitikánk egyfajta új reneszánszát
éli. Ha arra gondolok, hogy a gazdasági kapcsolataink milyen ütemben bővülnek mondjuk Romániával, Szlovákiával, a távoli szomszédnak tekinthető
Csehországgal vagy éppen a Nyugat-Balkán országaival, akkor soha nem látott fejlődés van ezekben a gazdasági kapcsolatokban.
Rengeteg dolog köt össze minket. Beszéltem már az energiapolitikáról,
amelyben ezek az országok egymásra vannak utalva, és végre elkezdtek beindulni azok a folyamatok, amelyekben Magyarország meghatározó szerepet
játszik úgy is mint befektető, úgy is, mint kezdeményező és beruházó, amelyek kölcsönösen biztonságosabbá tehetik országainkat.
De ezen országokkal kivétel nélkül összeköt minket az ott élő magyar kisebbség, és nagyon sokukkal összeköt minket az itt élő kisebbség, amely az
ottani meghatározó nemzetekhez kapcsolódik.
A kisebbségeket ezekben az országokban én a kapcsolatainkat erősítő és
nem gyengítő tényezőnek látom, és minden erőmmel azon szeretnék lenni,
hogy a kisebbségek összekössenek és ne elválasszanak minket. Ez nagyon
kevés kivételtől eltekintve így is van. Nagyon sokat javult, fejlődött a helyzet, ha mondjuk 10–15 évvel ezelőtti állapothoz hasonlítjuk. Erre törekednünk kell. Jó hagyománynak tartom a közös kormányülések rendszerét. Fon-
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tosnak tartom a vegyes bizottságok rendszerét, szeretnénk ezt a kapcsolatot
fejleszteni.
De az elmúlt hetek aktualitása mellett nem mehetünk el szó nélkül a szlovák–magyar viszonylatban. Ennek kapcsán hadd mondjak megint egy doktrína-szerűen hangzó valamit. Magyarországnak, mint minden országnak dolga, hogy betartsa azokat a kisebbségi normákat, amelyek a Magyarország által aláírt szerződések részeként ránk hárulnak. Alapvető európai értéknek tartom a kisebbségek jogainak tiszteletét belföldön, és ugyanezt kell elvárnunk
minden országtól Európa egészében: tartsa be azokat a kisebbségi normákat,
amelyek Európát jellemzik, amelyektől Európa az, ami, és ami miatt Európa
mindannyiunk számára egy kívánatos hely.
De azt látom – és most az elmúlt hetek fejleményeiről beszélek –, hogy
a kisebbségek kérdése túl gyakran válik egyes országokban belpolitikailag
motivált belpolitikai kérdéssé. Azt látom, hogy egyes belpolitikai erők egyfajta megélhetési nacionalizmust folytatnak, és a nacionalizmus indokolatlan szításával próbálnak maguknak politikai bázist teremteni, így biztosítva
a politikai megélhetést vagy túlélést. Ez súlyos hiba. Súlyos hiba, mert árt országaink külön, külön vett és közös érdekének is.
Mondjuk ki ezért most itt, ezen a fórumon nagyon nyíltan: Magyarország
nem irredenta. Mondjuk ki azt a – itt nagyon banálisan hangzó – dolgot: Magyarországnak nincsenek területi követelései. Magyarország aláírója a párizsi békeszerződésnek, aláírója az európai uniós Acquis Communautaire-nek,
aláírói vagyunk a NATO-nak, az EBESZ-nek. Magyarország számtalan helyen,
jogi értelemben és ezen túlmutató gyakorlati értelemben is ezerszer kifejezte, hogy Magyarországnak semmilyen területi követelése nincs senkivel. Ez
Magyarországon a mainstream politika. Minden országban vannak ostoba
emberek, szélsőséges kisebbségek, ahogy ezt látjuk időnként a focimeccseken is. Minden országban, nálunk is. De egyetlen egy vezető politikai erő
sincs, aki ezt az alapvetést megkérdőjelezné.
Azért fontos ezt kimondani, mert ha ezt kimondjuk, akkor innentől kezdve viszont semmilyen alapja nincs annak, hogy valaki egy másik országban
ezzel riogasson, és erre alapozva próbáljon olyan törvényeket bevezetni,
amelyek a kisebbségek jogait csorbítják, amelyek a XXI. századi Európában
pénzbüntetéssel fenyegetnek kisebbségi szervezeteket, egyházakat, vagy akár
hivatalos intézményben eljáró kisebbségi személyeket azért, mert a saját nyelvüket, anyanyelvüket akarják használni a mindennapi gyakorlatban. Ez nem
XXI. századi politika. Magyarországnak ezzel kapcsolatban fel kell lépni.
Fel kell lépni a Szlovákiában élő magyar kisebbségek érdekében, de fel
kell lépnünk Magyarország érdekében, mert alapvető érdekünk lenne, hogy
sokkal jobb és erőteljesebb viszonyt folytassunk Szlovákiával. Hiszen egyébként nagyon régóta esedékes lenne, hogy találkozzon a két ország miniszter-
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elnöke, hogy legyenek közös kormányülések, mint az összes többi partnerországunkkal, hogy a rengeteg kérdést, ami energiapolitikában, az Ipoly-hidakban, közös utakban, közös vállalkozásokban, ipari parkokban, kulturális
együttműködésben megvannak, azokat előre tudjuk végre mozdítani. És ennek akadályai ezek a belpolitikai alapú, belpolitikailag motivált negatív lépések.
És végül mondjuk ki azt, hogy ez a dolog nemcsak a szlovákiai magyaroknak, a szlovák–magyar kapcsolatoknak árt, hanem árt a szlovákiai szlovákoknak is, hiszen egy békétlen ország, egy belsőleg megosztott ország képét vetíti előre. És mi – hadd mondjam azt, magunkra hivatkozva, senkit nem
kioktatva, hanem a saját példánkról beszélve – mi saját magunk tapasztaltuk
meg, hogy egy békétlen ország képét sugározva kifelé mennyi veszteséget lehet elszenvedni a nemzetközi megítélésben és otthon is. Ez nem jó. Magyarország nyitott arra, hogy ezekben a problémákban is a megoldást keresse, a
megoldás részesei szeretnénk lenni itt is, nem a probléma részesei. De dolgunk, feladatunk, küldetésünk a mindenkori magyar kormánynak, hogy a magyar kisebbségeket a szomszédos országokban ugyanazok a jogok illessék
meg, mint amilyen jogokat itt, Magyarországon biztosítunk az itt élő kisebbségeknek.
Bocsánatot kérek azoktól a kollégáktól, akiknek a működési területéről
most nem beszéltem. Így is jelentősen túlléptem a nekem szánt időt, ezért is
elnézést kérek. De muszáj még két dologról beszélnem. Mindjárt összeomlik alattam ez a pult, lehet, hogy ez figyelmeztetés volt.
Az egyik a külügyminiszter. Elmondtam, az a célom, hogy a kormányomban egy erős, világos, érthető külpolitikát folytató, nagy erővel, nagy önállósággal működő Külügyminisztérium legyen, amely egységes elvek és értékek
szerint képviseli Magyarországot, a magyar külpolitikát külföldön. Tudom,
hogy sokakat megijesztett, helyenként fájdalmasan érintett az a racionalizálás és költségmegtakarítási program, amelyet a Külügyminisztériumnak is végre kellett hajtani, mint minden más minisztériumnak. De talán jó tudni, jobb
tudni a biztos rosszat, mint elhúzódva várni a bizonytalanra. Szokták mondani: jobb a borzalmas vég, mint a borzalmak vég nélkül.
Én azt gondolom, hogy a külügyminiszter úr nagyon világos átalakítási
programot tett le. Mindenki tudja, mi fog történni ezen a területen és azt is,
hogy meddig kellett elmennünk a költségtakarékosságban ahhoz, hogy az
alapvető külügyi érdekek ne sérüljenek.
Most viszont azt kérem, ha a bizonytalanságnak vége, a Külügyminisztériumban is tegyenek meg mindent azért, hogy egy teljesítményelvű, teljesítményalapú működés alakuljon ki. Ahhoz, hogy azt a meccset megnyerjük,
amiben Magyarország most van, hogy visszafordítsuk azt a percepciót, amiről beszéltem, hogy pozitív képet alakítsunk ki Magyarországról, és hogy en-
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nek minden hasznát beszedhesse az ország, ahhoz az önök munkája elengedhetetlen, az önök eddiginél is aktívabb, világos, elszámoltatható teljesítményre alapozott, dinamikus, kezdeményező munkája elengedhetetlen. Az,
hogy érdemi, tartalmi külpolitizálás folyjon, hogy legyenek a maguk országának szakértői, járjanak el a maguk területén, keressék föl aktívan, kezdeményezően az ott lévő véleményvezéreket, tegyenek azért, hogy a Magyarországról kialakult képet jó irányba befolyásolják, mert itthon már kezd gyűlni a muníció ahhoz, hogy önöknek legyen eladható sztorija. Minden embernek, minden vállalatnak és minden országnak van egy sztorija. Ez a sztori lehet jó vagy rossz. Az önök dolga az, hogy azt a lassan éledező bizalmat, azt
az épülő, pozitív történetet, azt a sztorit elmeséljék, elmondják, megértessék
és ennek hasznát elkezdjék beszedni Magyarország számára. Ez az önök dolga, ezt várjuk önöktől, és azt kérem, hogy ebben legyenek elkötelezettek.
Azt mondta egyszer, talán Kissinger – vagy neki, vagy Churchillnek szokták tulajdonítani a mondást –: az országoknak nincsenek barátai, csak érdekei. Nos, én azt gondolom, hogy viszont érdekből is barátkozni szoktak azokkal, akikről azt gondolják, hogy érdemes. Mi azon dolgozunk a kormányban,
hogy Magyarország ismét olyan ország legyen, akivel érdemes barátkozni,
akivel érdemes jóban lenni, aki a teljesítménye alapján vonzó partner bárki
számára. Az önök feladata és dolga pedig, hogy ezt a történetet, ezt a pozitív történetet elmeséljék, hogy ezeket a barátságokat újrakössék vagy megerősítsék, és hogy Magyarország érdekeit ezen barátságokon keresztül szolgálják.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Július 29.
Balázs Péter külügyminiszter előadása
a külképviselet-vezetői értekezleten
Tisztelt Konferencia, kedves Kollégák!
2009-et írunk; erre az évre is fogunk majd emlékezni, de még nem tudjuk
biztosan, hogy miről, mi fogja emlékezetessé tenni. Az év derekán járunk,
de néhány dolgot már feljegyezhetünk magunknak. Ünnepeljük az EU-tagság
ötéves évfordulóját, a NATO-tagság tízéves évfordulóját, és a rendszerváltás
húszéves évfordulóját. Első látásra 2009 nem tűnt kerek számnak, holott kerek évfordulókat rejt.
Arra emlékezünk, emlékeztünk, hogy az EU- és NATO-tagsággal két fontos külpolitikai célunk beteljesült, és akkor talán úgy tűnt, hogy a harmadik
– a szomszédsági kapcsolatok és a határon túli magyarok ügye is – mintegy
automatikusan ezek segítségével majd megoldódik. Tudjuk, hogy nem így tör-

2009_BELIV-II.qxd

4/21/2010

9:40 AM

Page 412

412

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

tént. Június 29-én a Parlament előtti téren és bent az épületben nagyon szép
ünnepségre került sor. Két nap késéssel a vasfüggöny átvágásának emlékezetes jelenetét ünnepeltük; erre sokan eljöttek. Ébren tartja az érdeklődést Magyarország iránt, és segít megtartani azt a pozitív képet, amely húsz évvel ezelőtt és még a rákövetkező években kétségkívül megvolt. Németországban –
legnagyobb és legfontosabb partnerünknél – választási év van, kevés figyelem jut a külpolitikára, ennek ellenére a határnyitási eseménysorozat segít
ébren tartani ott is az érdeklődést. Steinmeier külügyminiszter itt volt június
elején. A régi épület Duna parti falán látható az az emléktábla, amit felavattunk az esemény emlékére. Köhler államelnök ugyancsak eljött a júniusi ünnepségre; és Angela Merkelt várjuk augusztus 19-én a határ melletti Páneurópai Piknikre emlékező eseményre.
*
Eltelt az új kormány első száz napja. Hallottunk külpolitikai offenzíváról. Ez
nagyon sűrű és nagyon tudatos offenzíva volt; célja a válságkezelő intézkedések közvetítése, ismertetése, a Magyarország iránti bizalom helyreállítása;
forrásbevonás előmozdítása minden lehetséges csatornán; az áru- és tőkekivitel útjainak egyengetése; kutatási-fejlesztési programokba való bekapcsolódás elősegítése, és még továbbiak. Eredményei mindnyájunk zsebében megmutatkoznak, mert az erősödő forint már nagyon messze van a kormányváltás előtti 320 forintot súroló euró árfolyamtól, már 270 forint alá került, és
ez a megtakarításainkat, a vagyonunkat, az életünket is felértékeli.
Fontos küldetésünk volt a szövetségesi hűség tudatosítása, az érték elvű,
kiszámítható külpolitika képviselete. És ezután – ahogyan a miniszterelnök
is elmondta –, érdekeink világos és őszinte megfogalmazása és képviselete.
Az új kormány nem készített külpolitikai programot: folyamatosságot vállalt.
Ugyanakkor új stílust vezetett be, új hangsúlyok kerültek különböző kérdésekre. Már csak azért is, mert – latin közmondás szerint – ha ketten csinálják ugyanazt, az nem ugyanaz; és ha új a miniszterelnök és a külügyminiszter, ebből már nyilvánvalóan kibontakozik egy új stílus. De ennél tudatosabb
volt a hangsúlyváltás, és egy egészséges munkamegosztás, ahol is a diplomácia megy elöl, előkészíti a terepet, és amikor a helyzet úgy fordul, akkor
helyzetbe hozza a kormányfőt vagy más közjogi méltóságokat, hogy összegezzék, vagy ha úgy tetszik, arassák le az eredményeket.
A külpolitikánkban van egy vállalt őszinte és konstruktív nemzeti tartalom. Nem melldöngetés, nem szavazatszerzés, hanem az érdekek valódi képviselete, mindenekelőtt a Magyar Köztársaság érdekeinek képviselete, soha
nem felejtve a szélesebb nemzetkategória különböző szegmenseinek az érdekeit. A célunk: aktív, problémamegoldó diplomácia: felzárkózni mentálisan is, gyakorlatunkban is az ország visszanyert szuverenitásához. Nem tar-
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tozunk senkinek beszámolással, igazodással, engedelmességgel, hanem magunk fogalmazzuk meg az érdekeinket. Többször megkérdezték tőlem is,
hogy mit értünk most a „nemzet” jelző alatt. Ha nagyon egyszerűen akarok
fogalmazni, akkor úgy mondom: a magyar érdeket semmilyen egyéb megfontolás nem írhatja fölül. Nem kell jó képet vágnunk olyan dolgokhoz, ami
nekünk nem áll érdekünkben. Emelt fővel kimondhatjuk mindenütt, hogy mi
az érdekünk, és annak az útját keressük, hogy ezeket az érdekeket miként
tudjuk valóra váltani.
Összeszámoltam: a külpolitikai offenzívában 30 fontos tárgyalást folytattunk – sokkal többet is, de ez a 30 tűnik igazán fontosnak. Nagyobb része
multilaterális volt – ez a mai világ szerkezetéből is következik –, a kisebb része kétoldalú. És amit büszkén mondhatok az egész külügyi vezetés nevében az, hogy a harminc fontos tárgyalásból huszonhat a mi választásunk volt
– ez a huszonhat beleillik a prioritásainkba –, és négy esetben mondtuk
egyébként fontos partnernek – például a svájci külügyminiszter asszonynak
–, hogy ha Budapestre jön, szívesen látjuk, szívesen találkozunk vele. Ezek
a budapesti tárgyalások általában bruttó fél nap alatt lebonyolíthatók. Négy
esetben bólintottunk rá tehát külső kezdeményezésre, és huszonhat esetben
mondtuk azt, hogy ezt csináljuk azért, mert ez a mi választásunk.
*
Három részre lehet tagolni az offenzíva irányait: a legnagyobb partnerek, a
szomszédok, és a nemzetközi szervezetek. Erről a három pontról szeretnék
röviden beszélni.
Az első utunk miniszterelnökkel együtt még április végén Brüsszelbe vezetett, az Európai Bizottság elnökével Barrosóval, és a már leköszönőben lévő NATO-főtitkárral tárgyaltunk. Onnan egyenesen mentünk tovább a hagyományos szomszédlátogatásra Bécsbe, amely a külügyminiszterek szokásos első útja, úgyhogy ezt is gyorsan letudtuk.
Hivatalba lépésem első napján aláírtam egy levelet Hillary Clintonnak;
kértem, hogy fogadjon. Június elejére kaptam időpontot. Washingtonban mindenekelőtt megerősítettem, hogy Magyarország megbízható és kiszámítható
szövetségese az Egyesült Államoknak. Megerősítettem, hogy nagy rokonszenvvel kísérjük az Obama-adminisztráció külpolitikai újításait, nyitásait,
bátor javaslatait. Igyekeztem eloszlatni a külsőségeken alapuló gyanakvást,
amely valamiféle magyar–orosz titkos alkut tételezett fel; megbeszéltük, hogy
ennek nincs alapja. Érdeklődést sikerült kelteni egyrészt a nyugat-balkáni
szándékainkkal, másrészt a „visegrádi” elnökségünk prioritásaival, köztük különösen a „roma stratégia” előtérbe helyezésével, amely nemcsak nekünk,
hanem Szlovákiának és Csehországnak is fontos problémája; a lengyeleknek
kevésbé, de ők is benne vannak a közös akcióban.
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Az orosz külügyminiszterrel egy nemzetközi esemény margóján sikerült
kétoldalú tárgyalást tartanunk. Megbeszéltük a kölcsönös érdekeket. Tekintettel bizonyos tőkemozgásokra – legismertebb a Szurgutnyeftyegaz – úgy fogalmaztam, hogy mi szeretjük az orosz befektetéseket, örülünk ennek – megjegyzem, a Hócipőben ez úgy jött le, hogy „az orosz pénz jó pénz, mondta
a külügyminiszter, csak szeretjük tudni, mik a szándékai”; ez persze a legegyszerűbb változata az álláspontnak, ennél egy picit szofisztikáltabban
hangzott el –, azaz: szeretjük, ha a befektetések arányosak, átláthatóak és kiszámíthatók. Az arányosság azt jelenti, hogy ne egyszerre akarjon egy befektető egy teljes vállalatot megszerezni, hanem a mostani tulajdonosokkal összhangban és velük együttműködve szívesen látunk egy arányos tulajdonszerzést; de rögtön következik a második feltétel, hogy átláthatóak legyenek a
szándékok, és ezek alapján kiszámítható stratégiát tudjon felépíteni az a vállalat. S ha kulcsvállalatról van szó – akár a MOL-ról, akár a Malév-ról vagy
másról –, akkor az nemzetgazdaságilag is fontos támpont, hogy ezek a nagy
cégek milyen akciórádiusszal rendelkeznek, és mennyiben tudják a magyar
gazdasági törekvéseket alátámasztani és elősegíteni. Október elején várhatóan Moszkvában folytatjuk a megkezdett, egyébként nagyon jó hangulatú megbeszélést Szergej Lavrovval.
Elmentünk Kínába. Külügyminiszteri tárgyalások voltak, és az államelnök
helyettese is fogadott. Hatvanéves a diplomáciai kapcsolatunk, számon tartanak, ismernek minket. Szeretnénk négy-öt nagy húzó gazdasági projektet
beindítani – vannak ötletek –, és azokat modellként felmutatva húzni a többieket. A világ legnagyobb valutatartaléka van Kínában. A kereskedelmünk
már 7 milliárd dollár fölött jár évente. És jó jel, hogy a magyar–kínai kereskedelem mintegy évi 10 százalékos ütemben nő, ami azt jelenti, hogy a kétoldalú forgalmunk tartja a kínai gazdaság növekedésének ritmusát, tehát rajta vagyunk ezen a motoron. Egy képviseletet bezártunk Hongkongban, és keressük azt, hogy hol nyissunk – lehet, hogy még idén – új képviseletet. Nem
azért zártuk be a képviseletet, hogy örök időkre egy szűkebb körben maradjunk, hanem azért, hogy ott mozduljunk, ahol a kapcsolatok ezt indokolják.
Még a végső döntés nem született meg, de aki nagyon kíváncsi, kezdheti keresni: Sanghajtól nyugatra egy szárazföldi 20–30 milliós város lesz a valószínű célpont. A kormánynak előterjesztjük majd az elképzeléseinket.
Párizsban sor került külügyminiszteri tárgyalásra. Az EU belső ügyei és a
keleti szomszédság kérdései dominálták. A németet már említettem. Az Egyesült Királysággal az EU margóján többször közös ügyekben beszéltünk. Így
elmondható, hogy a Biztonsági Tanács öt állandó tagjával, plusz Németországgal élő, személyes külügyminiszteri kapcsolatunk van. Ez a hat nagy.
A szomszédságról néhány szót. Új geopolitikai helyzet van. Huszonnégy
új állam keletkezett a környékünkön, és az államképződési folyamat még
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nem zárult le. Ez hol zárványokban, befagyott konfliktusokban mutatkozik
meg, hol még mozgó tárgyalási szakaszok jelzik. A hét szomszédunk közül
öt olyan, amely állam húsz évvel ezelőtt még nem volt a térképen. Új fővárosok jöttek – mellesleg – közelebb a magyar határhoz: Ljubljana, Pozsony,
vagy mások. Régi nemzetek új állami keretekben sorakoznak körülöttünk.
Nagy kérdés, hogy ki hogyan éli meg a szuverenitást. Egy darabig ezeket a
problémákat elfedte az euroatlanti verseny, nem is nagyon figyeltünk egymásra – magunkra se olykor –, hiszen az új betagozódás volt a fő téma. Ez
talán az első tíz évet igénybe vette. Utána kezdődtek az újszerű problémák.
Van olyan ország, főleg a kisebbek, amelyek nagyon modernek, egész korszakot ugranak át; elektronikus államigazgatást vezetnek be – az észtek például –, kis mintaállamokká válnak, nagy dinamikával. Van ahol agresszív nacionalizmusba fordul vissza a nemzeti identifikációs folyamat. És van ahol
középhatalmi ambíciók ütköznek ki az új államok politikájában. Magyarország mindenkihez barátságosan közelített az alapszerződésekkel; utána kormányzati, parlamenti együttműködési struktúrák létrehozásával, némelyik
szomszéddal közös kormányülésekkel. Az euroatlanti felzárkózásban a többieket inkább partnernek tekintettük, mintsem versenytársnak; aki mögöttünk
jön, azt segítjük.
Tehát mindenképpen barátságos, nyitott viszonyulást tanúsítottunk. Hozzátéve: a magyar kisebbségeket megkerülhetetlen problémának tekintjük.
Mármost kérdés, hogy a szomszéd országokban hogyan tekintenek ezekre a
magyar kisebbségekre: államalkotó, értékes közösségként, amely hozzájárul
ezeknek az államoknak a felépítéséhez, új arculatának kialakításához, vagy
szakadár bajkeverőknek nézik egyesek. Kérdés az is, hogy mi hogyan tekintünk ezekre a kisebbségekre a magyar politika teljes spektrumán: kiszabadítandó túsznak véljük őket, vagy az elvált házastársnál elhelyezett közös gyermekként tekintünk rájuk, akinek a sorsáról csakis egyetértéssel lehet dönteni. Országonként nagyon különbözőek a válaszok ezekre a kérdésekre. A célunk a problémamentes bilaterális kapcsolat, ez talán nem túl ambiciózus
megfogalmazás, a tartalma azonban hol rövidebb, hol hosszabb távú múlt
lezárását igényli.
Ausztriával régesrég végbement a történelmi megbékélés, „kuruc” és „labanc” nem haragszik egymásra. A legfőbb problémánk egy szemétégetőnek
a megfelelő – lehetőség szerinti – leállítása az építkezésnek.
Szlovénia modell értékű, a kapcsolatokban partner. Horvátországban az
EU-csatlakozás és az ott nyújtott magyar segítség áll a kapcsolatok homlokterében. Szerbiával jó együttműködés bontakozik ki, új mérföldkövet javasoltunk a kapcsolatokban. A vízumkötelezettség eltörlését támogatjuk, és nagy
erővel Szerbia európai betagozódását. A közelmúltban tartottunk szerb–román–magyar háromoldalú találkozót a hármas határ találkozási pontja köze-
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lében, Temesváron. Ott épül a Duna–Körös–Maros–Tisza eurorégió, amely
mintaszerű megoldásokkal szolgál. Rég kiiktatott és a három országon át kanyargó vasútvonalat állítunk helyre; közös betegbiztosítási kártyát fogunk bevezetni a régióban dolgozóknak, és számos más jó ötlet működik.
Romániával talán valamelyest mérséklődtek a problémák. Most legutóbb
a dekoncentrált államigazgatási szervezetek nagyrészt magyar tagjainak az
eltávolítása okozott gondokat. Ugyanakkor például közös érdekeink vannak
az ukrajnai kisebbségi nyelvhasználat és oktatási szabályokkal kapcsolatban,
amely egyaránt érinti a román és a magyar kisebbséget Ukrajnában. Azt tervezzük most a román kollégával, hogy együtt lépünk fel ebben az ügyben
Ukrajnában.
A fő problémánk, mint már többszörösen elhangzott ma reggel: Szlovákia. Megfogalmaztuk ott is május közepén a kapcsolatok új fejezetének tartalmát. Erre megértek a feltételek, mert nagyon sokan nagyon sokat tettek a
dunaszerdahelyi incidens után parlamenti és kormányzati szinten. Öt parlamenti vegyes bizottság létesült, tizenkét kormányközi vegyes bizottság; ezeknek a túlnyomó része aktív tevékenységbe fogott. Tehát úgy tűnt, hogy van
mire építenünk, megfogalmaztuk az új elveket. Nem mi tértünk el tőle. Gondot okoz az államnyelv-törvény módosítása. A megoldást nemzetközi szervezeteknél keressük.
Első helyen az EBESZ kisebbségügyi főbiztosának szakvéleményére tudunk támaszkodni; úgy tűnik, hogy ezt általában elfogadják, a szlovákiai magyar kisebbség és a nemzetközi közvélemény is szimpátiával fogadta. Mi a
bajunk az államnyelv-törvény módosításával? Az egyik az, hogy furcsa módon mintha egy görbe tükröt – a képet megfordító tükröt – látnánk: a többségi nyelvet védi a kisebbségivel szemben, holott ez fordítva szokott lenni és
úgy lehet indokolt. A másik az, hogy túl mélyen avatkozik be a mindennapi
életbe – tömegközlekedés, kereskedelem –, és különösen nehéz helyzeteket
vetíthet előre az oktatásba és az egészségügybe való hatalmi beleszólás a
nyelvhasználatot illetően. A legfőbb gondunk pedig az, hogy szankcionál.
Egy olyan skálán szankcionál, ami egyébként hatósági eljárásokban is szokatlan: a skála egytől ötvenig terjed, tehát egyes erősségű és ötvenszeres erősségű bírságot lehet kiszabni; miközben a végrehajtási utasítások sehol nem
láthatók, tudniillik hogy ki és miként fogja elbírálni a tényállást, hogy melyik
tartozik mondjuk egy kettes súlyosságú kihágásba, és melyik esik a 46-os
erősségű büntetésbe. Nos, ezek a leggyengébb pontjai ennek a törvénynek.
A megoldás az lenne, hogy az államnyelv-törvény – az államnyelv védelme
egyébként jogos törekvés, ezt a franciák is, mások is megteszik –, ám hozzátartozna egy kisebbségi nyelvtörvény. Szép lenne, ha a kettő együtt lenne,
és egy kisebbségi törvény lenne az igazi megoldás. E felé próbálja a nemzetközi vélemény is terelgetni szlovák barátainkat.
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Számtalan szervezet tágítja a szomszédsági kapcsolatokat, és fejleszti regionális érdekközösséggé. Ilyen a „visegrádi négyes”, amely számunkra most
szép kihívás: július 1-jétől mi vagyunk az elnöke. Az említett energián kívül
két fontos külpolitikai dimenzióban próbáljuk összehangolni a tevékenységünket: az EU keleti partnerség és a nyugat-balkáni terület. És különösen értékes a roma stratégiában előrevetített együttműködés.
A Duna Stratégia egy új dimenzió, az EU balti stratégiája nyomán. A Duna menti EU-tagállamok kezdeményezésére a júniusi EU-csúcs nevesítette
ezt a projektet. Most az következik, hogy az Európai Bizottság koordinálása
mellett hat ország – Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária – elkezd egy közös stratégiát kidolgozni, várhatóan négy-öt csomópont köré építve. Megkerülhetetlen a közlekedés, a vízügy, a környezetvédelem. Mi szeretnénk a régiók összekapcsolását, bizonyos kulturális dimenziót is belevenni. Ezt együtt fogjuk kidolgozni.
Regionális jelentőségűek az energiahálózatok – a miniszterelnök ezekről
az imént beszélt. Nagy örömmel konstatáltuk a kormányközi megállapodás
aláírását a Nabuccoval kapcsolatban. Tovább szorgalmazzuk az észak–déli
alternatívák kiépítését és a szomszéd országokkal való összekapcsolódást,
amihez az első szerény segítséget már az Európai Uniótól is megkaptuk a
magyar–szlovák, magyar–román és a magyar–horvát kapcsolatokban. Több figyelmet fordítunk a közlekedési folyosókra. Itt is vannak perspektívák, talán
majd az új Európai Bizottsággal újra lehet kezdeni ezeket a kérdéseket. És a
környezetvédelem is hasonló.
*
Végül: nemzetközi szervezetek. Az EU-ban egy teljes választási periódust immár végigéltünk, nem vagyunk újak. Mi most már tagállam vagyunk, mindenféle jelző nélkül. Az első öt évet az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel végigszolgáltuk, láttunk egy csomó elnökséget közelről és belülről.
Tapasztalatokkal felvértezve dolgozunk, határozott hangot hallatunk, aktívak
vagyunk a Tanács fórumain. Arra törekszünk és arra ösztönzünk mindenkit,
hogy nagyon világosan képviseljünk álláspontokat, lehetőleg szövetségesekkel együtt. Az EU gazdaságába mélyen beágyazva élünk, a konvergenciaprogram meghatározza a pénzügypolitikát, a költségvetési politikát, s megszoktuk a kétszintű kormányzást. Napi gyakorlattá vált az, hogy negyedévente a kormányfők találkoznak, havi-kéthavi gyakorisággal egy sor miniszterünk
ott van, és napi frekvenciával röpködnek a szakértők Brüsszelbe. Eligazodunk
az EU belső és külső diplomáciájában. Jó lenne, ha a belső érdekegyeztetés
kevesebb energiát fogyasztana, és több maradna közös külső álláspontok kialakítására és képviseletére.
A svéd félévet már szinte úgy tekintjük, mint a mi elnökségünk bevezetőjét. Két csúcsot terveznek – egyelőre rendkívüli csúcsot nem terveznek a
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hátralévő mintegy három hónapos időszakban –, 40 miniszteri tanácsülést,
ebből 12 Svédországban lesz. Ők 7 helyszínt jelöltek ki, de rögtön megmondtuk, amikor most legutóbb Stockholmban voltunk, hogy ne tegyék; nem szabad 7 helyszínre széthúzni, borzasztó sok gondot okoz a biztonság megteremtése, a sajtó mozgatása. Ami minket illet, egyelőre három fő helyszínben
gondolkodunk itt Magyarországon, még három sem lesz könnyű. Természetesen munkacsoportok, konferenciák az egész országban szétteríthetők, de
főembereket nem lehet túl sokat utaztatni a reptértől; mi azt mondtuk, hogy
egy óra maximum, de még az is soknak tűnik: biztonságosnak és színvonalasnak kell lenni. Nagy valószínűséggel a Roosevelt tér környéke lesz az egyik
helyszín, és talán valahol egy balatoni és egy Budapest közelében lévő másik – víz menti – helyen gondolkodunk.
Igen jól és szervezetten folyik a felkészülés a magyar elnökségre. Egy 750
fős stábnak a kiképzése már folyik. A költségvetés összeállt; egy vállalható,
nem túlzó, nemzetközileg is összehasonlítható végösszegen belül mozgunk;
de még mindig nyírjuk és nyírjuk, hogy kevesebb legyen. A civil szféra bekapcsolásával foglalkozunk. Most jutottunk el oda – az első teszt –, hogy felvázolunk egy elnökségi naptárat. Ez nagyon fontos, mert még a helyszínek
is érdekesek abból a szempontból, hogy januárban lesz ott az esemény vagy
májusban; és egyáltalán: időben szét kell osztani. Most egy féléves naptárnál tartunk; ez a próbája a képzelőerőnknek és az uniós szabályok alkalmazásának. Mindenképpen a kormányra fog hárulni a munka nagy része, és a
külképviseletekre – erről majd egy külön szekcióülésen fogunk beszélni. Magyarország vezetési képességei kerülnek itt mérlegre.
A NATO-ba új színt hozott az új USA-adminisztráció. Az iráni nyitás, a
közel-keleti rendezés, az Afganisztánra, Pakisztánra való súlypontáthelyezés,
nem utolsósorban az USA–orosz kapcsolatok újraindítása: négy óriási vállalkozás. Mind a négy új szempont; adná a Jóisten, hogy legalább egy bejöjjön
neki, de inkább kettő! Ma egyiknek sem túl biztatóak a kilátásai, de rajta van
az USA. Most új és általunk jól ismert dinamikus NATO-főtitkár lép hivatalba augusztus 3-án. Anders Fogh Rasmussent – többedmagammal – jól ismerjük személyesen. Ő vezette diadalra a mi EU-csatlakozási tárgyalásainkat
2002 decemberében; ő volt az a dán elnök, akinek a nagyon kemény keze,
a kérlelhetetlen és céltudatos irányítása alatt akkor fejeztük be és nem később; lehet, hogy még ma is tárgyalnánk, ha nem Anders Fogh Rasmussen
az elnök. Nos, vannak biztató jelek. Egy új stratégiai koncepció kidolgozásába fog bele az új NATO-főtitkár. Itt az új kihívásokra kellene nagyon praktikus válaszokat adni.
Afganisztánban jelen vagyunk Baghlan tartományban; megmutatjuk, hogy
milyen katonai, rendőri és civil segítségre vagyunk képesek. Ez egy nagyon
nehéz misszió; a HM-mel szorosan együtt kell működnünk. Választások lesz-
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nek Afganisztánban, és bizony nagy kérdés az EU-külügyminiszterek körében is, hogy itt mi lesz a siker, mit tekinthetünk majd valódi sikernek. Nem
szabad európai mércével mérnünk. A helyzet stabilizálása kell hogy a mérce legyen, és egy kibontakozás.
Nincs időnk most részletesen belemenni, hogy Európa Tanács és az ENSZ
Közgyűlésére készülünk. A nemzetközi szervezetek fontos mozgásteret képeznek.
Itthon is igyekszünk nyilvántartani – most új munkakör létesítésével – a
pályázatokat, a már hivatalban lévőket. A brüsszeli EU Állandó Képviseleten
egy új személyzeti munkakört létesítünk, amelyik kifejezetten az EU-nál hivatalt nyert magyarokat fogja megpróbálni regisztrálni, mert ez egy értékes
káderállomány.
*
Külön ülésen fogunk foglalkozni a szervezeti, személyi feltételekkel. A minisztérium vezetése június elejére felállt. Erős a vezetés, nagyon helyén van
mindenki és jó az együttműködés. Csak önmagunkhoz mérjük magunkat,
nem hasonlítjuk magunkat senkihez, se előre, se a jövőt tekintve. Végezzük
a munkánkat. Újszerű belső szervezeti megoldásokat alkalmazunk. Az egyik
inspiráló példánk a Nabucco-nagykövet kiemelkedő sikere. Ugyanígy lesz
egy Duna-nagykövet most. Biztos alapokon áll a minisztérium költségvetése. Önként vágtunk néhány helyen, és ezzel erkölcsi alapot teremtünk arra,
hogy megvédjük a jövedelmeket. Biztosíthatom a külképviseleteket, ebben a
minisztérium vezetése a szövetségesük. Miközben átrendezünk bizonyos térítéseket – oktatási, egészségügyi –, és valamelyest próbáljuk igazságosabbá
tenni, miközben megpróbáljuk emelt szinten honorálni a nyelvtudást, különös tekintettel a különleges nyelvtudásra, és a nehézségi pótlékokat is hozzáigazítottuk, még nem léptünk előre az inflációkövetésben; és folytatjuk csatánkat a hazai költségvetési korlátok között a jövedelmek megőrzése céljából. Jön ide a pénzügyminiszter, tessék neki is bátran föltenni kérdéseket!
A munkánkat a feladatunkhoz igazítjuk. Naponta kérjük a munkatársakat,
hogy ne óvatoskodó álláspont-diplomáciát folytassanak, hanem röviden, tömören, sarkosan! Ötletekre van szükség; friss információra. És ezekhez szövetségesekre. Akciókat tervezünk. Rengeteg jó ötlet van, kezdeményezéssé
és akcióvá kell ezeket az ötleteket formálnunk, hogy Magyarország neve is
úgy jelenjék meg, mint aki megoldotta. Mondok példát: a macedón névvitát, a boszniai helyzet kimozdítását, a beragadt koszovói helyzetet. Biztos,
hogy vannak ötletek, csak a csatornákat kell megteremteni, hogy ezek felszínre jöjjenek. Talán úgy is lehet fogalmazni, hogy „nagy hagyományai” vannak a házban a kockázat-minimalizáló álláspontok „művészi” kidolgozásának. Én e helyett egy bevétel-maximalizáló stratégiát szeretnék ajánlani, ebben legyünk szövetségesek. Ez néha kockázattal is jár; de az eredmény ma-
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gában hordja a jutalmat. Nem mindegy, hogy milyen lépéseket teszünk 2011
felé. Magunk formáljuk a Magyarország-képet: egy előretekintő, megoldásokat és szövetségeseket kereső ország, vagy pedig van egy másik lehetőség:
„fordítva ül a lovon”, évszázados sérelmein duzzog, szűkebb-tágabb környezetében ellenségeket lát, holott az ilyen ember általában önmagával nem tud
békét kötni. Egyetlen napot sem hagyunk ki az EU-elnökségi felkészülésből,
mert ha egyetlenegy napot elmulasztunk, akkor már nem úgy fog Magyarország nekilátni. Szeretnénk tartalmat és diplomáciai formákat adni egy modern, európai Magyarország felépítéséhez és a világ előtt való megjelenítéséhez, majd amikor eljön az EU-elnökség ideje. Erről fogunk a következő napokban beszélni.
Köszönöm a figyelmet.
Július 30.
1128/2009. (VII. 30.) Korm. határozat
az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar
részvételről szóló 2250/2007. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
(...)
2. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg a Korm. határozat 7. pontja hatályát veszti.
Vö. Magyar Külpolitikai Évkönyv 2007, 367–368.
(lásd 7. pont:
7. felhívja a külügyminisztert és az igazságügyi és rendészeti minisztert,
hogy az Európai Unió koszovói polgári válságkezelési művelet személyzete
kiválasztási folyamatának eredménye, a tényleges létszám, valamint a felmerülő költségek ismeretében készítsen előterjesztést a 6. pontban megjelölt
személyek kiküldésével kapcsolatos költségek finanszírozására vonatkozóan.
Határidő: az Európai Unió koszovói polgári válságkezelési műveletét
létrehozó együttes fellépés hatálybalépését követően azonnal)
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AUGUSZTUS
Augusztus 5.
57/2009. (VIII. 5.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya
közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság
Kormánya közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi 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 honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Augusztus 5.
58/2009. (VIII. 5.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között
a közös hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
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1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy
– az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi 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 közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás
végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Augusztus 14.
A Külügyminisztérium nyilatkozata
a New York-i adóvitával kapcsolatban
Mint ahogy a sajtó többször beszámolt, a Magyar Köztársaság az elmúlt húsz
évben jelentős összegű, de a Magyar Köztársaság által a nemzetközi jog alapján vitatott adótartozást halmozott fel New York várossal szemben a New
Yorkban található diplomáciai és konzuli helyiségekre a város által kivetett
adó kapcsán. A probléma felmerülése óta a Külügyminisztérium folyamatosan annak rendezésére törekedett. A diplomáciai lépések és a nemzetközi jogi érvek sikertelenségére, továbbá a New York város által 2009-ben végrehajtott jelentős adóemelésre tekintettel, a Külügyminisztérium indokoltnak tekintette, hogy adótanácsadó igénybevételével kísérelje meg a vitatott adótartozás rendezését.
A Külügyminisztérium ennek érdekében, megfelelő felhatalmazás alapján
megbízási szerződést írt alá a H. Elliot Greene & Associates amerikai adótanácsadó céggel 2009. márciusában.
Az amerikai külügyminisztérium – a State Department – 2009. június végi, a teljes adótartozás valamennyi érintett államra kiterjedő eltörlésére vonatkozó döntése a megbízott esetleges további tevékenységét szükségtelenné tette, ezért a Külügyminisztérium a megbízást felmondta.
Sajtóinformációk szerint az adótanácsadó cég a megbízás felmondása
miatt nyújtott be keresetet a Külügyminisztérium és két munkatársa ellen. A
Külügyminisztériumnak nincs hivatalos tudomása a keresetlevélről. Maga a
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per az illetékes bíróság döntéséig nem indul meg, tehát jelenleg nincs folyamatban per.
Az adótanácsadó céggel jogvitában a Külügyminisztérium áll. A Külügyminisztérium munkatársainak perbevonása puszta eljárásjogi fogás a felperes részéről. Néhány sajtótermék részéről az érintettségüket sugalló állítások
méltánytalanok és megalapozatlanok.
A megbízás felmondása tárgyában a Felek ellentétes jogi álláspontot képviselnek, a vitás kérdések tisztázásának és a jogi érvek kifejtésének pedig nem
a sajtóban kell történnie. Ebből adódóan a Külügyminisztérium sem a sajtón
keresztül kívánja érveit kifejteni. Ez utóbbi egyébként is nagyban rontaná a
jogi pozíciónkat, és sértené az ország érdekeit, amennyiben a jövőben mégis sor kerülne perre. A vitás kérdés tisztázását követően a Külügyminisztérium megfelelő tájékoztatást fog adni a közvélemény részére
Augusztus 19.
Sólyom László köztársasági elnök beszéde
a Páneurópai Piknik 20. évfordulója alkalmából,
„Az Áttörés, a Szabadulás Emlékműve” ünnepélyes felavatásán
Sopronpusztán
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Emlékművet avatni gyűltünk össze azon a helyszínen, ahol 1989. augusztus
19-én az országhatárt néhány órára kinyitó magyar-osztrák Páneurópai Piknik zajlott, és ahol ugyanazon délután több mint hatszáz keletnémet állampolgár áttört a kinyitott kapun, s a szocialista világból a szabad világba jutott. Húsz éves évfordulót ünnepelünk ma itt. Sok történelmi eseménynek van
húszéves évfordulója ebben az időszakban. Két évtizeddel ezelőtt volt a rendszerváltás, 20 éve omlott le a berlini fal, tért vissza Magyarország Európába,
és indult meg Európa az egységesülés új szakaszába, benne az újraegyesült
Németországgal és az új demokráciákkal.
Feltűnt-e valakinek, hogy a rendszerváltásnak nincs emlékműve Magyarországon? Hogy csakis a változások európai vonatkozásait ünnepeljük? Az
állam is a vasfüggöny szimbolikus átvágásának évfordulóján, június végén
rendezett nagy nemzetközi megemlékezést – a többi néma csend. Igaz, a
műszaki határzár lebontása, és maga a civilek szervezte Páneurópai Piknik
is egy európai horderejű eseménysor láncszeme lett, olyan történéseké, amelyek visszaigazolták az akkori magyar kormány politikai és erkölcsi teljesítményét éppen úgy, mint a piknik szereplőiét. Minderre tehát jogos büszkeséggel emlékezhetünk, sőt úgy érezhetjük, megvan a bátorság jutalma, a jó
elnyeri díját, van igazság a történelemben.
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De, tisztelt ünneplő közönség, mi, akik itt ma összegyűltünk, a piknik egykori kitalálói, megszervezői és résztvevői, azok az egykori keletnémetek, akik
életük döntő fordulatát élték meg itt, mi jól tudjuk, hogy ezt a dicső folytatást akkor senki nem látta előre.
És bár a további nemzetközi események fényéből nyilván nem kell, sőt
nem is lehet, felesleges és a történteket megcsonkító lenne kiragadni a pikniket és az NDK-sok áttörését – ez az emlékmű mégis annak a bizonyos
pillanatnak szól, 1989. augusztus 19-e délutánjának. Ez az emlékmű emancipálja ama nap eseményeit és szereplőit. Saját értékeiknek, önmagukban
vett érdemeiknek és érzéseiknek állít örök emléket. Megörökíti a pikniket
szervező polgárok olthatatlan vágyát a határok nélküli Európába való hazatérésünk iránt, dicsőíti elszántságukat és ügyességüket, ahogy ezt az akkori akadályok ellenére megszervezték. Kőbe faragva örök jele lesz ez az
emlékmű az NDK-s polgárok életüket is kockáztató kétségbeesett bátorságának, a nagy menekülésnek, és a szabadulás hihetetlen élményének. Igenis, nagy eseményre emlékezteti ez a szobor a magyarok és németek nemzedékeit.
Tisztelt Egybegyűltek, kedves soproniak, kedves német és osztrák vendégeink, ez a nap akkor is emlékművet érdemelne, ha a következmények teljesen másként alakultak volna.
Akkor is messze túlmutatna önmagán, és emlékezésre méltó lenne a tény,
hogy több mint hatszáz ember a német nemzet fallal, szögesdróttal, lőparanccsal elválasztott és bezárt részéből ki tudott törni, és el tudott jutni a német nemzet szabad részéhez. Hiszen minden ember, és minden ember szabadsága óriási érték. Ha más lett volna a folytatás, akkor is az utókor elismerését érdemeli a szolgálattevő magyar határőrparancsnok, Bella Árpád felelős és bátor döntése, amely elhárította a lehetséges tragédiát, és szabaddá tette az utat.
Kedves német vendégeink, megrendülten fordulok Önökhöz, akik húsz
év után visszatértek erre a helyre. Ismerjük a fényképeket, a filmfelvételeket,
örökre belénk vésődtek az arcok a nyitott kapu felé rohanva, azután a sírás,
a könnyek és a szabadulást szinte el sem hívő nevetés a túloldalon. Ismerjük a családtól elsodródott gyerek történetét, akiért egy osztrák határőr még
át tudott jönni. Tudom, nem könnyű találkozni a húsz évvel ezelőtti önmagunkkal, szembesülni azzal, mi lett reményeinkből, mi lett belőlünk. De ez
egy olyan hely, és olyan pillanat, amelyet érdemes felidézni és újra átélni,
hiszen nagyszerű volt. Kívánom, hogy merítsenek erőt ebből a látogatásból
és találkozásból, hiszen éppen ez minden ünnep értelme.
A Páneurópai Piknik értelmi szerzői és megvalósítói Debrecentől Sopronig, nem engedték, hogy feledésbe merüljön. Társakat találtak megőrzéséhez,
húsz éven át rendszeresen megemlékeztek róla, gyarapították az emlékjele-
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ket a kopjafától a díszkútig. S most nagy tettet vittek végbe azzal, hogy ezt
a szobrot állították.
A szobor hátoldalán ezt olvashatjuk: „Egy rab nép kinyitotta kapuját, hogy
egy másik rab nép kiléphessen a szabadságba.”. Ez igaz, de hozzá kell tennünk, akik a szabadságot adták, maguk is úton voltak a szabadság felé. A
Páneurópai Piknik ugyanúgy, mint azután a keletnémetek kiengedése nyugatra, része volt az 1989 nyarán felgyorsult politikai változásoknak. Ekkor már
befejezéshez közeledtek a Kerekasztal-tárgyalások, megfogható közelségben
voltak a többpártrendszerű szabad választások.
A rendszerváltás óta folyamatosan meg kell küzdenünk a múltért. Kié a
múlt? Ki vitte végbe a rendszerváltást? Mi az új, demokratikus rendszer viszonya a Kádár-rendszerhez? Hányszor kellett fellépnem azért, hogy leszögezzem, nincs folyamatosság a kettő között! Hányszor kellett küzdenem
azért, hogy csak egyetlen 1956 van! Ez az emlékmű azt is hirdeti, hogy a
rendszerváltásban döntő szerepet játszottak az emberek, az ország népe.
Nemcsak politikusok egyezkedtek a Kerekasztalnál, s nem valamilyen
reformkommunista program valósult meg. Emlékezzünk a nagy megmozdulásokra, a hatalmas méltóságteljes néma tüntetésre a romániai falurombolások ellen, vagy amikor 1989. március 15-én mámoros örömmel vette birtokába az utcát a nép. De ekkor már legalább egy év óta óriási pezsgés folyt,
mindenütt szervezkedtek az emberek, alakultak a mozgalmak és pártok, és
helyi csoportjaik, országos tervezés folyt a jövőről, elkezdték visszahívni a
szocialista parlament képviselőit, hogy a formálódó demokratikus erők képviselőit válasszák helyükre. Egymást érték a helyi kezdeményezések. Kitűnő,
józan és bátor emberek jelentek meg mindenütt. Ragyogó kor, reményteljes
és aktív időszak volt ez a másfél-két év. Ennek a szellemnek volt terméke a
Páneurópai Piknik is. S nagy igazságszolgáltatás, hogy a nép akkori teljesítménye a rendszerváltásban most ilyen nagy nemzetközi figyelem központjába kerül.
Az Áttörés Emlékműve egyszersmind a rendszerváltás legjobb arcának állít emléket.
Sopron, civitas fidelissima, a hűség városa, köszönöm, hogy a rendszerváltás legszebb hagyományához is hű maradtál, és köszönöm, hogy hűek maradtak a soproni polgárok is. Örüljünk, hogy a rendszerváltásnak ez az első
emlékműve ilyen sokjelentésű, sok nemzetnek szóló és minden tekintetben
őszinte emlékmű lett.
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Augusztus 19.
Angela Merkel német szövetségi kancellár beszéde
a Páneurópai Piknik 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen,
2009. augusztus 19-én, Sopronpusztán
Mélyen tisztelt Köztársasági Elnök Úr, Mélyen tisztelt Miniszter Úr, Polgármester Úr, Magas Úr, Kaiser Úr, Hölgyeim és Uraim!
Nagyon örülök annak, hogy a Páneurópai Piknik 20. évfordulója alkalmából
a mai napon itt lehetek Sopron város közelében, ezen a történelmi helyszínen, és valamennyi német nevében szeretnék köszönetet mondani Magyarországnak. A jó ötletek – és a Páneurópai Piknik ötlete egészen szokatlan
gondolat volt – nagymértékben hozzájárulhatnak a történelemhez. Ezt igazolta a Piknik is. A soproni és debreceni szervezők és sokan mások, az akkori magyar reformerek Németh miniszterelnök és Pozsgay államminiszter
környezetében, aki aztán Habsburg Ottóval a másik oldalon vállalta a Piknik védnökségét, a szabadságba vezető kaput, ahogy azt az előbb Ön is
mondta, két rab nép számára egy kicsit – és visszafordíthatatlan módon –
megnyitotta.
A határkapu megnyitásának óráit – nagyon örülök annak, hogy nemsokára találkozhatok az események akkori tanúival; – senki nem tudta akkor igazán, miként telnek majd el ezek az órák – kihasználták azok az NDK-polgárok, akik a környékbeli területeken kempingeztek. Ők, majdnem 700 emberről van szó, kihasználták azt a rövid időt, hogy a szabadságba induljanak.
Magyarország úgymond szárnyakat adott a volt NDK-ból származó németek
szabadságvágyának. – Az akkori Magyarországon egyébként is az egykori
NDK-s polgárok szempontjából sok minden közelebb volt a Nyugathoz, mint
náluk. A határkapu rövid időre történő megnyitása alapvetően megpecsételte a visszafordíthatatlanságot. Ezt a határkaput már soha többé nem lehetett
bezárni. Csupáncsak néhány hónapig tartott még, amíg a hidegháború öszszes fala leomlott.
Szeretném azoknak megköszönni a bátorságukat, akik Magyarországon
és az osztrák oldalon szervezték a Pikniket, vigyáztak rá. Szeretném köszönetemet azoknak a volt NDK-s polgároknak is kifejezni, akik kihasználták a
kínálkozó lehetőséget és az NDK vezetése számára közvetlenül dokumentálták szabadságvágyukat. A történelmet úgy írják, hogy az az egyes emberek kis, bátor lépéseiből áll össze. Az, ami itt történt, egy darab történelem.
A Németországi Szövetségi Köztársaság és a németországi emberek nem felejtik el, milyen nagymértékben járult hozzá Magyarország ahhoz, hogy ma
valamennyien szabadságban élhetünk. Nagyon örülök annak, hogy ma már
együttműködünk az Európai Unióban, amely megérdemli az „európai” ne-
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vet, valamint más szövetségi rendszerekben, és annak is örülök, hogy egyesít minket a szabadság és semmilyen diktatúra sem választ minket már el másoktól, akik szabadságban élnek.
Szívből köszönöm, kedves magyar barátaim! Szívből köszönöm, Polgármester Úr!
Augusztus 19.
Angela Merkel német szövetségi kancellár beszéde
a Páneurópai Piknik 20. évfordulója alkalmából rendezett Európa-koncert
keretében, 2009. augusztus 19-én, Fertőrákoson
Mélyen tisztelt Köztársasági Elnök Úr, mélyen tisztelt Miniszterelnök Úr, Polgármester Úr, Magas Úr, mélyen tisztelt Kollégák, kedves Barátaim, Hölgyeim
és Uraim!
Nagyon örülök annak, hogy ma Önökkel együtt ünnepelhetem a Páneurópai
Piknik 20. évfordulóját.
A Páneurópai Piknik az emberiség történelmének valószínűleg legjelentősebb következményekkel járó piknikje volt. Ez sokkal több volt, mint csak
egy piknik. Azt mondanám, hogy ez több volt, mint csak a polgárok egy a
Vasfüggöny fölött megtartott találkozója. A piknik valójában egy kis forradalom volt. A piknik jelentette a váltóállítást a szeptember 10-i, hivatalos határnyitáshoz vezető úton.
Ez a mérföldkő elképzelhetetlen lett volna a Páneurópai Piknik akkori soproni és debreceni szervezőinek bátorsága nélkül, de az akkori magyar kormány Németh Miklós miniszterelnök és Pozsgay Imre államminiszter körüli
reformerjeinek bátorsága nélkül sem. Megindító az, ahogy Helmut Kohl szövetségi kancellár beszámol a titokban tartott találkozójáról Németh miniszterelnökkel és Horn illetve Genscher külügyminiszterekkel 1989. augusztus
25-én, a gymnichi kastélyban, – néhány nap múlva ennek 20 éve lesz – tehát röviddel a végérvényes magyarországi határnyitás előtt – idézem: „Többször megkérdeztem Németh Miklóst, hogy a magyarok nem várnak-e el valamilyen ellentételezést, de minden esetben legyintett és azokkal a szavakkal utasított el, hogy Magyarország nem árul embereket.”
Ez a segítőkészség és ez a bátorság nyitotta meg az NDK polgárai számára a szabadsághoz és valamennyi német számára az egységhez vezető utat.
Önök, magyarok adtak szárnyakat a németek szabadságvágyának. Az Önök
bátorsága volt a döntőjelentőségű ütés arra a vésőre, amely aztán lebontotta a berlini Falat. Magyarország nagyszerű hozzájárulást nyújtott a vasfüggöny lebontásához és Európa szabadságának és egységének eléréséhez. Ezért
köszönetet mondok Önöknek a Németországi Szövetségi Köztársaság és la-

2009_BELIV-II.qxd

428

4/21/2010

9:40 AM

Page 428

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

kosai nevében, és személyesen saját nevemben is köszönöm. Ez az elismerés megillet mindenkit, aki szolidáris volt a menekültekkel, aki megmutatta
nekik a határhoz vezető utat, aki szállást és támogatást adott részükre.
Ez egyáltalán nem volt magától értetődő. Különleges segítség érkezett az
egyházak képviselőitől, az ellenzéki csoportoktól mint az MDF és a FIDESZ,
valamint a segélyszervezetektől. Hadd említsem Kozma atyát sokuk képviseletében. De érkezett segítség a vasfüggöny másik oldaláról is: így pl. Habsburg Otto volt a Páneurópai Piknik egyik védnöke. A Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselagerral Budapest angyalával döntő szerepet játszott a menekültek gondozásánál, támogatásánál.
Ezen kívül fontos volt a szabad média szerepe. Közvetítették az egész NDKba azokat a képeket, miként bontják a határzárat. Így vitték tovább a szabadság hívószavát. De a köszönetnyilvánításba szeretném belefoglalni a határ másik oldalán élő számos embert is, Burgenlandban és egész Ausztriában. Magyaroknak, németeknek, osztrákoknak és valamennyi szabadságszerető európainak közös oka van az ünneplésre. Ennek érdekében más európaiak is nagymértékben hozzájárultak. Emlékeztetek II. János Pál pápára, a lengyel Szolidaritásra, a csehszlovák Charta 77-re, és a balti útra. Ez a szabadság, demokrácia és az emberi jogok megvalósításához vezető út jóval 1989 előtt kezdődött. És ez az út nem volt mentes a csapásoktól: ezt mutatja az 1953-as NDK
felkelés leverése, az 1956-os magyar felkelés leverése, és az 1968-as Prágai
Tavasz leverése. 1989-ben aztán már nem lehetett feltartóztatni a tömegmozgalmat. És a Szovjetunió élén a döntő személy, Mihail Gorbacsov nem is akarta azt feltartóztatni. Ez mind inspirálta az NDK polgárait és előre vitte a békés forradalmat. Egyrészről több ezer NDK-s polgár próbált meg Magyarországon keresztül a szabadságba jutni – ők kívülről gyakoroltak nyomást a kelet-berlini korhadó rezsimre. Másrészt pedig számtalan ember tudatosan döntött úgy, hogy otthon marad és ott viszi előre a rendszerváltást.
Ma, Hölgyeim és Uraim, valamennyien egy szabad és egyesült Európában élünk. Ez olyan dolog, amelyet nem lehet eléggé nagyra értékelni. Ezt
igazolja az Európa-koncertek nagyszerű hagyománya is itt a fertőrákosi Barlangszínházban. A Barlangszínházhoz vezető úton látható egy emléktábla. A
2. világháború vége felé itt foglalkoztatott kényszermunkásokról emlékezik
meg. Ilyen szorosan egymás mellett léteznek az örömteli és a szomorú emlékek. Elkísérnek minket az egyesült Európa alakítása során, amelyet magyarok és németek egymás oldalán barátként és partnerként végzünk.
A weimari Liszt Ferenc – Franz Liszt – Zeneművészeti Főiskola ifjú zenészei fellépésének leszünk most tanúi, amely szimbolizálja országaink történelmi összetartozását, és az igen aktuális baráti partnerségét is.
A keleti blokk hatalmasai évtizedeken keresztül megpróbálták kiűzni az
emberek fejéből az egyesült, szabad és demokratikus Európát. Nem sikerült
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nekik. Ami a 2. világháború után évtizedeken keresztül csak vízió volt, az
valósággá vált. A jövőnk a kezünkben van. Látjuk azt, hogy ez nem mindig
egyszerű dolog, de tekintsük megbízatásunknak ezt, és ennek során gondoljunk a 20. évvel ezelőtti eseményekre.
Képesek vagyunk arra, hogy változtassunk, képesek vagyunk arra, hogy a
dolgokat jobbá tegyük. Ehhez rendelkezésre állnak a lehetőségeink, szabadságban. És ezeket ki is kell használnunk. Ez a feladatunk.
Augusztus 19.
63/2009. (VIII. 19.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya
között a védelmi területen történő együttműködésről szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a védelmi területen történő együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi 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 honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé
Augusztus 20.
A Külügyminisztérium közleménye
arra vonatkozóan, hogy a szlovák vezetés bírálja Sólyom László tervezett
révkomáromi utazását
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma meglepődéssel értesült arról,
hogy szlovák részről a legfelső szinten bírálták Sólyom László köztársasági
elnök augusztus 21-re, a Szent István Szobor Bizottság civil szervezet meghívására, a szlovákiai Révkomáromba (Komarno) tervezett utazását.
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Különösen érthetetlen ez egy olyan ünnepi rendezvény kapcsán, amelynek előkészítése az ilyenkor szokásos eljárás szerint lezajlott, és amelynek
során a szlovák fél semmilyen formában nem fejezte ki kifogását. Augusztus
18-án a révkomáromi (komarnoi) szoboravatás helyszínén magyar előkészítő-delegáció járt; szlovák részről készséges együttműködést tapasztaltak a
magyar Köztársasági Elnöki Hivatal és a Külügyminisztérium munkatársai.
A Külügyminisztérium emlékeztet arra, hogy Szent István része a magyar
és a szlovák nép közös történelmének, amelynek közös feldolgozása folyamatban van, s amely – a magyar fél meggyőződése szerint – összeköt bennünket.
A Magyar Köztársaság megérti, és tiszteletben tartja Szlovákia érzékenységét az 1968-as katonai beavatkozással kapcsolatban. Ennek jegyében 2008.
augusztus 21-én, a bevonulás negyvenedik évfordulóján a magyar köztársasági elnök Budapesten, a szlovák és a cseh nagykövet jelenlétében elmondott beszédben követte meg a szlovák és a cseh népet, amikor azt mondta:
„a szabad és demokratikus Magyarország államfőjeként mély sajnálatomat
fejezem ki az akkori Csehszlovákia népeinek azért, hogy a magyar csapatok
1968-ban részt vettek a megszállásban.”
Magyarország továbbra is bátorítja a szlovák kormány és a magyarországi szlovák közösség közötti kapcsolatok fejlesztését, semmilyen módon nem
kívánja korlátozni őket, és szívesen látja a szlovák vezetők ilyen célú magyarországi látogatásait.
Augusztus 20.
Obama elnök üzenete
Sólyom László köztársasági elnöknek
Tisztelt Elnök úr!
Engedje meg, hogy az amerikai nép nevében gratuláljak Önnek és Magyarország állampolgárainak nemzeti ünnepük, augusztus 20. alkalmából.
Magyarországot és az Egyesült Államokat szoros és számunkra becses
partneri viszony fűzi össze. Meggyőződésem, hogy a népeink közötti barátság tovább erősödik majd, miközben a közös, demokratikus elveink által
meghatározott célok eléréséért dolgozunk.
Az amerikai nép együtt ünnepel Önökkel ezen a fontos napon, melyen
államuk alapításáról emlékeznek meg.
Őszinte tisztelettel: Barack Obama
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Augusztus 24.
A Külügyminisztérium közleménye,
melyben meglepetésének ad hangot a Lockerbie-merénylet
egyik tettesének líbiai fogadtatása kapcsán
Méltányosnak tartjuk a skóciai igazságszolgáltatás döntését, amellyel – halálos betegségére való tekintettel – szabadlábra helyezték Abdelbászet Ali Mohamed Al-Megrahi líbiai állampolgárt, akit az 1988-as Lockerbiemerényletben játszott szerepe miatt 2001-ben életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek.
Ugyanakkor meglepetést okozott, hogy Líbiában nemzeti hősnek kijáró
tisztelettel fogadják a jogerősen elítélt Al-Meghrahit, aki 259 ember – köztük
négy magyar állampolgár – halálát okozó merényletért felelős. Úgy érezzük,
az áldozatok emlékét sérti, ahogy a líbiai hatóságok kezelik az egyébként általuk is elismert merénylet felelősének személyét.
Augusztus 28.
66/2009. (VIII. 28.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba)
települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba
(Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy
– az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy
az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását követően az egyezmény vég-
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leges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Augusztus 28.
67/2009. (VIII. 28.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó
(Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó
létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy
– az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy
az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását követően az egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Augusztus 28.
68/2009. (VIII. 28.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
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1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista
Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy – az
érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozását követően a szerződés végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Augusztus 29.
1145/2009. (VIII. 29.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság 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 Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a
kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az
Egyezmény 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 elrendeli az Egyezmény végleges szövegének megállapítását követően annak
az Országgyűléshez történő benyújtását.
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SZEPTEMBER
Szeptember 4.
1151/2009. (IX. 4.) Korm. határozat
egyes határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
1. A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének
kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel engedélyezi
a) a 2009. III. negyedévében Csehországban megrendezendő „NATO MN
MP BATT LIVEX BLACK BEAR 2009” elnevezésű, Csehországban megrendezésre kerülő gyakorlaton történő részvétellel összefüggésben horvát fegyveres erők áthaladásait, illetve
b) a 2009. IV. negyedévében az MH Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT)
8. váltóállomány magyarországi felkészítésében a montenegrói fegyveres erők
tagjainak (legfeljebb 50 fő) részvételét.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2009. december 31-én hatályát veszti.
Szeptember 4.
71/2009. (IX. 4.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
a Nagykereki és Santaul Mare (Nagyszántó) közötti gyorsforgalmi úti
kapcsolat határmetszéspontjának megállapításáról szóló egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Nagykereki és Santaul Mare (Nagyszántó) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat határmetszéspontjának megállapításáról szóló egyezmény (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy
– az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
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3. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy
az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozását követően a szerződés végleges
szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Szeptember 7.
Közös felelősséggel
(Bajnai Gordon magyar miniszterelnök cikke
a magyar–szlovák-viszonyról, mely két szlovákiai napilapban,
a SME és az Új Szó hasábjain jelent meg szlovák,
illetve magyar nyelven)
Nemzedékem azzal a hittel kezdett el politizálni, hogy nemzeteink javára
fordíthatjuk a rendszerváltás adta lehetőségeket. Egymást segítve léphettünk
a NATO-ba, az Európai Unióba. Mi magyarok örültünk, bár kicsit irigykedtünk is, amikor Szlovákia, a kezdeti elszigeteltség után bátor reformokkal sok
tekintetben elhúzott mellettünk. Együtt küzdöttük le az év eleji energetikai
krízist. Együtt küzdünk Brüsszelben az új tagállamok speciális érdekeiért, az
uniós fejlesztési forrásokért.
Bár voltak illúzióink, ma már tudjuk, az euro-atlanti integrációnk nem jelenti azt, hogy egy csapásra megszűnik minden vita országaink között. Azt
azonban igen, hogy ha szembesülünk egy gonddal, akkor azt milyen normák
mentén illik megoldanunk. Meggyőződésem, hogy a közös megoldásokra,
nem pedig a másik fél legyőzésére kell törekednünk. Az uniós nagycsaládon
belüli problémák csak így kezelhetőek, és furcsán néznek ránk Európából,
ha mi nem így teszünk.
A világ pénzügyi rendszerének megrendülése, gazdaságaink zuhanásszerű visszaesése, a munkanélküliség megugrása, és a létbiztonság megrendülése nehéz és fájdalmas válságkezelési döntések elé állítják országainkat és
súlyosan megterhelik társadalmainkat. Magyarországon pártviszályok szivárogtak le a társadalom mélyrétegeibe, Szlovákiában a többségi nemzet politikai képviselői és a szlovákiai magyarok közti feszültségek nehezítik a válságkezelést. Mérgezik a közbeszédet, a mindennapok légkörét, s tovább
gyengítik országaink szociális tőkéjét.
Az elmúlt hetek, hónapok történéseinek tükrében különösen fontos az,
hogy a korábbiaknál is jóval erősebben hallassák szavukat az építő együtt-
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működés hívei. Közös történelmünk sokszor adott fájdalmas leckét: van vesztenivalónk!
Magyarország nyílt lapokkal játszik. Nincsenek álságos szándékaink
egyetlen szomszédunkkal szemben sem. Ha valamiben hibázunk, félreérthetőek lennénk, kijavítjuk, európai módon elnézést kérünk, és reméljük, hogy
viszonosságra találunk.
A kapcsolatok mostani állapotában triviálisnak hangzó dolgokat is újra ki
kell mondani: Magyarországnak nincsenek területi követelései senkivel szemben. Mindenkor és minden körülmények között tiszteletben tartjuk Szlovákia szuverenitását és területi integritását. Aláírtuk a párizsi békeszerződést,
tagjai vagyunk az EU-nak, a NATO-nak, az ET-nek, az EBESZ-nek. Minden
országban vannak ostoba emberek, szélsőséges nézeteket valló csoportok,
akik ezt megkérdőjelezik. De Magyarországon egyetlen egy parlamenti erő
sincs, amely ezt az alapvetést ne fogadná el. Ebből következően semmi alapja nincs annak, hogy valaki a szomszédban ezzel riogasson, majd erre hivatkozva korlátozza a szabad nyelvhasználatot, csorbítsa a kisebbségi közösségek jogait, példátlan módon kitiltsa a schengeni szomszéd köztársasági elnökét az országból.
Szintén triviális, de fontos leszögezni: nagyszerű dolog az, ha egy nemzet fokozott erőfeszítéseket tesz a nemzeti nyelv és kultúra őrzésére és ápolására. A modern magyar nemzet tagjaiként fejet hajtunk a szlovákság történelmi nagyjai előtt. Közös állami keretek közt együtt megélt történelmünket
nem engedhetjük át hivatásos provokátoroknak, nacionalista viszálykeltőknek. A vitás, konfliktusos kérdésekben is ideje lenne eljutnunk a megbékélés, a bocsánatkérés, a közös főhajtás gondolatáig, konkrét gesztusaiig.
A helyzet megértéséhez nyíltan kell beszélnünk: Szlovákia szövetséges,
baráti ország, ám kormányában olyan szélsőséges erő van jelen, amelynek
kivénhedt XIX–XX. századi szemléletmódja mérgezi a szlovákiai politikai életet, olykor sajnos magával rántva a politikai elit egy részét is. Nevezhetjük
ezt akár megélhetési nacionalizmusnak is, hiszen a szlovák sajtó híradásai
alapján egyesek igen jól megélnek ebből. Ez árt országainknak és közös érdekeinknek, a szlovákiai magyaroknak, a szlovák–magyar kapcsolatoknak, és
a szlovákiai többségieknek is. Számomra és valamennyi demokratikus magyar párt számára elfogadhatatlan, hogy bármely magyar kormányban helyet
kapjon az SNS magyarországi ellenpárja, a szélsőséges Jobbik.
1989-nek köszönhetően Szlovákia és Magyarország viszonya ma már két
szövetséges, szuverén állam viszonyát jelenti. Önrendelkezésüket, szabadságukat azonban kettős félsz terheli. Szlovák részről az állam területi integritásának, magyar részről a szlovákiai magyarok egyéni és közösségi identitásának veszélyeztetettsége. Közös felelősségünk, hogy ezt a bizalmatlanságot
feloldjuk.
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A szlovákok és a szlovákiai magyarok közti viszony egy szuverén nemzet
és egy alapjában véve közösségi státusz nélküli félmilliós, vagyis 10 százalékos közösség kiegyensúlyozatlan viszonya, amelyben különféle integrációs
és asszimilációs stratégiák feszülnek egymásnak. Magyarország kész segítséget nyújtani ahhoz, hogy az a viszony normalizálódjon. Az európai nemzeti politika gyakorlatának köszönhetően ugyanis Szlovákia és Magyarország
gondoskodása a külhoni szlovákok, illetve magyarok iránt alkotmányos kötelezettség. Bizalom nélkül nincsen jószomszédi politika. Bizalom nélkül
nemcsak az ember, az állam is életképtelen. Ezért kezdetnek azt javaslom,
húzzuk ki a viszálykodás egyik méregfogát, s Szlovákia a szlovákiai magyar
politikai képviseletek, más kisebbségek és a civil társadalom képviselőivel
karöltve emelje vissza az európai normák szintjére a vitatott államnyelvtörvényt!
Ezt követően pedig ne féljünk a konkrét, kölcsönös kötelezettségekkel,
szigorú határidőkkel járó megegyezésektől! Az eddig elfogadottakon túl
újabb javaslatcsomagok kellenek, és mindenekelőtt valós szándék, akarat és
eszköz a végrehajtásukhoz. Gyorsítsuk fel közös történelemtankönyvek kiadását! Építsük fel a Komárom mellett az M1-esre kötő négysávos Duna-hidat és az Ipoly-hidakat! Állapodjunk meg a Kassa–Miskolc útvonal átadásának időpontjáról! Határozzuk meg az energetikai kapcsolódási pontok beruházási tételeit! Erősítsük a kis- és középvállalkozások közötti kapcsolatokat!
Tegyük a munkanélküliség sújtotta határ menti térségek fejlesztését prioritássá! Működjünk együtt a mindkét országban erőre kapó militáns nacionalizmus, romaellenesség és antiszemitizmus megfékezésében! A bizalom fokozatos erősödésével jussunk el oda, hogy Magyarország és Szlovákia rendszeresen közös kormányülést tartson, hasonlóan az Ausztriával, Horvátországgal, Romániával, és Szlovéniával kialakított sikeres magyar gyakorlathoz! Szuverenitásunkat iszonyúan erős szövetségi rendszer védi és garantálja, ezért
az egymásnak címzett retorikánkban ne a szuverenitásunkat demonstráljuk,
hanem folyamatos aprómunkával az együttműködési és problémamegoldó
képességeinkről tegyük tanúbizonyságot! Csak ez tarthatja épen önbecsülésünket és méltóságunkat.
A civil kapcsolatok erősítésére pedig azt javaslom, hozzuk létre a Magyar–Szlovák Együttműködés Tanácsát, amely a két ország neves közéleti személyeiből állna, és amelynek működését közösen finanszíroznánk és segítenénk. Magyar–Szlovák Együttműködési Alap finanszírozhatná pályázati rendszerben az együttműködési projekteket. Indítsunk ösztöndíj-, és diákcsere
programokat, szervezzünk együttélés-tábort! Növeljük meg a magyarországi
egyetemeken szlovák szakon és a szlovákiai egyetemeken szlovák anyanyelvűként magyar szakon tanulók számát! Erősítsük a testvérvárosi kapcsolatokat!
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E javaslatok jegyében, a problémamegoldás, az akadálymentesítés és a
továbblépés céljával kell találkozniuk a magyar és szlovák miniszterelnököknek.
Magyarország és Szlovákia minden polgárának érdeke, hogy enyhüljön a
feszültség, amely táptalajul szolgált az utóbbi napok nyugtalanító incidenseinek, és elvonja az energiánkat az elsődleges célról, a gazdasági válság kezeléséről. Meggyőződésem, hogy a szélsőségeket karanténba zárva, a nacionalista tirádák ballasztjától megszabadulva új lendületet vehetnének az országaink közötti kapcsolatok. Közös jövőnk és közös érdekeink partneri érvényesítésének szándékával nyújtok ezúton is baráti jobbot a szlovák népnek.
Szeptember 10.
1152/2009. (IX. 10.) Korm. határozat
a magyar küldöttség részvételéről az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakán
A Kormány
1. jóváhagyja – a melléklet szerint – az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakán
részt vevő magyar küldöttség tevékenységének irányelveit;
2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség vezetőjének és tagjainak megbízásáról
előterjesztést tegyen a Magyar Köztársaság elnökének.

Melléklet az 1152/2009. (IX. 10.) Korm. határozathoz
Irányelvek az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakán részt vevő
magyar küldöttség tevékenységéhez
Az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakán a magyar küldöttség a kormányprogram
kül- és biztonságpolitikai céljaival és feladataival, az Európai Unió közgyűlési prioritásaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket és a közös euroatlanti értékeket egyidejűleg érvényesítve tevékenykedjen.

A küldöttség az Egyesült Nemzetek Szervezete
reformjával kapcsolatban
1. használja fel az ENSZ Közgyűlésének fórumait a Kormány álláspontjának ismertetésére a nemzetközi közösség előtt álló globális kihívások megoldásával kapcsolatos magyar elképzelésekről. Fejtse ki, hogy a Magyar Köztársaság a hatékony multilateralizmuson alapuló nemzetközi rend megerősítésében érdekelt, és ehhez az Európai Unió tagállamaként aktívan hozzá kíván járulni;
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2. hangsúlyozza, hogy a Magyar Köztársaság az Egyesült Nemzetek Szervezetét tekinti a nemzetközi kapcsolatok azon alapvető és meghatározó keretének, amely megfelelő eszközt jelent a nemzetközi közösség kezében a
globalizáció összetett és ellentmondásos jelenségeinek kezelésére, továbbá a
hagyományos, valamint a XXI. század újszerű biztonságpolitikai, humanitárius, emberi jogi, gazdasági és környezetvédelmi kihívásainak megoldására;
3. tevékenységével – az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának keretei között – hatékonyan járuljon hozzá a 2005. évi szeptemberi
Csúcstalálkozó, az ENSZ megújítását és reformját célzó döntéseinek végrehajtásához. Aktívan működjön közre az ENSZ reformfolyamat keretében a
Csúcstalálkozót követően létrehozott új ENSZ szervek, a Békeépítő Bizottság
és, – immár annak teljes jogú tagjaként – az Emberi Jogi Tanács tevékenységének megerősítéséhez;
4. kísérje figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának kibővítésére és
munkamódszereinek átalakítására vonatkozó javaslatok alakulását, a 2009
februárjában megkezdődött kormányközi tárgyalások folyamatát, annak eredményeit. Fejtse ki partnereink számára, hogy a Magyar 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 követelményére is. Magyarország egyetért azzal, hogy a Biztonsági Tanács taglétszámának és összetételének tükröznie kell a nemzetközi politikai és gazdasági erőviszonyokban bekövetkezett változásokat, az
ENSZ költségvetéséhez, valamint a katonai békefenntartó missziókhoz 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 tekintetében Magyarország
továbbra is hozzá kíván járulni a reformfolyamat előreviteléhez. Mindezek a
reformok egyben hozzájárulhatnak az ENSZ költségvetésének stabilabbá és
kiszámíthatóbbá tételéhez, az ENSZ rendes költségvetésének racionális keretek között tartásához, mely Magyarország számára is prioritást képez;
6. erősítse meg, hogy Magyarország támogatja az ENSZ fejlesztési rendszere reformjának továbbvitelét. Az ENSZ rendszer belső koherenciájának javítása a fejlesztés, a humanitárius segítségnyújtás és a környezetvédelem terén a világszervezet megújításának elengedhetetlen 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
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kapcsolatban fejtse ki, hogy Magyarország támogatja az ENSZ főtitkár törekvését a védelmi felelősség elvének gyakorlati megvalósítására, és – bár az elv
mindhárom pillérének egyforma jelentőséget tulajdonít – a megelőzést kiemelten fontosnak tartja, és úgy látja, hogy a megelőzés a népirtás elleni fellépés intézményesítése útján mozdítható elő.

A küldöttség a béke és biztonság témakörében
8. az Európai Unió Tömegpusztító Fegyverek Non-proliferációjával kapcsolatos Stratégiájával összhangban aktívan vegyen részt az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fegyverzet-ellenőrzési és non-proliferációs rendszerek
erősítését célzó tevékenységében, aktívan járuljon hozzá az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) hatálybalépésének elősegítése érdekében tett lépésekhez, valamint az Atomsorompó Egyezmény felülvizsgálati folyamatának
mielőbbi sikeres lezárásához;
9. a terrorizmus elleni harc keretében járuljon hozzá a terrorizmus elleni normatív szabályozás megerősítéséhez, így különösen az ENSZ terrorizmus ellenes globális stratégiája alkalmazásának előmozdításához, valamint
a nemzetközi terrorizmus tárgyában létrehozandó átfogó egyezmény tárgyalásának mielőbbi lezárásához;
10. helyezze érvelése középpontjába a nemzetközi válságok megelőzését szolgáló preventív diplomácia és a mediáció alkalmazásának szükségességét, illetve a válságrendezés terén a gyors, időben történő nemzetközi reagálást és jelenlétet szorgalmazó magyar diplomáciai törekvéseket, és ezzel
összefüggésben támogassa a főtitkárnak az ENSZ Titkárság illetékes részlegei
megerősítésére irányuló elképzeléseit;
11. uniós partnereinkkel együttműködve szorgalmazza a konfliktus utáni
válságkezelés és fejlesztés összefüggéseinek további vizsgálatát, a Békeépítési Bizottság ez irányú tevékenységének megerősítését, a biztonsági szektor
reformját, valamint az Európai Unió és az ENSZ konfliktus utáni tevékenységének összehangolását;
12. vegyen részt az Európai Unión belül az ENSZ békefenntartó tevékenysége felülvizsgálatával, annak hatékonyabbá tételével kapcsolatban megindult közös gondolkodásban, ideértve az ENSZ Titkárság békefenntartással foglalkozó részlegei megerősítésének, a békefenntartó missziók összetett mandátumának korszerűbb kialakításával, valamint a missziók pénzügyi, logisztikai és személyi feltételeinek tervezésével kapcsolatos kérdéseket is;
13. működjön szorosan együtt EU partnereinkkel és a NATO többi tagállamával; nemzeti érdekeink középpontban tartásával támogassa a két szervezet közös törekvéseinek megvalósítását;
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14. az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikai egyeztető mechanizmusában való részvétele során – nemzeti érdekeinkkel összhangban – járuljon hozzá a kibővített Európai Unió kohéziójának további erősödéséhez,
valamint a transzatlanti szolidaritás, illetve a NATO és az Európai Unió közötti stratégiai partnerség fejlesztéséhez;
15. folytassa aktív szerepvállalását a globális kihívások – nemzetközi terrorizmus, határokon átnyúló szervezett bűnözés, illegális kábítószer-kereskedelem, a korrupció, a pénzmosás, az emberkereskedelem – elleni fellépés
ügyében jelenleg kidolgozás alatt álló nemzetközi normák elfogadásában, és
a már elfogadott nemzetközi egyezmények végrehajtásának elősegítésében.

A jogállamiság területén
16. támogassa a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) univerzálissá tételére
irányuló törekvéseket, valamint az ICTY és az ICTR tevékenységének sikeres
befejezését;
17. uniós partnereivel együtt támogassa a jogállamiság nemzeti és nemzetközi szinten történő megvalósítására irányuló törekvéseket, és ennek keretében a Titkárság Jogállamiság Önálló Osztálya működését.

A küldöttség az emberi jogok területén
18. európai és transzatlanti partnereinkkel szorosan együttműködve segítse elő az egyetemes értékeket jelentő emberi jogok és alapvető szabadságjogok – ideértve a nemzeti kisebbségek jogait – nemzetközi védelmének erősítését. Ennek keretében támogassa az ENSZ emberi jogi mechanizmusai
megerősítését, és az emberi jogok integrálását az ENSZ rendszer valamennyi
elemének tevékenységébe;
19. támogassa az Emberi Jogi Tanács működésének megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, így a különleges mechanizmusok, ideértve az országspecifikus és tematikus mandátumok megerősítését is;
20. európai uniós partnereinkkel együtt kezdeményezze a nemzetközi közösség hatékony és időben történő fellépését az emberi jogok megsértőivel
szemben. Ezzel összefüggésben mutasson rá a korai előrejelzés, a megelőző
védelem és a helyszíni nemzetközi ellenőrzés különleges fontosságára;
21. hangsúlyozza a humanitárius segítségnyújtás fontosságát, különös tekintettel a katasztrófahelyzetek esetén a segítségnyújtást végző nemzetközi
és nem kormányzati szervezetek és munkatársaik helyszínre jutásának, és tevékenységük zavartalanságának biztosítására. Kísérje figyelemmel a humanitárius segítségnyújtás, valamint a jó humanitárius donor kategóriájának formálódását, tartalmának és terjedelmének alakulását;
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22. segítse elő a nemzetközi humanitárius jog normáinak maradéktalan
tiszteletben tartását.

A fenntartható fejlődés kérdéskörében
23. az Európai Unió tagországaival együtt támogassa egy, a 2012 utáni
időszakra szóló globális klímamegállapodás létrejöttét 2009 végéig. 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;
24. kapcsolódjon be azon párbeszédbe, mely olyan új, széles körű nemzetközi figyelemre számot tartó kérdések tekintetében bontakozott ki, mint
például az élelmiszer-biztonság, az élelmiszerárak emelkedése, az energiabiztonság és az üzemanyagárak emelkedése, valamint ezek összefüggései a
fejlesztéssel és a szegénységcsökkentéssel.

A fejlesztés és a szegénységcsökkentés témakörében
25. támogassa a Millenniumi Fejlesztési Célok határidőig történő megvalósításának előmozdítását, különös tekintettel az Afrikai kontinensre;
26. használja fel az ENSZ Közgyűlés fórumait és a kapcsolódó rendezvényeket Magyarország nemzetközi fejlesztési politikájának bemutatására, különös tekintettel annak fő irányaira, komparatív előnyeire, illetve az eddig elért eredményekre;
27. aktívan vegyen részt az ENSZ fórumain a gazdasági és pénzügyi válság szegénységcsökkentésre és fejlesztésre gyakorolt hatásainak feltárásában,
az esetleges negatív hatások kezelésére és kiküszöbölésére irányuló megoldási javaslatok kidolgozásában;
28. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi fejlesztési együttműködés meglevő
intézményeit és mechanizmusait megfelelőnek tartjuk az új kihívások kezeléséhez, azonban érdekeltek vagyunk hatékonyságuk és koordinált működésük további javításában, illetve esetleges reformjukban. Magyarország a válság egyik kiváltó okát a globális pénzpiac és a szabályozó rendszerek gyengeségeiben látja, meggyőződése, hogy javításuk nagymértékben hozzájárulhat hasonló válságok elkerüléséhez. Ebben nagy jelentőséget tulajdonítunk
az ENSZ és szakosított szervei koordináló tevékenységének.

A Magyar Köztársaság jelöléseivel kapcsolatban
29. használja fel az ENSZ Közgyűlés fórumait, valamint a Közgyűlés margóján létrejövő két- és többoldalú magas szintű találkozókat Magyarország
ENSZ szervekbe benyújtott jelölései, így különösen az ENSZ Biztonsági Ta-
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nácsának nem állandó helyére a 2012–2013-as időszakra, és az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsába (ECOSOC) a 2011–2013-as időszakra szóló jelöléseink támogatottságának növelésére, valamint egyes ENSZ szervezetek,
intézmények vezetői posztjaira benyújtott magyar jelölések sikerének előmozdítására;
30. használja fel a közgyűlési fórumokat kétoldalú kapcsolataink erősítésére az ENSZ tagállamaival.
Szeptember 10.
73/2009. (IX. 10.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya
közötti fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság
Kormánya közötti fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy 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, hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
Szeptember 10.
Közös nyilatkozat
Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke és Robert Fico,
a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke szécsényi találkozójáról
Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke és Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke 2009. szeptember 10-én találkozót folytatott Szécsényben, hogy megvitassák a magyar szlovák kétoldalú kapcsolatok
időszerű kérdéseit.
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Országaik állampolgárai iránt érzett közös felelősségük tudatában, keresve a nyitott kérdések közös megoldását és törekedve a kétoldalú kapcsolatok élénkítésére,
támaszkodva azokra a közös értékekre, jogi kötelezettségvállalásokra és
demokratikus elvekre, melyek a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság európai uniós és NATO tagságából fakadnak,
megerősítve a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a Jószomszédi Kapcsolatokról és Baráti
Együttműködésről Szóló Szerződés minden paragrafusa betartásának és alkalmazásának jelentőségét,
a következő nyilatkozatot teszik:
1. Magyarország és Szlovákia közös érdeke a köztük lévő politikai feszültség enyhítése, mely az elmúlt pár hétben néhány aggasztó fejlemény táptalajául szolgált. A Felek minden felelős politikai párt figyelmét rá kívánják irányítani a társadalmi kockázatokra és felszólítják Magyarország és Szlovákia minden polgárát, hogy tanúsítsanak egymás iránt türelmet és kölcsönös megértést.
2. A Magyar és a Szlovák Köztársaság miniszterelnökei tudatában vannak
annak, hogy a kétoldalú kapcsolatoknak a kölcsönös bizalomra, átláthatóságra, a pragmatikus és építő jellegű kétoldalú párbeszédre kell épülnie. Magyarország és Szlovákia miniszterelnökei élni kívánnak az együttműködés
minden rendelkezésre álló formájával és eszközével, beleértve a kormányfői
szintű további kapcsolattartást is, megelőzendő bármi olyan lépést, ami negatívan befolyásolhatná a kétoldalú kapcsolatokat.
3. Magyarország és Szlovákia miniszterelnökei – fenntartva saját véleményüket a kérdés jogi aspektusára vonatkozóan – sajnálkozásukat fejezik ki
Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke 2009. augusztus 21-i, Révkomáromba (Komarno) tervezett látogatásának körülményei miatt. Hasonló
helyzetek kialakulásának megelőzése végett a Felek felkérik szakértőiket,
hogy közösen dolgozzanak ki egy javaslatcsomagot a jövőre vonatkozóan. A
Felek megerősítik elkötelezettségüket a személyek szabad mozgására vonatkozó EU alapelv mellett és hangsúlyozzák az Európai Unió állampolgárai közötti szabad és akadálymentes kapcsolattartás jelentőségét.
4. Magyarország és Szlovákia miniszterelnökei megerősítik a Magyar és
a Szlovák Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalását a Szlovákiában és
Magyarországon élő nemzeti kisebbségek tagjai jogainak tiszteletben tartására és biztosítására, csakúgy, mint az 1995-ben Magyar Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság között 1995-ben aláírt Jószomszédi Kapcsolatokról és
Baráti Együttműködésről Szóló Szerződésben vállalt kötelezettségeiket.
5. A két Fél elfogadja az EBESZ Kisebbségügyi Főbiztosának minden ajánlását a Szlovák Köztársaság államnyelvtörvényének módosítására vonatkozóan
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és üdvözli a Kisebbségi Főbiztos szándékát, hogy aktív közreműködő és megfigyelő szerepet játsszon ajánlásainak megvalósítása során mindvégig. A szlovák oldal megerősítette, hogy szorosan együttműködik a Főbiztos hivatalával
az ajánlások megvalósításában. A Felek felgyorsítják a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó kétoldalú vegyesbizottság keretében elvégzendő munkát. A
vegyesbizottságot rendszeresen összehívásra kerül, üléseire a Főbiztos Hivatalának képviselői meghívást kapnak a Felek megállapodása szerint.
6. A miniszterelnökök 2008. novemberi, révkomáromi (Komarno) találkozóján aláírt közös nyilatkozat tartalmát megerősítve a Felek megállapodnak,
hogy határozott intézkedéseket tesznek a szélsőséges jelenségekkel és csoportokkal szemben, fellépnek az idegengyűlölet, az intolerancia, a sovinizmus és a nacionalizmus, az erőszak minden megjelenési formájával, valamint azok más országokba irányuló exportjával szemben. Minden jogi eszközt felhasználnak, hogy az országaikban élő polgáraikat megakadályozzák
a gyűlölet, az idegengyűlölet, az intolerancia, a sértő nyelvezet és a diszkrimináció terjesztésében. A két kormány mindent megtesz, hogy megakadályozza a szélsőséges erők térnyerését, különös tekintettel a betiltott vagy vádeljárás alatt álló félkatonai szervezetekre. A Felek megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a fenti feladatok ellátására közös rendőrségi munkacsoportot
állítsanak fel két hónapon belül.
7. A Felek megerősítik szándékukat a 2007. júniusi magyar–szlovák miniszterelnöki találkozón elfogadott 14 pontos cselekvési terv végrehajtásának
felgyorsítására. E cselekvési terv közös céljainak teljes körű megvalósítása érdekében a még hátralévő közös munka menetrendjét a két kormány 2009.
szeptember 30-ig kijelölésre kerülő tagja dolgozza ki.
8. A miniszterelnökök aláhúzták a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti Jószomszédi Kapcsolatokról és Baráti Együttműködésről
Szóló Szerződés végrehajtására létrehozott összes vegyesbizottság újbóli öszszehívásának szükségességét abból a célból, hogy a két kormány jövőbeli
együttes ülésének lehetőségét, előfeltételeit és céljait feltárják.
9. A Felek Magyar–Szlovák Együttműködési Tanácsot állítanak fel, egy nem
politikai független tanácsadó testületet, a két ország közötti együttműködés
erősítésének céljával. A Tanács évente jelentést készít a kapcsolatok fejlődéséről, egyúttal javaslatokat fogalmaz meg a két ország közötti viszony javítására. A Tanács felügyeli a tervezett Magyar–Szlovák Együttműködési Alapot,
melynek feladata projektek, ösztöndíjak, diákcsereprogramok, valamint a magyar–szlovák együttélést és együttműködést segítő kulturális, művészeti és
sportesemények támogatása.
10. A fenti politikai célok és a Magyar–Szlovák Alapszerződés szellemében, az európai értékekkel összhangban a miniszterelnökök megegyeztek,
hogy megbízzák külügyminisztereiket: készítsenek számukra egy kibővített
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együttműködési csomagot 2 hónapon belül. A csomag többek között az alábbiakat tartalmazza:
– A Magyar–Szlovák Együttműködési Tanács és a Magyar–Szlovák Együttműködési Alap részletei;
– A két ország energiabiztonságát érintő együttműködési projektek listája;
– A közúti és vasúti összeköttetés fejlesztésének menetrendje;
– A Duna és Ipoly folyókon tervezett új hidakról szóló keretmegállapodás;
– A határmenti régiókban a munkanélküliség csökkentésére irányuló közös intézkedéscsomagok;
– Az előkészítés alatt álló közös történelem tankönyv használata, és a közös történelmi kutatások folytatása;
– A mindkét állam számára kihívást jelentő roma integráció erősítésének
együttműködési terve;
11. Magyarország és Szlovákia miniszterelnökei megegyeztek, hogy védnökséget vállalnak a Magyar és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995.
március 19-én aláírt, a Jószomszédi Kapcsolatokról és Baráti Együttműködésről Szóló Szerződés megkötésének 15. évfordulója méltó megemlékezésére.
Szécsény, 2009. szeptember 10.
Bajnai Gordon,
a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke

Robert Fico,
a Szlovák Köztársaság
miniszterelnöke

Szeptember 11.
A KMKF 2009. szeptember 11-i Plenáris Ülésének
záró állásfoglalása
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2009. szeptember 11én megtartotta Plenáris Ülését.
Az esemény keretében átadásra kerültek a határon túli magyarság helyzetét középiskolai szinten bemutató Rendkívüli tanóra-pályázat díjai. A Plenáris Ülésen az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke a két intézmény nevében együttműködési megállapodást írt alá.
A Plenáris Ülés résztvevői megemlékeztek aktuális évfordulókról.
a.) 20 évvel ezelőtt Magyarország és a határon túli magyar közösségek kiemelkedő szerepet játszottak a Közép-Európában uralkodó, szovjet típusú
diktatúrák megdöntésében és a térségnek a világ demokratikus részével való
újraegyesítésében. Ebben a tekintetben külön említést érdemel a romániai
rendszerváltást elindító 1989. decemberi temesvári népfelkelés. A kommunista hatalmi rendszer összeomlása az emberi jogok kiteljesedésének remé-
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nyét hozta el a térség minden lakosa, így a határon túli magyarság számára.
A KMKF hangsúlyosan támogatja a romániai forradalmat elindító temesvári
események 20. évfordulójáról való megemlékezést. A Plenáris Ülés felhívja
a nemzetközi közvélemény figyelmét, hogy egyes szomszédos országok jogalkotási folyamatai – például a szlovák államnyelvtörvény megszigorítása,
vagy az ukrán oktatás nyelvhasználati szabályozása – sok szempontból a
kommunista rendszerbeli állapotoknál is kedvezőtlenebb emberjogi helyzetet teremtenek a kisebbségi helyzetű magyarok számára.
b.) 50 évvel ezelőtt szűnt meg Romániában az önálló magyar egyetem. A
KMKF felhívja a figyelmet arra, hogy az erdélyi magyarságnak az elmúlt fél
évszázadban folyamatosan kifejezésre juttatott igénye a magyar tannyelvű állami egyetem helyreállítására továbbra is aktuális, és teljesítése fontos előrelépést jelentene mind a romániai magyar társadalom megmaradásában és
megerősödésében, mind a magyar-román kapcsolatokban és párbeszédben.
c.) 65 évvel ezelőtt kezdődött a magyar és német nemzetiségű polgári lakosság internálása, „málenkij robotra” hurcolása a Szovjetunióba, elsősorban
Kárpátaljáról, a mai Szlovákia területéről, Románia szatmári részéből és Magyarországról.
d.) 70 évvel ezelőtt, amikor a náci Németország és a tisoi Szlovák Állam
Lengyelország elleni agressziójával kezdetét vette a világtörténelem legnagyobb és legborzalmasabb háborúja, lengyel menekültek ezrei találtak menedékre Magyarországon, többek között olyan magyarlakta területeken is,
amelyek ma határainkon kívül esnek. Ezért a magyar-lengyel barátság azon
megnyilvánulásának, amely a menekültekkel való szolidaritásban öltött testet, a határon túli – különösen az ukrajnai, romániai és szlovákiai – magyar
közösségek is örökösei.
*
A Plenáris Ülés értékelte a KMKF egy éves munkáját. Ennek részeként áttekintette és elfogadta az albizottságok által előterjesztett szakpolitikai koncepciókat, majd megvitatta a Kárpát-medencei magyar közösségek és a világ magyarsága helyzetének aktuális kérdéseit.
Mindezek kapcsán az alábbi megállapításokat tette:
1. Az elmúlt időszakban a KMKF a magyar közösségek együttműködésének és közös jövőtervezésének jelentős fórumává vált, amely meghatározó
szerepet játszik az erősödő nemzetpolitikai konszenzusban. A magyar nemzetrészeknek és Magyarországnak szükségük van a politikai erők párbeszédére, és közös víziójuk kialakítására, amelynek a mindenkori magyar nemzetpolitika alapját kell képeznie. A KMKF ezért is saját működése alapjának
tartja a magyarországi és határon túli magyar parlamenti képviselők közös
részvételét munkájában. Erre az azonos nyelvű és identitású közösségek ha-
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táron átnyúló kapcsolatának szabadsága jegyében a KMKF minden tagjának
nemzetközi dokumentumok által is alátámasztott joga van.
2. A Plenáris Ülés résztvevői tájékoztatták egymást az általuk képviselt
magyar közösségek helyzetéről. Ennek alapján:
a.) Összhangban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet állásfoglalásával a KMKF üdvözli a szerbiai törvényhozás döntését a nemzeti
tanácsokról szóló törvény elfogadásáról, amely fontos előrelépést jelent a különböző nyelvű és identitású nemzeti közösségek közötti együttműködés előmozdítása és a demokrácia megerősítése terén. E törvény példaértékű lehet
a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak érvényesítésében. A Plenáris Ülés
örömmel értesült a magyar és a szerb törvényhozás Európa-politikai és kisebbségpolitikai együttműködését kimondó keretmegállapodás aláírásáról, és
szorgalmazza, hogy a két törvényhozás mindkét téren mielőbb konkrét lépésekkel szerezzen érvényt a megállapodásban foglaltaknak.
b.) A KMKF aggódva figyeli a szlovák kormánypolitikának 2006 óta fokozódó magyarellenességét, a jogállamiságot megkérdőjelező intézkedéseit és
szélsőséges nacionalizmusnak a szlovák kormánypolitikában való megjelenését. Egyetértéséről és szolidaritásáról biztosítja a Magyar Koalíció Pártját,
valamint a Magyar Országgyűlés pártjainak a szlovák államnyelvtörvénnyel
kapcsolatban kialakított álláspontját és a szlovák fél, illetve a nemzetközi
szervezetek – többek között az Európai Unió – irányában tett lépéseit. A
KMKF egyetért azzal, hogy a jogállamiság elvei alapján rossz törvényt nem
lehet jól végrehajtani. Ezért a KMKF-nek ebben a kérdésben továbbra is az
az álláspontja, hogy Szlovákiában ki kell alakítani az államnyelv és az őshonos nemzeti kisebbségek nyelvének használata közötti egyensúlyt – egyetértve az EBESZ Kisebbségügyi Főbiztosának ajánlásaival – és egy olyan új nyelvtörvény, kisebbségi nyelvhasználati törvény és a kisebbségi közösségek közjogi státusáról szóló törvény elfogadását tartja szükségesnek, ami biztosítja a
magyarok által lakott régiókban a kultúrák és nyelvek egyenrangúságát. Ehhez szükséges a jelenlegi törvényi állapot megszüntetése, vagy megváltoztatása.
c.) A KMKF szolidaritásáról biztosítja a Magyar Köztársaság elnökét a Szlovákiából történt kitiltása ügyében. A KMKF-ben részt vevő magyarországi pártok felkérik Magyar Köztársaság Kormányát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az EU-ban a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.
d.) A romániai magyarság helyzete szempontjából a KMKF fontosnak tartja, hogy a magyar-román párbeszéd fórumai – például az együttes kormányülés – tűzzék napirendre a romániai magyarság politikai képviselete által aktuális problémaként megjelölt kérdéseket, kiemelten:
1) kormánynak alárendelt megyei közigazgatási intézményekben az arányos képviselet biztosítását
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2) kisebbségi nemzeti közösségek kulturális autonómiájának közjogi keretét megteremtő, a Nemzeti Kisebbségek Jogállásáról szóló törvény elfogadását, illetve
3) a székelyföldi választott önkormányzati és parlamenti tisztségviselők által ismételten megfogalmazott célkitűzést: a székelyföldi régió sajátos
közigazgatási és fejlesztési jogállását biztosító területi autonómia ügyét.
A KMKF felhívja a figyelmet az őszinte és nyílt, a románság és az erdélyi magyarság érdekeit, igényeit kölcsönösen tekintetbe vevő párbeszéd fontosságára a bizalomra épülő viszonyrendszer erősítésének érdekében.
e.) A KMKF felhívja a magyar állam érintett intézményeit, hogy továbbra
is tegyenek meg mindent a kárpátaljai magyar oktatás helyzetének rendezéséért, amelyet az utóbbi évek ukrán kormányzati politikája létében veszélyeztet.
f.) A Szlovéniában élő magyar közösség megmaradása szempontjából a
KMKF üdvözli és várakozással tekint arra, hogy megkezdődött az átfogó nemzetiségi törvény, valamint a kisebbségi közösségek anyanyelvének használatára vonatkozó törvény megalkotása.
3. A KMKF kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a különböző etnikai csoportok békés együttélésének és együttműködésének az egész Kárpát-medencében. A KMKF szükségét látja, hogy a magyar nemzetpolitika szenteljen
megkülönböztetett figyelmet a határon túli magyar közösségek részét képző,
vagy velük azonos helységekben, régiókban együtt élő romák helyzetének,
különös tekintettel a roma és nem roma származású lakosság kapcsolatainak
alakulására. A Plenáris Ülés célul tűzi ki, hogy egy éven belül – a Nemzeti
Együttműködési Stratégia szakpolitikai koncepciójaként – készüljön szakmai
javaslat a magyarság és a roma közösségek együttélésének és együttműködésének előmozdítására vonatkozóan.
4. A Plenáris Ülés áttekintette albizottságai munkájának eredményét, és
elfogadta az Állandó Bizottság előterjesztéseit. A 2009. évi plenáris ülés elé
terjesztett szakpolitikai koncepciók – a gazdaságfejlesztési, a mezőgazdaságfejlesztési, valamint a nemzetközi együttműködési koncepció, továbbá a
hosszú távú infrastrukturális fejlesztési víziók áttekintése, az oktatási és anyanyelv-használati minimál követelményt meghatározó dokumentum és a határon túli magyarság kisebbségjogi környezetéről szóló jelentés – elfogadásával a 2007. évi Plenáris Ülésen véglegesített Nemzeti Együttműködési Stratégia, valamint a 2008. évi Plenáris Ülésen véglegesített határmenti közlekedésfejlesztési koncepció részletes nemzetpolitikai programmá egészült ki. Az
így kialakult programcsomag a parlamenti képviselettel (illetve ennek híján
lévő közösségek esetében legalább regionális képviselettel) rendelkező magyar politikai szervezetek egyetértésére támaszkodik.
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5. A Plenáris Ülés felkéri a KMKF elnökét, hogy gondoskodjon a Nemzeti Együttműködési Stratégia és a szakpolitikai koncepciók széles körben elérhető közreadásáról.
6. A KMKF üdvözli, hogy az Országgyűlés három frakciója – a KMKF
2008. évi Plenáris Ülése ajánlásának megfelelően – országgyűlési határozati javaslatot terjesztetett be a határmenti közlekedés fejlesztésének tárgyában,
és szorgalmazza az indítvány mielőbbi napirendre vételét és elfogadását.
7. A Plenáris Ülés szorgalmazza a nemzetpolitikai koncepcióalkotó munka kiterjesztését további szakterületekre. Üdvözli és egyetértéséről biztosítja
a Külügyi és Európa-ügyi Albizottság Szórvány Munkacsoportja keretében
zajló stratégiai munkát. Ezen kívül javasolja, hogy:
a.) a Gazdasági Albizottság vizsgálja meg az alternatív energiaforrások területén való együttműködéssel, a környezetvédelmi együttműködéssel, valamint a régiófejlesztéssel kapcsolatos szakmai koncepciók megalkotásának lehetőségét,
b.) a Kulturális és Oktatási Albizottság készítsen előterjesztést a nemzetpolitikai programcsomag kulturális együttműködési koncepcióval és nyelvpolitikai stratégiával történő kiegészítésére,
c.) a Jogi Albizottság vizsgálja meg a Nemzeti Együttműködési Stratégiában megjelölt hosszú távú nemzetpolitikai jövőkép meghatározásának lehetőségét, ideértve a történelmi egyházak bevonását is a jövőképalkotásba.
8. A Plenáris Ülés tájékoztatást hallgatott meg a Kormánynak a KMKF-fel
folytatott együttműködéséről. Örömmel fogadta, hogy az elmúlt hónapokban
az együttműködés erősödött, szorgalmazza ennek a folyamatnak a fenntartását, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy egyes olyan kérdések – például az e-magyar pontok fejlesztésének ügye – amelyek eljuttatásra kerültek az
illetékes kormányszerveknek, illetve a kormány egyes vállalásai megválaszolatlanul és teljesítetlenül maradtak. A KMKF-ben részt vevő magyarországi
pártok felkérik a Kormányt, hogy tegye meg az előbbiekkel kapcsolatos lépéseket.
9. Tekintettel az albizottságok megerősödött aktivitására a Plenáris Ülés
szükségesnek látja az albizottságok munkájának intenzívebb koordinációját,
aminek ellátására felkéri az Állandó Bizottságot.
10. A Plenáris Ülés az eddigi Kulturális és Oktatási Albizottság tematikus
fókuszát kiterjeszti a magyar közösségek tudományos együttműködésére, és
nevét Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottságra változtatja.
11. A Plenáris Ülés módosította a KMKF Statútumának „A KMKF tagjai”
című fejezetét. A módosítás az elfogadással lép életbe.
Budapest, 2009. szeptember 11.
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Szeptember 17.
1156/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
a magyar kormányküldöttségnek az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi,
Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános
Konferenciájának 35. ülésszakán történő részvételéről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az UNESCO Általános Konferenciájának 35. ülésszakán magyar küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, a szociális és munkaügyi miniszterrel, valamint a külügyminiszterrel egyetértésben kijelölje a küldöttség vezetőjét és tagjait azzal, hogy a részvétel költségeit az egyes minisztériumok költségvetéséből kell biztosítani;
Felelős: oktatási és kulturális miniszter érintett miniszterek
Határidő: azonnal
3. felkéri a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére szükséges meghatalmazási okiratot állítsa ki.
Felelős: külügyminiszter
Határidő: azonnal

Melléklet az 1156/2009. (IX. 17.) Korm. határozathoz
Irányelvek az UNESCO Általános Konferenciája 35. ülésszakán
részt vevő magyar kormányküldöttség tevékenységéhez
Az UNESCO Általános Konferenciájának (ÁK) 35. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség a kormány prioritásainak megfelelően képviselje Magyarország érdekeit, konstruktív módon járuljon hozzá az ülésszak eredményes
munkájához, az UNESCO szervezeti megújításához, munkájának eredményesebb és hatékonyabb megvalósulásához, hazánk nemzetközi tekintélyének erősítéséhez.
Az UNESCO 34. ülésszakán Magyarországot alelnökké választották, ami
együtt járt az Általános Konferencia főbizottsági tagságával. Az ülésszak során elhangzott észrevételek alapján világossá vált, hogy az egyes bizottságok
munkájának összehangolásában komoly hiányosságok vannak, a hatékony
működést a jövőben csak az évtizedes gyakorlat megreformálásával lehet biztosítani.
Magyar javaslatra, a Főbizottság ülésén, létrehoztak egy, az elmúlt két évben több alkalommal összehívott munkacsoportot, amely kidolgozta az ÁK
tevékenységének korszerűsítésére tett javaslatait. Az Általános Konferencia
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görög elnöke által vezetett testületben aktív szerepet vállaltunk, ezért valószínűsíthető, hogy Magyarország számára a 35. ülésszakon, ismételten lehetőség nyílik az Általános Konferencia alelnöki posztjának megszerzésére.
Az ország küldöttség a 35. Általános Konferencián:
– hangsúlyozza, hogy az UNESCO-nak – a változó világpolitikai és világgazdasági helyzetben – vissza kell szereznie vezető szerepét a nemzetközi
szellemi együttműködésben, és hogy Magyarország kész minden segítséget
megadni ehhez az átalakuláshoz;
– támogassa és méltassa az UNESCO reformtörekvéseit: a prioritások világos megfogalmazását, a szervezeti ésszerűsítéseket, az eredmény-alapú tervezésre való áttérést és a hivatalos dokumentumok további egyszerűsítését;
– a magyar érdekek szem előtt tartásával döntsön a szervezet költségvetésének elfogadásáról, az egyes vezető testületekbe és kormányközi bizottságokba történő választások alkalmával kialakítandó szavazási magatartással kapcsolatos álláspontjáról, különös tekintettel az új főigazgató megválasztására;
– fejtse ki a magyar álláspontot az UNESCO tevékenységéről, eredményeiről, gondjairól és tegyen javaslatokat a problémák megoldására, a Szervezet
hatékonyságának növelésére. Képviseljük, hogy olyan interdiszciplináris, a valódi problémák megoldására orientált, professzionális szervezetre van szükség, amely a tevékenységi területein hatékony (pl. oktatási, kulturális, tudományetikai misszió, etikai normák, ajánlások kidolgozása), amely a hatásköri átfedéseket elkerülve, koordináltan működik együtt a többi nagy nemzetközi kormányzati és nem-kormányzati szervezettel, és amely kihasználja meglévő komparatív előnyeit. A cél egy olyan központ kialakítása, amely az információkat nemcsak közvetíti, hanem ezek alapján érdemi ajánlásokat is
megfogalmaz. Hangsúlyozza, hogy finomítani kell a költségvetés struktúráját,
ügyelve azonban arra, hogy ez ne csökkentse tovább a programok végrehajtására fordított forrásokat. A szervezet költségvetésének programokra fordítható részét mindenképpen növelni kell (kívánatos az adminisztrációs költségek
csökkentése). Az ellenőrzés hatékonyságának fokozására is nagy szükség van;
– összhangban hazánk külgazdasági és külpolitikai törekvéseivel használja ki az ÁK adta lehetőségeket az európai, illetve euro-atlanti regionális
együttműködés megerősítésére, a fejlődő országokkal való hasznos kapcsolatok elmélyítésére, a megkezdett programok folytatására és újak kezdeményezésére;
– hívja fel a figyelmet a tudománypolitika növekvő fontosságú elemeire
(kockázati társadalom, tudományetika, a fenntartható fejlődés tudományos,
kulturális és szociális pillére), az iskolai esélyegyenlőséget segítő programokra, a felsőoktatás optimális átalakítására, a szellemi és az épített kulturális
örökség védelmére és az információs társadalommal kapcsolatos szabályozásra;
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– fejtse ki a magyar kormány álláspontját a nemzeti és etnikai kisebbségek védelmével, egyéni és közösségi kulturális jogaik tiszteletben tartásával
kapcsolatban, különös tekintettel a veszélyeztetett nyelvek védelmére;
– támogassa a kulturális sokszínűség, a kulturális jogok, termékek és művészi kifejezések témakörében született egyezmény mielőbbi érvényre juttatását és értékelje kedvezően az UNESCO Főigazgatójának ezzel kapcsolatos
tevékenységét;
– röviden ismertesse a magyar UNESCO-tevékenység legfontosabb programjait: a Tudomány Világkonferenciájának megrendezése az MTA-val közösen (World Sicence Forum „Ten years after”), a szellemi kulturális örökség
védelméről, illetve a kulturális sokszínűségről szóló egyezmények hazai gyakorlatba ültetése, az UNESCO-tanszékek és az UNESCO Társult Iskolák programjának reformja, a nemzetközi tematikus években és pályázatokban történő részvétel;
– hangsúlyozza, hogy Magyarország nagyra értékeli az UNESCO-nak a
kulturális javak védelme érdekében kifejtett tevékenységét;
– fejtse ki, hogy Magyarország különösen érdekelt a kulturális javak illegális forgalmának visszaszorításában és támogatja az UNESCO szerepének
erősítését a restitúció terén, különös tekintettel a II. világháború következtében elszállított műtárgyakra;
– hangsúlyozza, hogy az immár ötödik éve EU-tag Magyarország kész
megosztani szellemi kapacitását más tagállamokkal az UNESCO valamennyi
tevékenységi területén, továbbá erősíteni az együttműködést az EU döntéselőkészítő és döntéshozó szerveivel;
– méltassa, hogy az UNESCO a számunkra is igen fontos vízgazdálkodási problémakör kezelését fontos prioritásává tette;
– fejtse ki azon meggyőződését, hogy a szervezeti reformok következtében az UNESCO nemzetközi jelentősége és elismertsége jelentősen javulhat.
Szeptember 17.
1157/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
a Cseh Köztársaság Kormánya és a NATO Repülőgépfedélzeti Korai
Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szervezete (NAPMO)
Igazgatótanácsa közötti, a NAPMO-hoz történő csatlakozásról szóló
nemzetközi megállapodások szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Cseh Köztársaság Kormánya és a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szervezete (NAPMO)
Igazgatótanácsa közötti, a NAPMO-hoz történő csatlakozásról szóló nem-
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zetközi megállapodások (a továbbiakban: megállapodások) bemutatott
szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelemi minisztert vagy az általa kijelölt személyt
a megállapodások bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodások szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a megállapodások kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a megállapodások végleges szövegének megállapítását
követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
Szeptember 17.
1158/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a miniszterelnököt, vagy az általa kijelölt személyt a
Megállapodás bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő
– végleges megállapítására;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a Megállapodás kihirdetése érdekében.
Szeptember 17.
1160/2009. (IX. 17.) Korm. határozat
a finnugor kapcsolatrendszer koordinálásáról
1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a kultúráért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter részt vegyen a Finnugor Népek Világkongresszusa
Magyar Nemzeti Szervezete Magyar Koordinátori Tanácsában a Kormány képviseletében;
b) a további években a Finnugor Népek Világkongresszusa Konzultatív Bizottságának megküldendő éves tagdíj (11 000 euró) biztosítására, valamint a
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finnugor együttműködéssel kapcsolatos feladatok finanszírozására – a feladatok ellátásával megbízott Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete számára – egy állandó évi támogatási összeg elkülönítését
rendeli el a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében.
Felelős: a kultúráért felelős miniszter
Határidő: az éves költségvetés tervezésekor
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A finnugor kapcsolatrendszer koordinálásáról szóló 2146/1997. (VI. 4.),
valamint az annak módosításáról szóló 2295/1999. (XI. 19.) Korm. határozat
hatályát veszti.
Szeptember 17.
75/2009. (IX. 17.) ME határozat
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési bizottságok
magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 3. a) pontja szerinti jogkörömben eljárva a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter együttes előterjesztése alapján
1. dr. Kóka Jánost
– a Magyar–Koreai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Veres Jánost
– a Magyar–Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Gilyán Györgyöt
– a Magyar–Vietnámi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
– Magyar–Kubai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Garamhegyi Ábelt
– a Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Thaiföldi Gazdasági Együttműködési 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,
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– a Magyar–Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg
Varga Istvánt
– a Magyar–Koreai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Oszkó Pétert
– a Magyar–Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Oláh Lajost
– a Magyar–Vietnámi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Kubai Gazdasági Együttműködési 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,
– a Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Montenegrói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Szaló Pétert
– a Magyar–Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnökévé kinevezem.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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OKTÓBER
Október 2.
216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya
közötti oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és
kulturális Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 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 2009/141, 37612–37616.)
4. § (1) E rendelet – a 2–3. § kivételével – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 16. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) 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 az oktatásért és
kultúráért felelős miniszter, valamint a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik.
Október 2.
78/2009. (X. 2.) ME határozat
a Magyar Köztársaság és Új-Zéland között az ideiglenesen
munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a szociális és
munkaügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
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1. egyetértek a Magyar Köztársaság és Új-Zéland között az ideiglenesen
munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a szociális és munkaügyi minisztert, hogy – az érintett
miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a szociális és munkaügyi 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 szociális és munkaügyi minisztert és a külügyminisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Október 2.
79/2009. (X. 2.) ME határozat
a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú
egyetértési megállapodás módosításáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú egyetértési megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi 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 honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
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Október 6.
1167/2009. (X. 6.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya
között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén
való együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való
együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
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 követően annak
az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert jelöli ki.
Október 6.
A Belga Királyság, a Magyar Köztársaság
és a Spanyol Királyság külügyminisztereinek
Közös Nyilatkozata
A Belga Királyság, a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság külügyminiszterei 2009. október 6-án Budapesten találkoztak, hogy megvitassák a
2010. január elsejével kezdődő spanyol, belga és magyar európai uniós Elnökségi Trió előkészületeit.
2. A nap során a Miniszterek találkoztak Visegrádi Csoporton belüli partnereikkel is és informálisan együtt ebédeltek Nyugat-Balkánbeli megfelelőikkel, akikkel megtárgyalták, hogy milyen módokon, milyen gyakorlati intézkedések révén lehetne az európai integrálódás folyamatát mozgásban tartani.
3. A Miniszterek üdvözlik a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos írországi referendum pozitív eredményét és kinyilvánítják reményüket, hogy a hátralévő ratifikálási folyamatok is valamennyi tagállamban hamarosan lezárulnak. Belgium, Magyarország és Spanyolország várja, hogy megkezdhesse az
új Szerződés szerinti első Elnökségi Trió keretében betöltendő hivatalát. A
Trió kész vállalni ezt a felelősséget, és kész a reformált intézményi keretek

2009_BELIV-II.qxd

460

4/21/2010

9:40 AM

Page 460

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

bevezetésében részt vállalni, amelyek tovább erősítik majd az Európai Uniót,
koherensebbé és hatékonyabbá teszik belső és külső politikáit. Az intézményi reformok megvalósítása segíteni fogja az Uniót abban, hogy teljes erejével a polgárait érintő jelenlegi kihívásokra koncentrálhasson, és közelebb
hozza őket az Unióhoz. A Miniszterek hangsúlyozzák azt is, hogy a Lisszaboni Szerződés alkalmazása valamennyi tagállam és Európai Unióbeli intézmény közös felelőssége.
4. A Miniszterek egyetértenek abban, hogy az év elkövetkezendő hónapjai kritikusak az Elnökségre való felkészülés szempontjából, minthogy Elnökségi ciklusuk során jelentős mennyiségű napirenden lévő ügyben kell előrehaladást elérniük. A Trió elkötelezetten támogatja a jelenlegi svéd elnökséget prioritásainak teljesítésében.
5. A Miniszterek hangsúlyozzák, hogy közös politikai felelősséggel bíró
Elnökségi Trióra készülnek, amelynek során megvalósítják a Trió programjának célkitűzéseit, és elkötelezetten törekednek egy, a polgáraihoz és azok
gondjaihoz közelebb álló Unió kialakítására. A globális pénzügyi és gazdasági válság korszakában az európai polgárok és a tágabb világ is az Európai
Unióra tekint útmutatásért. Ezért megfelelő egyensúlyt kell találni versenyképesség és szociális kohézió, növekedés és fenntarthatóság, energiabiztonság
és a klímaváltozás elleni harc között. Ebben a kontextusban az Elnökségi Trió
foglalkozni kíván többek között: a Lisszaboni Stratégia értékelésével és a
poszt-Lisszaboni Stratégia kialakításával; a Szociális Menetrend megerősítésével; az energia és klímapolitika kialakításával, különös tekintettel az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra és az energiabiztonságra; a természeti erőforrások fenntartható felhasználásával és kezelésével; a polgárok biztonságának erősítésére és szabad mozgásukra orientált leendő Stockholmi
Programmal. Az Uniónak nyitottnak kell maradnia a világra. Minden harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel történő szorosabb együttműködési lehetőséget ki kell bontakoztatni, a bővítést folytatni kell.
6. A Miniszterek várakozással tekintenek a Trió programja tervezetének
decemberi, a Tanácsnak történő közös bemutatására. A Miniszterek újfent kinyilvánítják, hogy folytatják a közös program kialakítására irányuló közös
munkát, és ennek során szorosan együttműködnek az Európai Bizottsággal,
az Európai Parlamenttel és a Tanács Titkárságával. A Trió elkötelezett, hogy
együtt munkálkodik a Tanácson belül, a Tanács munkacsoportjain belül, illetve az európai intézményeken belül.
7. A Miniszterek hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy szoros és hatékony együttdolgozás jöjjön létre olyan területeken, mint a tagállamokban, illetve harmadik országokkal kialakított közös kulturális kezdeményezések terén; a Trió kommunikációs stratégiájában a közös elnökségi üdvözlő honlap
létrehozása terén; valamint a diplomaták és szakértők cseréjét illetően. A Mi-
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niszterek elégedetten nyugtázták a közös Trió Elnökség logó projektje fejleményeit, és várakozással tekintenek a nyertes design ez év végi bemutatására.
Budapest, 2009. október 6.
Yves Leterme, a Belga Királyság külügyminisztere
Balázs Péter,a Magyar Köztársaság külügyminisztere
Miguel Angel Moratinos, a Spanyol Királyság külügyminisztere
Október 6.
A Visegrádi Csoport külügyminisztereinek
nyilatkozata budapesti találkozójuk alkalmából
A Visegrádi Csoport külügyminiszterei Budapesten találkoztak egy speciálisan a
Nyugat-Balkánnak szentelt miniszteri szintű összejövetel keretében. A miniszterek elismerték az európai és az euroatlanti integráció Közép-Európa átalakulásában betöltött kulcsszerepét és azt kívánják, hogy a bővítési politika ugyanilyen módon erősítse a stabilitást és a prosperitást a Nyugat-Balkánon is. A régiót földrajzilag körülveszi az Európai Unió, és Horvátország soron következő
EU csatlakozása további impulzust ad majd az integrációs folyamathoz, valamint a csatlakozni kívánó országoknak a szükséges reformok kivitelezéséhez.
A Visegrádi országok elismerik a thessaloniki napirend, valamint a Stabilizációs és Társulási Folyamat politikai és jogi kereteinek a régió számára való
jelentőségét. Elkötelezettek a tagjelöltek egyéni teljesítményén alapuló haladás elve mellett.
A Visegrádi Csoport készen áll, hogy támogassa a Nyugat-Balkán országainak integrálódását az EU soron következő elnökségei során, beleértve tagsági kérelmeik kezelését. A V4-ek ezenfelül arra a tényre is felhívják a régió
országainak figyelmét, hogy csakis egy pozitív vélemény, a Stabilizációs és
Társulási Megállapodásaik végrehajtására vonatkozó kielégítő eredmény
gyorsíthatja fel az integrációs folyamatot, így ezt figyelembe kellene venniük,
amikor csatlakozási kérelmük benyújtásának időzítéséről vagy a tagsági kritériumok teljesítésére vonatkozó programjaikról döntenek. A Visegrádi országok felajánlják segítségüket és frissen szerzett szakértelmüket az integrációs
stratégiák felvázolását és megvalósítását s ezen belül az EU által biztosított
előcsatlakozási alapok hatékony felhasználását illetően. Annak érdekében,
hogy elősegítsék a Nyugat-Balkán országainak helyi adminisztratív kapacitásait, a V4-ek készek teljes mértékben bevetni a twinning együttműködési projektekre vonatkozó tapasztalataikat, és ajánlatokat tesznek régióbeli partnereknek a V4-ekkel közös twinning projektekre.
Az, hogy 2010. január elsejével Macedónia, Montenegró és Szerbia vízummentességet kap, jelentős lépés abba az irányba, hogy ezen országok
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közelebb kerülhessenek az Európai Unióhoz, és tanúsítja azt a tényt, hogy a
feltételeknek való megfelelés érdekében tett erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak. A Visegrádi országok készen állnak, hogy politikai, illetve szakértői szinten is segítséget nyújtsanak azon államok felzárkózásához,
amelyeknek jelenleg nem ajánlottak fel vízummentességet.
A Nyugat-Balkánt érintő időszerű kérdések megvitatása nyomán a Visegrádi Csoport külügyminiszterei támogatják a Szerbiával kötött Ideiglenes Megállapodás mielőbbi hatálybalépését, mivel jelentős javulás következett be
Szerbia és a volt Jugoszláviát vizsgáló Nemzetközi Büntetőtörvényszék közötti együttműködésben. Azt is hangsúlyozzák, hogy valamennyi BoszniaHercegovinában működő politikai erőnek egyesítenie kellene erőfeszítéseit,
hogy teljesíthessék az EU Főmegbízotti Hivatala OHR-EUSR átmenethez
szükséges „5+2 kritériumot”. A V4 országok támogatják az EUFOR erők Bosznia-Hercegovinában való tartós jelenlétét és javasolják azok jelenlegi mandátumának meghosszabbítását, amíg az OHR-EUSR átmenetet teljesítik. Kiemelik az alkotmányreform fontosságát, és megerősítik, hogy Bosznia-Hercegovinának csak egységes egészként van EU tagságra esélye. Anélkül, hogy
ezzel az Atlanti Szövetség esetleges későbbi döntéseit sértenék, üdvözlik
Bosznia-Hercegovina csatlakozási kérelmét a NATO Tagsági Akciótervéhez.
A Visegrádi Csoport politikai és gyakorlati szinten egyaránt támogatja Bosznia-Hercegovina és Montenegró Tagsági Akciótervben (MAP) való részvételre irányuló aspirációit. Újfent megfogalmazzák elkötelezettségüket a bővítési folyamatot illetően, az aspiráns országok egyéni érdemei alapján. A Visegrádi Csoport kinyilvánítja meggyőződését, hogy Koszovó, mint az egész régió része, ugyancsak részese az európai perspektívának. Várakozással tekintenek az Európai Bizottság hamarosan megjelenő tanulmányára, és fokoznák
az EU-nak a Koszovó politikai és társadalmi-gazdasági fejlődését támogató
erőfeszítéseit. Kinyilvánítják továbbá szilárd elkötelezettségüket az EULEX
misszió munkáját illetően, és ösztönöznek valamennyi érintett felet, hogy teljes mértékben működjenek együtt azzal.
Az út-, vasút és energiahálózatoknak a régió országai közötti, valamint a
régió és az EU közötti összekapcsolásának valamennyi fél számára magas
prioritással kellene bírnia. Ez segíthetné a Nyugat-Balkánnak az európai gazdaságba történő bekapcsolását, ami a régió országai és az Unió tagállamai
számára egyaránt előnyös lehetne.
A Visegrádi Csoport külügyminiszterei bővíteni kívánják az együttműködést a régió országaival, ennek jegyében felkérik országuk külügyi intézeteit,
hogy alakítsanak ki és hajtsanak végre közös kutatási programokat, illetve a
lehető legnagyobb mértékben harmonizálják a régió felé irányuló bilaterális
segélyprogramokat. Továbbra is kínálják diákcsere programjaikat, valamint
ösztöndíjaikat, bilaterálisan, illetve a Nemzetközi Visegrádi Alapon keresztül.
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A Visegrádi Csoport külügyminiszterei következő rendes találkozójukat a
Keleti Partnerségnek kívánják dedikálni.
Október 8.
A kanadai vízummentesség megőrzése
mindkét ország közös érdeke
(A Külügyminisztérium közleménye)
A magyar és kanadai hatóságok hónapok óta szorosan együttműködnek abból a célból, hogy megőrizzék a magyar állampolgárok vízummentességét.
Ez közös érdeke mind a két kormánynak, és a magyar utazóknak is.
A sajtóhírek félreérthető módon összegzik a jelenlegi helyzetet, ami a következő:
– Valóban hónapok óta emelkedik a Kanadában menedékjogot kérő magyar állampolgárok száma, amiről a magyar és kanadai kormány képviselői már több alkalommal tárgyaltak, és szakértői szinten folyamatos
kapcsolatban vannak egymással.
– Jason Kenney kanadai bevándorlásügyi miniszter 2009. júniusi budapesti látogatásának fő célja a vasfüggöny lebontásának évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen való részvétel volt; ennek margóján a kérdésről is folytatott megbeszélést magyar partnereivel.
– Új kanadai intézkedés tudomásunk szerint egyelőre nincs napirenden.
Ezzel együtt felhívjuk a figyelmet, hogy a kanadai menekültügyi rendszerrel visszaélők veszélyeztetik a felelősen utazó magyar állampolgárok vízummentességét.
A Külügyminisztérium ismételten kéri a Kanadába utazni szándékozókat,
hogy alaposan tájékozódjanak a legális kiutazás, tartózkodás és munkavállalás feltételeiről, és azoknak megfelelően döntsenek utazásukról.
A vízummentesség közös érdekünk, annak megőrzése közös felelősségünk. A Külügyminisztérium – ahogyan eddig is – kész valamennyi érdeklődőnek felvilágosítást, tanácsot adni a kérdésben.
Október 15.
Közös Nyilatkozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya
harmadik együttes üléséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya 2009.
október 15-én Kismartonban (Eisenstadt) tartotta harmadik együttes munkaülését.

2009_BELIV-II.qxd

4/21/2010

9:40 AM

464

Page 464

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

Ebből az alkalomból a két ország kormányai abból a megfontolásból, hogy
– a Magyar Köztársaság 2004-es csatlakozása óta immáron több mint öt
éve képviselik közös érdekeiket az Európai Unióban;
– ebből adódóan a kétoldalú és regionális együttműködésükön túl számos közös és kölcsönös érdekeltségű projektet tudnak megvalósítani szélesebb európai összefüggésben;
– Magyarország és Ausztria együttműködve sikeresen lépnek fel a közös
biztonság erősítése érdekében;
– a két ország együttműködése jelentős mértékben járul hozzá a kapcsolatok elmélyítéséhez a közép-európai régióban;
– a szoros közép-európai együttműködés eredményeként létrejött Regionális Partnerség sok év óta eredményes együttműködésnek bizonyul, úgy a
régió, mint Európa számára;
– már húsz év telt el azóta, hogy az Ausztriával közös határszakaszon a
magyar határzár lebontása megalapozta a két ország évek óta kifejezetten jó
és fokozott együttműködését;
a következőket nyilvánították ki:
Mindkét állam folytatni szeretné a közös érdekek regionális szinten, illetve az Európai Unió szintjén összehangolt képviseletét, továbbvinni a kiváló
kétoldalú együttműködést, és közös megoldásokat kidolgozni az ezeken a
szinteken jelentkező kihívásokra;
Ebben az összefüggésben a kétoldalú együttműködés számos, jól bevált
fóruma fontos pillérét képezi a határon átnyúló szaktémák folyamatos kezelésének;
A két ország kormányai rendszeressé vált együttes kormányüléseiket a kétoldalú kapcsolattartás kiemelkedő elemeként értékelik, amelyek lehetőséget biztosítanak a politikai jelentőségű kérdések megvitatására, valamint a közös és
kölcsönös érdekű projektek együttes áttekintésére. Ily módon az együttes kormányüléseik az évek során a kétoldalú együttműködésük alappillérévé váltak.
A harmadik együttes kormányülés keretében a felek megelégedéssel állapították meg, hogy az utolsó ülés óta számos közös projekt valósult meg, és
a közösen rögzített célok teljesültek. Ezért mindkét ország egyetért azzal,
hogy ez az együttműködés a legmagasabb politikai szinten a már bevált formában folytatódjon.
Az 1989-es határnyitás, illetve annak 20. évfordulójára rendezett ünnepségek mindkét fél szerint rendkívüli jelentőséggel bírnak Magyarország és
Ausztria közötti partneri kapcsolatok terén.
Mindkét kormaing egyetért, hogy országaink számára kiemelkedő jelentőségű a regionális együttműködés, ennél fogva kinyilvánítják szándékukat
annak további előmozdítására.
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A régió integrációjának egyik fontos eleme lesz az Európai Unió Duna
Régiós Stratégiájának a megalkotása, amely hosszú távú hatást gyakorol a térség fejlődésére. Mindkét ország üdvözli az Európai Tanács 2009. június
18–19-i döntését, amelyben felkérte az Európai Bizottságot a Duna-régióval
kapcsolatos EU-stratégia 2010 végéig történő elkészítésére.
A két országnak a stratégiával kapcsolatos közös célja, hogy integrált megközelítést alkalmazzanak a régió közös értékeket követő, fenntartható fejlődésére, amelyek révén a társadalmi-gazdasági igények és a környezeti szempontok egyidejűleg érvényesíthetők.
A két kormány állandó figyelemmel kíséri a magyar–osztrák határtérségben a határon átívelő kooperáció fejlődését. Üdvözlik, hogy az együttműködés a kölcsönös előnyök alapján egyre kiterjedtebbé válik, amit többek között, a regionális közlekedési kapcsolatok kiépítése, a határon áthaladó közutak és kerékpárutak összekötése is tükröz. Arra bátorítják a regionális és helyi hatóságokat, hogy folytassák ez irányú erőfeszítéseiket.
A kétoldalú kapcsolatok szintje lehetővé teszi azt is, hogy az időnként jelentkező kihívásokat közösen oldják meg. Így például a heiligenkreuzi ipari
parkba tervezett termikus hulladékégető-művel kapcsolatban mindkét kormány tudomásul veszi, hogy jelenleg egy környezetvédelmi hatásvizsgálati
és egy engedélyezései eljárás van folyamatban a magyar oldal részvételével.
Ettől függetlenül a két kormány egyetért abban, hogy az érintettek közötti
egyeztetéseket folytatni kell. Mindkét kormány támogatja azokat a megoldásokat, amelyek figyelembe veszik a környezetvédelmi, üzleti és helyi lakossági szempontokat.
A szakértői szinten zajló kiváló kooperáció révén a Rába folyóval kapcsolatos cselekvési program végrehajtása is folyamatos; a felek egyetértettek az
ütemterv maradéktalan teljesítésének szükségességében.
A két környezetvédelmi miniszter márciusi találkozóján a paksi atomerőmű ügye is napirendre került; a felek a további lépéseket illetően folyamatos
információcserében állapodtak meg.
A két kormány egyetért, hogy a külképviseleteiken történő, egyre bővülő
együttműködés mindkét ország érdekeit szolgálja, és kifejezi készségét az
együttműködés továbbfejlesztésére a külkapcsolatok területén.
A két ország kormánya azon meggyőződésének ad hangot, hogy ezen kormányülés eredményei, az előző évekéhez hasonlóan, hozzájárulnak a Magyarország és Ausztria közötti kitűnő kapcsolatok további elmélyítéséhez.
A mindkét ország részéről jelen lévő kormánytagok az együttes kormányülés keretében az alábbi kérdéseket vitatták meg:
– Az általános gazdasági helyzettel, valamint a gazdasági és pénzügyi válság kezelésével kapcsolatos közös stratégia lehetőségének megvitatása, első-
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sorban az Európai Unió keretében; valamint az eddigi tagállami intézkedések tapasztalatainak kicserélése.
– Együttműködés az Európai Unió keretei között, különösen a Duna-stratégia területén; információcsere a 2011 első félévében esedékes magyar EUelnökség előkészületeiről.
–A regionális, határon átnyúló és határtérségi együttműködés elmélyítése,
konkrét programok és projektek megvalósulásának elősegítése, az európai
források együttes hasznosítása.
– Belső biztonság; schengeni egyezmény; közös kezdeményezések a bűnözés elleni küzdelemben; illegális bevándorlás.
– Környezetvédelmi kérdések, mint az ENSZ koppenhágai klímakonferenciájának előkészítése; energia témakör, különösképp Nabucco; közlekedési
ügyek.
– Bilaterális alapon és multilaterális szervezetekben folytatott együttműködés az oktatás, kultúra és tudomány területén.
Kismarton (Eisenstadt), 2009. október 15.
Bajnai Gordon,
a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke

Werner Faymann,
az Osztrák Köztársaság
szövetségi kancellárja

Október 16.
81/2009. (X. 16.) ME határozat
az Egyesült Arab Emírségekkel, Kuvait Állammal, a Bahreini Királysággal,
Katar Állammal és az Ománi Szultánsággal kötendő diplomata-, szolgálati
és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességére
vonatkozó kétoldalú megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek az Egyesült Arab Emírségekkel, Kuvait Állammal, a Bahreini
Királysággal, Katar Állammal és az Ománi Szultánsággal kötendő diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességére vonatkozó kétoldalú megállapodások (a továbbiakban: megállapodások) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyeket,
hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
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4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodások létrehozását követően a megállapodások végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
Október 16.
82/2009. (X. 16.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belorusz Köztársaság Kormánya
közötti, a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének
megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belorusz Köztársaság
Kormánya közötti, a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló megállapodás (a
továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi 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 honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Október 16.
83/2009. (X. 16.) ME határozat
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
jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi és
rendészeti miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
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1. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert vagy az általa
kijelölt személyt 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
jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv végleges szövegének
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy a Jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a Jegyzőkönyv végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
Október 16.
84/2009. (X. 16.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről
szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy – az
érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a környezetvédelmi és vízügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a környezetvédelmi és vízügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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Október 20.
233/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya
között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó
kötött segélyhitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi
hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás kötelező
hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság
részére Magyarország által nyújtandó kötött segélyhitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló
keretmegállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következő:
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/148, 38468–38473.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 10. cikk a) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
(5) Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által
nyújtandó kötött segélyhitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás kötelező
hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló
231/2008. (IX. 19.) Korm. rendelet.
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Október 20.
1173/2009. (X. 20.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi
megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a
Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külügyminisztert 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 követően annak
az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a külügyminisztert jelöli ki.
Október 20.
86/2009. (X. 20.) ME határozat
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én,
Strasbourgban kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről
szóló kiegészítő jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az önkormányzati
miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom az önkormányzati minisztert, vagy az általa kijelölt személyt a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október
15-én, Strasbourgban kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv végleges szövegének
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
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3. felhívom az önkormányzati minisztert és a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Jegyzőkönyv végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Október 21.
„A sport autonómiája az Európai Unióban”
címmel rendezett konferencián elfogadott „Budapesti nyilatkozat”
Gyorsan változó világunkban kritikus pillanatokat élünk át, amikor a sport
elveszítheti nemzeti identitását, kulturális hagyományait és az értékek több
évszázadon át fennálló egyensúlyát Európában az egész világon.
1., Mély aggodalmunkat fejezzük ki, mivel helyre kell állítanunk a sport
és az üzlet közötti egészséges egyensúlyt.
2., Gondoskodni szeretnénk arról, hogy a fair playt ne lehessen aláásni
az egyre inkább „játszótérré” váló sportversenyeken, ahol a siker valójában
a leggazdagabb klubok és nemzetek számára van fenntartva, tovább fokozva a meglévő egyenlőtlenségeket.
3., Kijelentjük, hogy a sport önmagában nem gazdasági tevékenység, hanem helyi, nemzeti tradícióink, kultúránk és történelmünk szerves részét képezi. A sport létfontosságú szerepet tölt be a közösségek közötti kapcsolatépítésben, egészséges lehetőséget nyújtva a nemzeti és helyi közösségekhez
való tartozásuk és az iránta érzett büszkeségünk kifejezéséhez, mindemellett
áthidalja a személyek és az országok közti szakadékokat is.
4., Elkötelezzük magunkat kapcsolataink mozgósítása mellett annak érdekében, hogy megőrizzük a sport autonómiáját, tiszteletben tartva a
szubszidiaritás alapelvét, a tagállamok képességeit és a nemzetközi sport piramisát.
5., Szorgalmazzuk, hogy az európai döntéshozók felismerjék és támogassák a sport sajátosságát és autonómiáját a Lisszaboni egyezmény 165. bekezdése tükrében, mivel meg kell óvnunk ezeket az alapelveket, a versenyek
igazságosságát és nyitottságát, a fiatal játékosok edzését, a tehetséggondozást
a klubok szintjén, valamint a nemzeti csapatok erősítését minden sportágban, a 2000-ben elfogadott Nizzai nyilatkozat, a 2008 szeptemberében az
olimpiai és sportmozgalom által kiadott okmány, a Biarritzban 2008 novemberében elfogadott nyilatkozat, valami az EU svéd elnöksége alatt ezen alapelvek ösztönzésére kidolgozott intézkedése fényében.
6., Megkérjük az európai intézményeket és minden EU-tagállamot, különösen a 2010-ben és 2011 első félévében az Európai Unió elnökségét vállaló Spanyolországot, Belgiumot és Magyarországot, hogy politikai akaratukkal támogassák azokat a döntéseket, amelyek a sport sajátosságát és au-
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tonómiáját erősítik, ezáltal fejlesztve a sport jövőjét a leendő generációk
számára.
7., Üdvözöljük a spanyol miniszterelnök, José Luis Rodríguez Zapatero
2009. október 2-án, Koppenhágában tett bejelentését, amely szerint 2010 áprilisában a spanyol EU-elnökség alatt sportfórumot hívnak össze a sport sajátosságáról és autonómiájáról.
Most kell cselekednünk.
Elfogadva Budapesten, 2009. október 21-én
Október 26.
87/2009. (X. 26.) ME határozat
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Szíriai Arab
Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külpolitikáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt
személyt az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Szíriai Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán
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 külpolitikáért felelős minisztert és az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét
a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Október 29.
A Külügyminisztérium közleménye
a legutóbbi afganisztáni és pakisztáni terrorakcióról
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma megdöbbenéssel értesült a kabuli
ENSZ-vendégház ellen október 28-án elkövetett, összesen kilenc fő – köztük
öt külföldi ENSZ-alkalmazott – életét követelt támadásról, amelyért a tálib
mozgalom vállalta a felelősséget.
Hasonló megdöbbenéssel értesültünk a Pakisztán Északnyugati Határtartományának fővárosában, Peshawarban aznap elkövetett, több mint 100 ha-

2009_BELIV-II.qxd

4/21/2010

II. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

9:40 AM

Page 473

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK DOKUMENTUMAI

473

lálos áldozattal és több száz sebesülttel járó öngyilkos merényletről. Ez a terrorakció újabb szomorú epizódja annak a Pakisztán-szerte elkövetett merényletsorozatnak, amely az elmúlt hetekben kétszáznál is több halálos áldozatot követelt.
A Külügyminisztérium minden terrorakciót embertelen, semmivel sem igazolható és elítélendő tettnek minősít. Meggyőződésünk, hogy a kabuli merénylet nem hátráltathatja az afganisztáni elnökválasztás november 7-re kiírt
második fordulójának előkészítését és lebonyolítását. Egyúttal bízunk benne,
hogy az elmúlt hetekben tapasztalható pakisztáni merényletsorozat nem gátolja meg a kormányzat és a hadsereg által a szélsőségesek ellen tett intézkedések sikerét.
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma őszinte részvétét fejezi ki a
merényletekben életüket vesztett áldozatok hozzátartozóinak, továbbá – az
EU és a NATO tagjaként, a vonatkozó uniós irányelvekkel és NATO-vállalásainkkal összhangban – támogatásáról biztosítja mind az afganisztáni, mind
a pakisztáni kormánynak a terrorizmus ellen, a két ország stabilitása és demokratikus fejlődése érdekében tett lépéseit.
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NOVEMBER
November 3.
1181/2009. (XI. 3.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között
a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról
szóló egyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény módosítása (a továbbiakban: Módosítás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az adópolitikáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Módosítás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Módosítás szövegének végleges
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Módosítás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Módosítás végleges szövegének megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az adópolitikáért felelős minisztert jelöli ki.
November 3.
1182/2009. (XI. 3.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési
keret-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról és kihirdetéséről
A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
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2. felhatalmazza a külpolitikáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt
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 elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően annak
az Országgyűléshez történő benyújtását.
November 5.
1184/2009. (XI. 5.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges
szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági 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 tervezetét;
5. elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően
annak Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
November 5.
1183/2009. (XI. 5.) Korm. határozat
főkonzulátus létrehozásáról Chongqingban, valamint külgazdasági
szakdiplomata státuszok létesítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Kínai Népköztársaságban Chongqing központi
alárendeltségű város székhellyel, Qinghai, Gansu, Sichuan, Shaanxi, Yunnan,
Guizhou, Ninxia-Hui és Guangxi-Zhuang tartományokra kiterjedő konzuli
kerülettel főkonzulátus létesüljön;
2. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság bakui és tripoli nagykövetségére 1-1 fő külgazdasági szakdiplomata kerüljön kihelyezésre;
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3. egyetért azzal, hogy a chongqingi státuszok létesítésére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű
tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat szerint engedélyezett létszámkereten belüli belső átcsoportosítás alapján kerül sor;
4. felhatalmazza a külpolitikáért és a külgazdaságért felelős minisztert a
chongqingi főkonzulátus megnyitásával, valamint a külgazdasági szakdiplomata státuszok létesítésével összefüggő feladatok végrehajtásával.
November 6.
Bővülő magyar közreműködés az ENSZ egyes szervezeteiben
(A Külügyminisztérium közleménye)
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése ismételten a genfi székhelyű Egyesített Ellenőrző Testület tagjává választotta Magyarországot a 2011 és
2015 közötti időszakra. Az ENSZ Egyesített Ellenőrző Testületének (UN Joint
Inspection Unit, JIU) tagjai a világszervezet egészét vizsgálják, munkájuk a
teljes ENSZ-családot lefedi. Jelentéseik fő célja az irányítás korszerűsítése és
az egyes ENSZ szervek közötti együttműködés elősegítése.
Magyarország Posta István személyében állított jelöltet, aki 2010-ig tagja
ennek a testületnek. Az ő eddig végzett tevékenységének és szakmai felkészültségének elismeréseként Magyarországot közfelkiáltással ismételten megválasztották Egyesített Ellenőrző Testület tagjának, így 2011-től a testület 11
munkatársának egyike ismételten egy magyar szakember lehet.
Ugyanezen a napon újították meg az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) Kormányzó Tanácsát. A 2007-ben Belarusszal megkötött választási megállapodás értelmében Belarusz átadja helyét Magyarországnak a
UNEP Kormányzó Tanácsában. Ezt az ENSZ tagállamok a választás során közfelkiáltással elfogadták. Így hazánk 2010. január 1-től 2011. december 31ig az ENSZ Környezetvédelmi Programjában tagja lesz a Kormányzó Tanácsnak.
November 13.
250/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya
között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló
egyezmény kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh
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autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 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 2009/159, 39848–39851.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a az Egyezmény 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve a rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári
napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 240/2008. (X. 1.) Korm. rendelet.
(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter gondoskodik.
November 13.
1189/2009. (XI. 13.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya
között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú
Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság
Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az
Egyezmény 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 elrendeli az Egyezmény végleges szövegének megállapítását követően annak
az Országgyűléshez történő benyújtását.
A törvényjavaslat előadójának az adópolitikáért felelős minisztert jelöli ki.
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November 17.
Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaság területén élő szlovén nemzeti kisebbség
és a Szlovén Köztársaság területén élő magyar nemzeti közösség
külön jogainak biztosításáról szóló egyezmény figyelemmel kísérésére
összehívott Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. üléséről
A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság (a továbbiakban: KVB) XI. ülésére 2009. november 17-én Lendván került sor. A magyar küldöttséget Gémesi
Ferenc, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának kisebbség- és
nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára, a szlovén küldöttséget dr. Boris
Jesih államtitkár, a Szlovén Köztársaság Kormánya Határon Túli Szlovének Hivatalának vezetője, a KVB társelnökei vezették.
A KVB a Magyar Köztársaság területén élő szlovén nemzeti kisebbség és
a Szlovén Köztársaság területén élő magyar nemzeti közösség külön jogainak biztosításáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Kisebbségvédelmi
Egyezmény) alapelveit és rendelkezéseit szem előtt tartva a két országban élő
magyar és szlovén kisebbség helyzetének időszerű kérdéseiről folytatott tanácskozása során egyetértettek a következőkben:
• A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: MK) területén élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaság (a továbbiakban: SZK) területén élő magyar nemzeti közösség, valamint a két kisebbség tagjai külön jogainak biztosításáról szóló, a két ország között 1992-ben megkötött Kisebbségvédelmi Egyezmény magas szinten biztosítja a magyar, illetve a szlovén kisebbségi közösség hagyományainak, kulturális értékeinek és történelmi örökségének megőrzését, és ezzel hozzájárul a nemzeti azonosságtudatuk kiteljesítéséhez;
• A Magyar Köztársaság területén élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaság területén élő magyar nemzeti közösség kormányzati támogatása a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére 2010-re
sem csökken;
• Javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának és a Szlovén Köztársaság
Kormányának, hogy a kétoldalú egyezmény szellemében megtárgyalt
és jegyzőkönyvbe foglalt ajánlásai – az eddigi gyakorlattal összhangban – kormányhatározattal kerüljenek elfogadásra és megerősítésre.
A Bizottság üdvözli a KVB korábbi ülésein elfogadott ajánlások teljesítésében elért sikereket, egyidejűleg megállapítja, hogy az ajánlások egy részének teljesítése még nem történt meg, illetve folyamatban van. A KVB
felkéri az ajánlásokban érintett, illetékes szerveket és intézményeket mind
a korábban, mind a jelen ülés jegyzőkönyvében foglalt ajánlások teljesítésére.
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A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésének
AJÁNLÁSAI
AZ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK TERÜLETÉN
1. A KVB javasolja a Kisebbségvédelmi Egyezmény rendelkezéseinek és
a KVB ajánlásainak következetes megvalósítását a két nemzetiség helyzetének javítása érdekében.
2. A KVB üdvözli a Magyarországon hivatalosan elismert 13 kisebbséggel
fenntartott parlamenti együttműködés új testületének, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumának a megalakítását. A Bizottság a testület megalakítását előremutató első lépésnek értékeli a kisebbségek parlamenti képviseletének megteremtésében, és javasolja a Magyar Félnek, hogy – a
választójogra vonatkozó szabályozás átalakítására vonatkozó lépésekkel
összhangban – tegye lehetővé a Magyarországon élő szlovén kisebbségnek
a saját országgyűlési képviselő megválasztását.
3. A KVB javasolja a szlovén Félnek, hogy amennyiben ismételten sor kerülne a régiókról szóló törvény előkészítésére, úgy az együttműködésbe vonja be a magyar nemzeti közösséget.
4. A KVB javasolja, hogy minél előbb kezdődjön meg a Felsőszölnök/Gornji Senik és Kétvölgy/Verica közötti közút építése.
5. A KVB ösztönözi a vegyes lakosságú területek önkormányzatait, kisebbségi önkormányzatait és szervezeteit, hogy pályázzanak európai uniós
forrásokra. A két Fél továbbra is segítséget nyújt a nemzeti közösségeknek a pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosításához. Ennek érdekében a KVB javasolja, hogy a két Fél úgy szabályozza az európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése támogatásáról szóló rendeleteit,
hogy a kisebbségi önkormányzatoknak, és szervezeteknek lehetőségük nyíljon az európai uniós fejlesztési projektjeikhez szükséges saját forrás kiegészítésére pályázati úton. A KVB javasolja, hogy a 2. magyar–szlovén együttes kormányülés (2009. november 27.) ezt a kérdést is tűzze napirendre,
vizsgálja meg a kisebbségi önkormányzatok és szervezetek európai uniós
projektjeihez szükséges önrész biztosításának lehetőségeit mindkét oldalon.
6. A KVB üdvözli, hogy a Szlovén Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Kormányhivatala és a Magyar Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériuma között a „Helyi és regionális hatóságok közötti
határon átnyúló együttműködésről” szóló, a 2007. október 17-i magyar–szlovén együttes kormányülésen született megállapodás alapján hamarosan sor
kerül a Magyar–Szlovén Határon Átnyúló Együttműködési Vegyes Bizottság
alakuló ülésére.
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7. A KVB javasolja a két Félnek, hogy a Magyar Köztársaság területén élő
szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaság területén élő magyar
nemzeti közösség külön jogainak biztosításáról szóló egyezmény értelmében
továbbra is kövessen el mindent a törvények következetes alkalmazása érdekében, hogy a kétnyelvűség a gyakorlatban is jobban érvényesüljön. A KVB
javasolja, hogy a közigazgatásban dolgozók továbbképzéséért felelős tárcák
a 2. magyar-szlovén együttes kormányülésen fogadjanak el szándéknyilatkozatot a kétnyelvű területek közigazgatási dolgozóinak továbbképzéséről, még
ebben az évben kössenek megállapodást a továbbképzés megszervezéséről.
A KVB javasolja a magyar Félnek, hogy fejlessze a kétnyelvű dokumentumok előállításához szükséges infrastruktúrát, első lépésként a nemzeti kisebbségek számára kiállítandó személyi igazolvány és vezetői engedély elkészítéséhez.
8. A MK területén élő szlovén nemzeti kisebbség és az SZK területén élő
magyar nemzeti közösség érdekében az „egymás felé forduló régiók” kialakításának jegyében elengedhetetlen az infrastrukturális fejlesztés, és ennek
érdekében a szoros együttműködés – az európai uniós források igénybevételével. A KVB javasolja a helyi önkormányzatoknak, hogy törekedjenek arra,
hogy az alábbi települések közötti összekötő utak ismét használhatók legyenek.
• Felsőszölnök/Gornji Senik–Čepinci
• Orfalu/Andovci–Budinci
• Kétvölgy/Verica–Čepinci
• Genterovci/Göntérháza–Gáborjánháza
• Žitkovci/Zsitkóc–Bödeháza
• Domajševci/Domonkosfa–Kercaszomor
• Čentiba/Csente–Tenke
• Hodoš/Hodos–Szalafő
9. A KVB a térség gazdasági fejlődése szempontjából üdvözli a két kormánynak és az illetékes tárcáknak a Rédics–Lendva/Lendava közötti vasúti
összeköttetés visszaállítása lehetőségeinek vizsgálata érdekében tett erőfeszítéseit.
10. A KVB megismerkedett a két nemzeti közösségnek azokkal a gazdasági létesítményekkel kapcsolatos aggodalmával, amelyeknek negatív hatásai
lehetnek a környezetre.
AZ OKTATÁS TERÜLETÉN
1. A KVB javasolja, hogy az érintett tárcák és a kisebbségi intézmények a
jövőben még jobban törekedjenek az anyanyelven folyó oktatás minőségének javítására a Rába-vidéki nemzetiségi és kétnyelvű, valamint a Mura-vi-
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déki kétnyelvű iskolákban. A KVB üdvözli a szlovén fél szándékát, hogy támogatja a kisebbségi oktatás területén tevékenykedő szakemberek 2010 júniusára tervezett nemzetközi tanácskozásának előkészítését e terület nyitott
kérdéseiről, melyre meghívják a magyar szakembereket is.
2. A KVB üdvözli, hogy a magyar Fél finanszírozta az apátistvánfalvi általános iskola felújítását, így a kétnyelvű oktatás objektív feltételei javulnak.
A KVB javasolja a magyar Félnek, hogy tegyen erőfeszítéseket a két nemzetiségi iskola (Felsőszölnök és Apátistvánfalva) felszerelésének további korszerűsítése érdekében.
3. A KVB megállapítja, hogy az MK Oktatási és Kulturális Minisztériuma
a kétnyelvű nemzetiségi oktatáshoz szükséges közismereti tankönyvek fordításáról, kiadásáról és forgalmazásáról, a szlovén kétnyelvű iskolák igényeinek megfelelően, megállapodást kötött az Apáczai Kiadóval.
4. A KVB javasolja, hogy a lendvai kétnyelvű szakközépiskolában minden oktatási program valósuljon meg mindkét (szlovén és magyar) nyelven,
a Szlovén Köztársaságban élő őshonos magyar és olasz nemzeti közösség külön jogairól szóló törvény alapján.
A bizottság üdvözli, hogy a magyar fél kész a lendvai kihelyezett magyar
nyelvtanfolyam megszervezéséhez segítséget nyújtani a Mura-vidéki kétnyelvű oktatás területén tevékenykedő pedagógusok nyelvi-szakmai továbbképzése céljából.
5. A KVB javasolja a Szlovén Köztársaságban élő őshonos magyar és olasz
nemzeti közösség külön jogairól szóló törvény 15. paragrafusa autentikus és
kötelező érvényű értelmezését.
6. A KVB javasolja a Rába-vidéki szlovén óvodák fenntartóinak, hogy a
szlovén anyanyelvű foglalkozások hatékonyságának növelése érdekében – a
nemzetiségi kiegészítő normatív támogatás felhasználásával – közösen alkalmazzanak szlovén anyanyelvű „utazó” óvodai asszisztenst.
7. A KVB javasolja a Feleknek, segítsék olyan oktatási programok kialakítását, amelyek – más magyarországi és szlovéniai egyetemen és főiskolán már
megvalósult mintára – a különböző szakok hallgatóinak lehetővé teszik, hogy
tanulmányaik befejeztével – a belső törvényi szabályozással összhangban –
munkát vállalhassanak Mura-vidék és Rába-vidék kétnyelvű területein.
8. A KVB üdvözli, hogy a két oktatási minisztérium között rendszeres találkozók alakultak ki a Rába-vidéki kétnyelvű oktatás problémái megvitatása érdekében. Javasolja, hogy folytassanak hasonló találkozókat a Mura-vidéki kétnyelvű oktatás problémái megvitatása érdekében is.
A KVB javasolja a nemzeti közösségeknek, hogy ösztönözzék a kétnyelvű oktatásban részt vevő pedagógusokat mindkét oldalon, hogy nagyobb
mértékben éljenek a szakmai nyelvi továbbképzések és a terület egyetemei
(Debrecen, Maribor) közötti kapcsolatok fennálló lehetőségeivel.
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A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN
1. A KVB javasolja a feleknek, továbbra is biztosítsanak forrásokat a kisebbségi szervezetek és intézményeik zavartalan működéséhez. Javasolja a
magyar Félnek, vizsgálja meg, hogy a kisebbségi szervezetek és intézményeik finanszírozásában hogyan kaphatna nagyobb szerepet a normatív rendszer.
2. A KVB megállapítja, hogy a magyar Fél – költségvetési támogatásból
és pályázati úton – biztosítja a Radio Monošter heti 8 órás műsoridőben történő működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. A KVB javasolja, hogy a
magyar fél segítse elő a stúdió felszerelésének további korszerűsítését. A KVB
javasolja a magyar Félnek, hogy biztosítson lehetőséget a műsoridő heti 24
órára történő növeléséhez, mellyel nagy mértékben segítené a szlovén nyelv
megőrzését. Ennek érdekében – a rádió tulajdonosának bevonásával – készüljön a heti 24 órás műsoridőre történő áttéréshez szükséges tartalmi, pénzügyi és technikai feltételeket tartalmazó összefoglaló.
3. A KVB javasolja, hogy a magyar fél a Magyarországi Szlovén Szövetség, illetve a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központ programjainak finanszírozásához biztosítsa a szükséges eszközöket. Ennek érdekében a Magyarországi Szlovének Szövetsége, illetve a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központ programjaik finanszírozásához nyújtsanak be pályázatokat az erre a célra létrehozott közalapítványokhoz. A KVB
javasolja, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetsége együttműködve az
OSZÖ-tal, a Vegyes Bizottság XII. üléséig alakítson ki a Szlovén Kulturális és
Információs Központ működtetésére azoknak az előírásoknak megfelelő
konstrukciót, melyek lehetővé teszik a központ működési támogatását.
A KVB üdvözli, hogy a magyar fél egy 2010-ben a Szlovén Kulturális és
Információs Központban – a hármas határ adottságait figyelembe vevő –
interetnikus kulturális program szervezésébe kezd.
4. A Szlovén Köztársaság Kormánya további pénzeszközökkel biztosította a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet zavartalan működését, illetve
az egyetlen szlovéniai magyar hetilap (Népújság) kiadását. A KVB javasolja
a Feleknek, hogy járuljanak hozzá a két nemzeti kisebbség újságjai (Porabje,
Népújság) folyamatos megjelenésének pénzügyi fedezetéhez.
5. A KVB üdvözli, hogy a magyar kormány – együttműködve a muravidéki magyar kisebbségi intézményekkel, külön megállapodás alapján – évi három minőségi színházi produkció költségeinek társfinanszírozásával segíti
ezen intézmények kulturális tevékenységét.
6. A KVB üdvözli, hogy a magyar fél pénzügyi segítséget nyújtott a
felsőszölnöki paplak megvásárlásához, így a „Szlovén Tájház” megalapításához.
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7. A KVB felkéri a magyar Felet, hogy a központi költségvetési támogatások soron következő évi tervezése során, attól az évtől, amikor a Szlovén Tájház a működéséhez szükséges engedélyeket megszerezte és a működését
megkezdte, az OSZÖ vonatkozásában vegye figyelembe a Szlovén Tájház
működtetéséből fakadó feladatok igazolt költségigényét.
8. A KVB a szlovéniai magyar nemzeti közösségnek és a magyarországi
szlovén nemzeti kisebbségnek javasolja, hogy a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 következő pályázati kiírására nyújtsanak be közös projektet a Népújság, illetve a Porabje gyermekeknek készülő kétnyelvű újságmellékleteinek elkészítéséhez.
9. A KVB üdvözli, hogy a magyar Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) létrejön a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúráját támogató szakmai kollégium, amelynek tagja lesz az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke is. E
többletforrás elősegíti a magyarországi szlovén kulturális kezdeményezések
megvalósulását.
A Felek megegyeztek abban, hogy következő ülésüket 2010-ben Magyarországon tartják.
A jegyzőkönyv két példányban készült, magyar és szlovén nyelven. Mindkét változat egyaránt hiteles.
Lendava/Lendva, 2009. november 17.
Gémesi Ferenc
a Vegyes Bizottság magyar
tagozatának elnöke

Boris Jesih
a Vegyes Bizottság szlovén
tagozatának elnöke

November 18.
92/2009. (XI. 18.) OGY határozat
a szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (a továbbiakban: KMKF) Állandó Bizottságának 2008. június 18-i ülésén a magyarországi parlamenti
frakciók, valamint a határon túli magyar közösségek legitim politikai képviselői konszenzussal megalkották „A határon átnyúló közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztés aktuális kérdéseiről” című előterjesztést
(a továbbiakban: a KMKF határ menti közlekedési koncepciója).
A Miniszterelnöki Hivatal – 2005-ben született előtanulmányok alapján –
2007-ben készíttette el a „Varratmentes Európa” Program elnevezésű koncepciót, melyben olyan infrastrukturális fejlesztések kerültek kidolgozásra és
szakmai megalapozásra, amelyek megvalósítása révén hidakkal, közutakkal,
határátkelőkkel újra összeköthetők a határ két oldalán élő közösségek. A
program keretében 2008-ban elkészült a szomszédos országokkal közös ha-
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társzakaszon a közúti átjárók, 2009-ben pedig a vasúti határátmenetek revitalizálásának, fejlesztésének és megnyitásuk lehetőségeinek feltárása és prioritási rendbe állítása.
Az Országgyűlés – figyelemmel a Kormány által a határ menti fizikai öszszeköttetések revitalizálásáról és fejlesztéséről kidolgozott „Varratmentes Európa” programban, valamint a KMKF határ menti közlekedési koncepciójában foglaltakra – Magyarország és a szomszédos országok közlekedési kapcsolatainak erősítése érdekében a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy
a) tegye meg a szükséges lépéseket, hogy Magyarország és az Európai
Unió schengeni övezetébe tartozó szomszédos országok (jelenleg: Ausztria,
Szlovákia, Szlovénia) közös határszakaszain mielőbb jöjjenek létre azok a
közlekedési kapcsolatok, amelyek biztosítják a települések közötti közvetlen,
korszerű érintkezést;
b) tegye meg a szükséges előkészítő lépéseket annak érdekében, hogy Magyarország és Románia, illetve Magyarország és Horvátország közös határszakaszain jöjjenek létre azok a közlekedési kapcsolatok, amelyek biztosítják a települések közötti közvetlen, korszerű érintkezést;
c) tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy Magyarország
és Szerbia, illetve Ukrajna közös határszakaszain a már létező ideiglenesen
működő határátmenetek állandósuljanak;
d) készítse el az új határátmenő-fejlesztések konkrét megjelölését és ezek
költségigényét is tartalmazó megvalósítási tervet, vizsgálja meg, hogy lehetséges-e olyan forgalommal számolni, ami a tömegközlekedés pozícióinak
erősítését igényli;
e) tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél több
közúti határátmenet biztosítsa az autóbuszok átlépésének lehetőségét, valamint vizsgálja felül a kapacitási korlátait az áruszállító gépjárművek átlépésének;
f) tegye meg a szükséges intézkedéseket a menetrend szerinti tömegközlekedési járatok (autóbusz, vasút, vízi közlekedés) útvonalának meghosszabbítására a határ túloldalán fekvő, közvetlen közforgalmú hálózati csatlakozást biztosító településekig, illetve, ahol szükséges, kezdeményezze új járatok létesítését; készítsen megvalósítási tervet a kishatárforgalomban alkalmazandó, az egyes országok tarifa- és kedvezményrendszerével harmonizáló
olyan új rendszerre, ami attraktívvá teszi a tömegközlekedést az egyénivel
szemben. Ez ügyben kezdeményezzen tárgyalásokat a szomszédos országok
illetékes közlekedési hatóságaival, vizsgálja meg a finanszírozás és utazásösztönzés lehetséges alternatíváit, valamint teremtse elő a megvalósításhoz
szükséges megfelelő jogszabályi hátteret;
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g) készítsen javaslatot a határon átnyúló utazásokat a jelenleginél nagyobb
mértékben elősegítő vasúti tarifarendszerre, valamint a menetrendek határ
menti igényeket az eddigieknél jobban figyelembe vevő ésszerűsítésére, és
kezdeményezzen erről tárgyalásokat az érintett országok vasúttársaságaival;
h) vizsgálja meg a kishatártérségekben a nemzeti engedélyekkel rendelkező áruszállítás lehetőségét, mivel ez a mai szabályozás szerint csak nemzetközi engedélyekkel és adminisztrációval végezhető.
2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggésben folytassa le a szükséges egyeztetéseket az érintett szomszédos országokkal.
3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve határ menti együttműködési programok pályázati kiírásakor,
illetve a projektek értékelése esetében kezeljék prioritásként az előterjesztéssel összhangban lévő fejlesztési elképzeléseket.
4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a 2. pont szerinti egyeztetések eredményeiről, az azok alapján meghatározott kormányzati intézkedésekről – különös tekintettel a fejlesztések és azok költségeinek pontos meghatározására – évente, első alkalommal 2010. március 31-ig tájékoztassa az
Országgyűlést.
5. Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba.
November 18.
Magyarország afganisztáni szerepvállalása
Középtávú stratégiai kitekintés
Bevezető
Magyarország a globális biztonsági kihívások kezelése, valamint a NATO- és
EU tagságból adódó kötelezettségeinek teljesítése részeként 2003 óta aktívan
részt vesz az Afganisztán stabilizálására, egy jól képzett, felszerelt afgán nemzeti biztonsági erő és önfenntartó gazdaság létrehozására és az afgán lakosság életkörülményeinek javítására irányuló nemzetközi erőfeszítésekben. A
magyar szerepvállalást a nemzetközi közösség által megszabott keretek között, a NATO és az EU műveleteiben, illetve a nemzetközi fejlesztési együttműködésben való részvétel révén, a 2006-os londoni konferencián elfogadott Afghanistan Compact és a 2008-ban a párizsi konferencián véglegesített
Afgán Nemzeti Fejlesztési Stratégia célkitűzéseivel összhangban folytatjuk.
A magyar PRT mandátumának újabb egy évvel történő meghosszabbítása időszerűvé teszi afganisztáni jelenlétünk koncepcionális vizsgálatát és az
elmúlt időszak tapasztalatai alapján egy hosszabb távú, 2010–2015-re szóló
stratégia lefektetését, amelyhez megfelelő koordinációs és egyeztetési me-
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chanizmust biztosít a PRT Kormánybizottság. A Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium meggyőződése, hogy afganisztáni jelenlétünk – a nemzetközi közösség elvárásaival
összhangban – hosszabb távra szól, tevékenységünk az afgán nép javát szolgálja és valódi hozzáadott értéket biztosít Afganisztán, azon belül kiemelten
Baghlan tartomány lakossága számára. A jelenlegi három fő terület (katonairendészeti-fejlesztési) megfelelően lefedi stratégiai célkitűzéseinket és célszerű lenne ezeket integrált megközelítésben, hosszabb távra kitekintő koncepcionális tervezésben intézményesíteni.
Kihívások
Afganisztán sajátos jellemzőkkel rendelkező, többnemzetiségű, törzsi társadalmon alapuló, évtizedes háborúk által sújtott, szegény ország, ahol a lakosság kétharmada kevesebb, mint napi két US dollárból él és legalább 60
százaléka írástudatlan. A központi kormányzat gyenge, a bürokráciát és a hatóságokat áthatja a korrupció, a gazdaságot az illegális kábítószer-előállítás
és -kereskedelem táplálja (a GDP egyharmada a drogszektorból származik).
A biztonsági helyzet országrészenként eltérő, délen és keleten rendkívül
instabil, az északi és nyugati régióban nyugodtabb, de az elmúlt időszakban
ezeken a területeken is romló tendenciát mutat. Az egyes tartományok eltérő jellemzőkkel bírnak, így ennek megfelelően alakult ki a Tartományi Újjáépítési Csoportok (PRT) rendszere is. A NATO-tagállamok jelenleg az ország
34 tartományából 26-ban működtetnek PRT-kat, amelyek feladata, hogy a katonai és civil komponenseket integrálva, a biztonságos környezet megteremtésén, valamint az újjáépítési és fejlesztési programok megvalósításán keresztül hatékonyan segítsék az afgán központi kormányzat fennhatóságának kiterjesztését a fővároson kívül. A nemzetközi szereplők tevékenységét és elért eredményeit veszélyeztetik a fegyveres ellenálló csoportok, amelyek többek között tálibokból, szervezett bűnözői csoportokból és kormányellenes
erőkből állnak, és bevételeik nagy részét a kábítószer-termelésből és -kereskedelemből szerzik. Bár a NATO védelmi miniszterek 2008. évi budapesti
informális találkozóján született döntés alapján az ISAF a jövőben közvetlenül is felléphet a drog-ellenes küzdelemben, egyelőre nem mutatkozik tartós
megoldás a kialakult kábítószer-helyzet hatékony kezelésére és visszaszorítására. Az incidensek nagy része azonban az ország viszonylag kis területére koncentrálódik és a kimutatások szerint a lakosság kevesebb, mint 10%át érinti. Komoly problémát jelent a törzsi irányítás alatt álló afganisztáni–pakisztáni határ menti területek biztonsági helyzete, innen gyakorlatilag folyamatos az ellenálló erők utánpótlása.
A nemzetközi közösség az elmúlt évek során komoly fejlesztéseket hajtott végre Afganisztánban. E ráfordítás eredményeként mind az infrastruktú-
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ra terén, mind az emberek életkörülményei tekintetében jelentős fejlődés tapasztalható. Az ENSZ, a NATO, az Európai Unió és a koalíciós erőkben részt
vevő országok, valamint az afgán hatóságok hosszú távon elkötelezettek Afganisztán stabilizálása és helyreállítása iránt, különösen a komoly kihívásokkal küzdő területeken (gazdaság, biztonság, rendvédelem, államépítés).
A kibontakozás feltételeinek biztosításához kiemelt feladat az afgán biztonsági erők (rendőrség, hadsereg) képzése, mivel a stabilitás és a fenntartható fejlődés kialakításának és „afgán kézbe adásának” alapfeltétele egy képzett és felszerelt afgán biztonsági erő megléte. Az afgán hadsereg és rendőrség felállítása a kormányzat és a nemzetközi közösség célkitűzései alapján
folyik. A biztonság garantálására képes kezdeti haderő a 2006-ban elfogadott Afghanistan Compact alapján 70.000, míg a rendőrség 62.000 főben lett
meghatározva. A 2011-re elérni kívánt létszámokat 2008-ban az Afgán Nemzeti Fejlesztési Stratégia az afgán haderő vonatkozásában 134.000 főre, a
rendőri erőét pedig 82.000 főre növelte. Ugyanakkor, az ISAF-parancsnok
2009-ben nyilvánosságra hozott helyzetértékelése szerint Afganisztán biztonságát önállóan csak egy 400.000 fős afgán biztonsági erő (240.000 katona
és 160.000 rendőr) lenne képes szavatolni, amelyet 2010 végére kellene felállítani. Az erők létrehozása, felszerelése, képzése, mentorálása és finanszírozása jelentős erőfeszítéseket követel a nemzetközi szereplőktől; az eddigi
erőfeszítések eredményeként az afgán rendőrség mintegy 82.000 főt, a haderő közel 94.000 főt számlál. A 2009. évi NATO-csúcstalálkozón született
döntés értelmében a kiképzési-mentorálási feladatok koordinációjának javítása érdekében a tagállamok elindítják a NATO afganisztáni kiképző misszióját (NTM-A).
Tartós stabilitást csak legitim, a lakosság támogatását élvező afgán kormányzat hozhat, amely gyakorlati eredményeket ér el a korrupció és a kábítószer-előállítás és -kereskedelem, valamint a szervezett bűnözés visszaszorításában. A 2009. augusztus 20-ai tartományi- és elnökválasztáson tapasztalt visszásságok, a szavazatok egy részének megsemmisítését követően kiírt,
majd a két elnökjelölt egyikének visszalépése folytán meghiúsult második
forduló körüli bizonytalanság nem segítette elő az Afganisztánban megkezdett demokratizálódási folyamatot. A nemzetközi közösségnek ezért kiemelt
feladata, hogy az eddigieknél is határozottabban tudatosítsa az ismét hatalomra került Karzai elnökkel és az új kormány jövőbeli tevékenységével szembeni fokozott elvárásait. Afganisztán történelmében hasonló jelentőségű esemény lesz a 2010. évi parlamenti választás. A stabilizáció szempontjából
kulcsfontosságú az idei elnökválasztás tapasztalatait is felhasználva annak sikeres és biztonságos előkészítése és lebonyolítása, valamint egy, a választók
és a nemzetközi közösség bizalmát is élvező kormány felállítása. Az afganisztáni rendezés egyik alapelve, az átfogó megközelítés jegyében a nemzet-
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közi közösség támogatást nyújt a megválasztott afgán kormányzat kapacitásfejlesztéséhez.
Kihívást jelent a nemzetközi segélyezési tevékenység koordinálatlansága
és az ENSZ koordináló szerepének nem az elvártaknak megfelelő alakulása
is. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a katonai mellett a rendezés civil, gazdasági-politikaifejlesztési aspektusai, a nemzetközi elvárások egyre inkább a
civil fejlesztési tevékenység növelése irányába mutatnak. Az afganisztáni
helyzet rendezését nagymértékben nehezíti az országban általánosan tapasztalható korrupció. Az elmúlt években ezen a téren is jelentős pozitív változás tapasztalható, azonban továbbra is komoly gondokat okoz mind a fegyveres erők, mind a közigazgatás kiépítésénél és hatékony működtetésénél bevett gyakorlatnak számító megvesztegethetőség. Ennek felszámolása a nemzetközi szereplők közös érdeke és feladata. A nemzetközi erők afgán lakosság általi megítélése kulcskérdés a NATO és az EU missziója sikerének szempontjából. A stratégiai kommunikáció javítása ezért mind nemzetközi, mind
nemzeti szinten kiemelt feladat. Az afgán társadalom támogatásának megőrzéséhez emellett elengedhetetlen a műveletek polgári áldozatai kockázatának csökkentése, a lakosság fokozott védelme, és a járulékos károk elkerülése. A hosszú távú elkötelezettséget hitelesen és hatékonyan csak úgy lehet
fenntartani, ha a műveleti hozzájárulók afganisztáni szerepvállalásával kapcsolatban társadalmi és politikai konszenzus áll fenn. Ezért nemzeti szinten
is szükség van a lakosság folyamatos tájékoztatására, céljaink és eredményeink tudatos, még intenzívebb kommunikálására.
November 20.
1194/2009. (XI. 20.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya
között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság
Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás 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 tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
November 25.
260/2009. (XI. 25.) Korm. rendelet
a guantanamoi fogolytáborban fogva tartott személy magyarországi
befogadásáról szóló, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya közötti megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány felhatalmazást ad a guantanamoi fogolytáborban fogva
tartott személy magyarországi befogadásáról szóló, a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának jegyzékváltás útján történő elismerésére.
2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: (...)
(A Megállapodás teljes szövegét lásd:
Magyar Közlöny 2009/168, 42286–42291.)
4. § (1) E rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásáról a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, a
honvédelemért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.
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DECEMBER
December 1.
96/2009. (XII. 1.) ME határozat
a Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar
tagozata elnökének felmentéséről, valamint új elnökének kinevezéséről
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 3. a) pontja szerinti jogkörömben eljárva
dr. Veres Jánost
a Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg
dr. Oszkó Pétert
a Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökévé kinevezem.
December 1.
Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaságban élő horvát kisebbség és a Horvát
Köztársaságban élő magyar kisebbség védelméről szóló, 1995. április 4-én
Eszéken aláírt Egyezmény végrehajtásának figyelemmel kísérésére
összehívott Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. üléséről
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság (a továbbiakban KVB) XI. ülésére 2009. december 1-jén Zágrábban került sor. A magyar küldöttséget
Gémesi Ferenc, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára, a horvát delegációt Petar
Barišić, a horvát Külügy- és Európai Integrációs Minisztérium Külföldön élő
horvátokért és kultúráért felelős Önálló Szolgálat vezetője, a KVB társelnökei vezették.
A Vegyes Bizottság a kétoldalú kisebbségvédelem, és a két országban élő
magyar, illetve horvát kisebbség helyzetének időszerű kérdéseiről folytatott
tanácskozása során egyetértett az alábbiakban:
A Magyar Köztársaság (a továbbiakban MK) területén élő horvát kisebbség és a Horvát Köztársaság (a továbbiakban HK) területén élő magyar nem-
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zeti kisebbség védelméről szóló, 1995. április 4-én, Eszéken aláírt Egyezmény
magas szinten biztosítja a magyar, illetve a horvát kisebbségi közösség hagyományainak, kulturális értékeinek és történelmi örökségének megőrzését,
és ezzel hozzájárul nemzeti azonosságtudatuk kiteljesítéséhez.
Az Európai Bizottság 2008. március 13-án, a C(2008)911 számú határozatában elfogadta a „Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007–2013” dokumentumot. A KVB rendkívül fontosnak tartja, hogy a két ország – nagy számban határ menti megyékben élő
– kisebbségei éljenek az Európai Unió által rendelkezésre bocsátandó források igénybevételével, ezért nagy súlyt helyez a tájékoztatásra, a kisebbségek
bevonására a tervezési és végrehajtási folyamatokba.
A Bizottság üdvözli a KVB korábbi ülésein elfogadott ajánlások teljesítésében elért sikereket, de egyben megállapítja, hogy az ajánlások egy részének teljesítése még nem történt meg, illetve folyamatban van. Felhívja a Feleket, hogy tegyenek erőfeszítéseket a korábbi ajánlások mielőbbi teljesítésére a jelen, XI. Ülés jegyzőkönyvében foglalt ajánlásokkal egyetemben.
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésének
AJÁNLÁSAI
AZ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK TERÜLETEÉN
1) A KVB üdvözli, hogy a horvát Fél biztosítja és garantálja a magyar nemzeti kisebbség tagjai számára a országos, regionális és helyi önkormányzatok testületeiben, valamint az állami hivatalokban, intézményekben és testületekben való képviseletet, összhangban a Nemzeti kisebbségek jogairól
szóló alkotmányerejű törvény rendelkezéseivel.
2) A KVB üdvözli, hogy a horvát hivatalos közlönyben megjelent a
Sepsét–Bodolát összekötő hegyháti út, valamint a Vörösmart–Batina közötti
út besorolása. Üdvözli, hogy a horvát Fél befejezte az út építéséhez szükséges engedélyeztetési eljárásokat, és hamarosan befejeződik a Sepsét–Bodolát
összekötő út tulajdonjogi viszonyainak rendezése. A KVB javasolja a horvát
Félnek, hogy biztosítsa az eszközöket, folytassa le a közbeszerzési eljárást és
építse meg mindkét utat.
3) A KVB üdvözli a horvát Félnek a laskói, hercegszöllősi, szentlászlói,
eszéki és várdaróci templom felújítására tett erőfeszítéseit és javasolja, hogy
folytassa az említett templomok felújítási munkálatait és kezdje meg a bellyei
templom felújítási munkálatait.
4) A KVB üdvözli, hogy a két Kormány 2009. szeptember 17-én Barcson
megtartott harmadik együttes ülésén megalakult a Határon Átnyúló Együttműködési Fórum. Felkéri a magyar Felet, hogy 2010 első negyedévében ter-
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vezett első találkozó előkészítéseként mielőbb (a 2009. év folyamán) tegyen
javaslatot a működést meghatározó eljárási szabályzatra, valamint a határ
menti térség gazdasági, infrastrukturális turisztikai és munkahely-teremtési
fejlesztése érdekében tegyen témajavaslatot a fórum munkájához. A Fórum
fordítson különös figyelmet a regionális kormányzati szervek, a helyi önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek együttműködésére a határ mentén
élő horvát és magyar kisebbségi közösségek támogatása érdekében.
5) A KVB javasolja a magyar Félnek, hogy a Kisebbségvédelmi Egyezmény
alapján, valamint a választójogra vonatkozó szabályozás átalakítására vonatkozó lépésekkel összhangban tegye lehetővé a Magyarországon élő horvát
kisebbségnek a saját országgyűlési képviselő megválasztását, lehetőség szerint minél előbb.
6) A KVB javasolja, hogy a Felek továbbra is egyenlő arányban járuljanak
hozzá a Pag szigeten, Vlašićiban működő Magyarországi Horvátok Képzési
és Üdülési Központja működésének finanszírozásához. 100 fő magyarországi horvát gyermeknek a Pag szigeti (horvát Fél finanszírozásával) és 100 fő
horvátországi magyar gyermeknek a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrumban (magyar Fél finanszírozásával) történő üdültetéséhez továbbra is biztosítsanak pénzforrásokat.
7) A KVB javasolja a horvát Félnek, hogy az Országos Horvát Önkormányzatnak 2003-ban 20 évre használatra átadott Pag szigeti ingatlan (132/3 és
132/4 hrsz.) használati jogát „50 év használati jogra” módosítsa
8) A KVB javasolja, hogy a batinai személyforgalmi kikötő megépítése
együttes projektjének kereteiben kerüljön sor a teherkikötő megépítésének
előkészítő munkálatai elvégzésére is.
9) A KVB javasolja a horvát Félnek, hogy vizsgálja meg a brekinszkai és
nagypiszanicai református templomok felújításának lehetőségeit.
AZ OKTATÁS TERÜLETÉN
10) A KVB üdvözli, hogy az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Hungarológiai Tanszéke 2007/08 tanév őszén megkezdte működését, valamint, hogy
egy asszisztenst és öt külső munkatársat alkalmaz. Javasolja a horvát Félnek,
hogy biztosítsa a Magyar nyelv és irodalom alapképzéshez szükséges státuszokat (munkatársak és oktatók) az eszéki J. J. Strossmayer Egyetemen. A KVB
üdvözli, hogy megtörtént a kétszakos mesterképzés akkreditációja a J.J
Strossmayer Egyetem Hungarológiai Tanszékén.
11) A KVB üdvözli, hogy a magyar Fél lehetővé tette a Pécsi Tudományegyetem Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszékének a pedagógusi és tudományos
mesterképzéshez szükséges akkreditációjának megszerzését. Javasolja a magyar Félnek, hogy a felmerülő igények alapján, a felsőoktatási jogszabályok
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figyelembevételével szülessen döntés újabb státusz finanszírozásáról a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszékén.
12) A KVB üdvözli a J. J. Strossmayer Egyetem Hungarológiai Tanszékének
és a Pécsi Tudományegyetem Kroatisztikai–Szlavisztikai Tanszékének együttes jelentkezését a „Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013” keretein belül igénybe vehető forrásokra kiírt pályázatokra.
13) A KVB üdvözli, hogy a 2009/10 tanévtől kezdve a magyarországi horvát kisebbség tagjai számára lehetővé vált a horvátországi felsőoktatás szélesebb körében való részvétel.
14) A KVB javasolja, hogy J. J. Strossmayer Egyetem Hungarológiai Tanszéke és a Pécsi Tudományegyetem Kroatisztikai–Szlavisztikai Tanszéke töltse be a horvátországi magyar és a magyarországi horvát közösség felsőfokú
értelmiségképzése bázisának és egyben a két kisebbség élete, kultúrája, néprajza kutatása tudományos központjának funkcióit.
15) A KVB üdvözli, hogy folyamatban van három, a horvátországi magyar kisebbség érdeklődésére számot tartó projekt megvalósítása, melyhez
a forrásokat a horvát Fél biztosítja: 1. A magyar lakosság természetes migrációja a Horvát Köztársaságban 1991-től 2011-ig; 2. Julianus-akció Horvátországban; 3. Magyar kiadói tevékenység Horvátországban a kezdetektől
2009-ig. Javasolja a horvát Félnek – hasonlóan a magyar Fél gyakorlatához
– a jövőben is támogassa kisebbségkutatással kapcsolatos tudományos projektek megvalósítását, összhangban a Horvát Köztársaság hatályos jogszabályaival.
16) KVB javasolja, hogy a horvát Fél – a felsőoktatási intézményekbe történő közelgő jelentkezési határidőre tekintettel haladéktalanul – vizsgálja
meg a horvátországi magyar nemzetiségű tanulók közül a horvátországi egyetemekre jelentkezők felvételi (érettségi) eljárásának szabályozását, és ismerje el a magyar nyelvet, mint kötelező tantárgyat.
17) A KVB üdvözli a pécsi „Miroslav Krleža” Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon építési munkálatainak befejezését, amit üdvözöltek a két Kormány 2009. szeptember 17-én Barcson megtartott együttes ülésén is. A KVB ösztönzi mindkét Felet, hogy biztosítsák a komplexum
pihenő- és sportudvarának kialakításához szükséges forrásokat.
18) A KVB üdvözli, hogy a magyar Fél biztosította a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ kollégiuma építési-engedélyeztetési terve elkészíttetésének költségeit. Egyben javasolja a horvát Félnek, hogy az engedélyeztetési eljárás meggyorsításával segítse a folyamat lezárását és a KVB
IX. ülésének ajánlása szerint biztosítsa a kollégium építéséhez szükséges
anyagi fedezetet.
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19) A hercegszántói Horvát Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon a régió horvát nyelven is oktatást folytató iskolái jelentős többségének bezárása
miatt az elkövetkező időszakban regionális nemzetiségi oktatási központtá
válik. A térség hátrányos helyzete, a helyközi közlekedés szűk keresztmetszete miatt szükségessé vált az intézmény diákotthonának bővítése. A fenntartó, az Országos Horvát Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv
DA Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be egy 80 fős diákotthon
felépítésére. A KVB felhívja a Feleket, hogy nyújtsanak további segítséget az
iskola új diákotthonának felépítéséhez (a magyar Fél a 2009. évben nyilvános pályázat útján az Országos Horvát Önkormányzat számára 60 millió forint megszerzését biztosítja a diákotthon felépítésének érdekében).
20) A KVB üdvözli a vörösmarti általános iskola tornatermének felépítését, melyet teljes egészében a horvát Fél finanszírozott, és ösztönzi a horvát
Felet, hogy biztosítson pénzeszközöket a kórógyi általános iskola tornaterme
terveinek elkészítéséhez és az engedélyeztetési eljárás lebonyolításához.
21) A KVB üdvözli, hogy a horvát Fél biztosította az eszközöket a batinai
óvoda felújításához és a munkálatok befejeződtek. A KVB javasolja a helyi
önkormányzatoknak, biztosítsák az újbezdáni és kórógyi óvodák projektjeinek engedélyezéséhez szükséges feltételeket.
22) A KVB javasolja a magyar Félnek, hogy továbbra is kiemelten támogassa a horvát kétnyelvű közoktatási intézményeket, illetve azon oktatási intézmények fenntartását, ahol horvát nyelvet is oktatnak.
23) A KVB javasolja a horvát Félnek, vegye fontolóra, hogy a magyarországi, horvát nyelvet oktató közoktatási intézményeket a tanulólétszámnak
megfelelően részesítse anyagi támogatásban. Javasolja a magyar Félnek, hogy
továbbra is folytassa a Horvátországban magyar nyelven tanulmányokat folytató gyerekek oktatás-nevelési támogatásának folyósítását.
24) A KVB javasolja a horvát Félnek, hogy a magyar nyelvű oktatás szükségletei szerint folytassa a magyar nyelvű tankönyvek megjelenésének támogatását.
A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN
25) A KVB üdvözli a magyar Kormány pénzügyi támogatását, melyet a pécsi August Šenoa Horvát Klubnak nyújtott, mely 2009. júniusa óta a Horvát
Országos Önkormányzat tulajdonában van. A horvát közösség a felújított intézményben az „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010” projekt keretein
belül méltóképpen mutathatja be kultúráját, hagyományait az érdeklődőknek. A KVB javasolja a magyar Félnek, hogy vizsgálja meg a pécsi August
Šenoa Horvát Klubnak a kisebbségi intézmények fenntartására létrehozott
pénzügyi alapból történő finanszírozásának lehetőségeit.
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26) A KVB üdvözli, hogy a horvát Fél biztosította a vörösmarti magyar közösség kulturális tevékenységéhez szükséges helyiségeket.
27) A KVB üdvözli a magyar Félnek a Peresznyén működő Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye Központja működtetési költségeinek
biztosítása céljából nyújtott támogatását.
28) A Pécsi Horvát Színház működési és programtámogatása folyamatos
az ÖM és az OKM közös pályázata keretében. A horvát kormány pénzügyi
támogatást nyújt a magyar színházaknak a Duna-menti térségben lebonyolítandó vendégjátékaihoz. A kölcsönös vendégszereplések megvalósulnak. A
KVB javasolja, hogy a magyar Fél ösztönözze a Pécsi Horvát Színház bővítéséhez és felújításához szükséges tervezési és engedélyezési folyamat felgyorsítását. Javasolja, hogy a magyar Fél az „Európa Kulturális Fővárosa –
Pécs, 2010” projekt keretein belül biztosítson forrásokat a Pécsi Horvát Színház bővítéséhez és felújításához, hogy a munkálatok minél előbb megkezdődhessenek és a legrövidebb időn belül befejeződhessenek.
29) A KVB üdvözli a Grbavacon és Harasztiban megvalósított ingatlanvásárlást és a közösségi házak létrehozását a két Kormány együttes eszközeinek segítségével. A KVB javasolja a Harasztiban található közösségi ház felújításának közös forrásokból történő befejezését.
30) A KVB javasolja a horvát Félnek, hogy biztosítson forrásokat a laskói
közösségi ház felépítéséhez.
31) A KVB üdvözli Dr. Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere és
Milan Bandić, Zágráb polgármestere közös kötelezettségvállalásának végrehajtását, melynek alapján a két város közösen fedezte a zágrábi Ady Endre
Kultúrkör helyisége felújítási munkálatainak költségeit.
32) A KVB javasolja, hogy a magyar Fél vizsgálja meg a lehetőségét és támogassa egy Horvát Kulturális – Információs Központ létrehozását Budapesten.
33) A KVB javasolja, hogy a magyar Fél további támogatása mellett, a horvát Fél is biztosítson anyagi forrásokat a horvátországi magyar közösség Nemzeti Jelentőségű intézménye, a Baranyai Júlia Kutató, Kulturális és Hagyományőrző Központ tevékenységeinek, programjainak támogatásához.
34) A KVB javasolja a horvátországi magyar kisebbségnek, hogy az illetékes horvát szerveknél pályázzon önálló frekvencia használatára megyei
szinten, egyben javasolja a horvát Félnek, hogy biztosítson helyiséget és forrásokat rádió- és tv-stúdiók létrehozásához és munkájához.
35) A KVB javasolja, hogy a magyar Fél továbbra is biztosítson támogatást a Hrvatski Glasnik, a magyarországi horvátok hetilapja zavartalan megjelenéséhez.
36) A KVB felhívja mindkét Fél illetékes intézményeit, hogy nyújtsanak
további támogatást a magyar–horvát és horvát–magyar szótár szerkesztői, kiadási munkálatainak befejezéséhez.
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A Felek megegyeztek abban, hogy következő ülésüket 2010-ben Magyarországon tartják.
A Jegyzőkönyv két példányban készült, magyar és horvát nyelven. Mindkét változat hiteles.
Zágráb, 2009. december 1.
Gémesi Ferenc,
Vegyes Bizottság magyar
tagozatának elnöke

Petar Barišić,
a Vegyes Bizottság horvát
tagozatának elnöke

December 3.
2/2009. (XII. 3.) OGY politikai nyilatkozata
az Ukrajnában tapasztalható, a magyar kisebbséget érintően aggodalomra
okot adó kisebbségpolitikai eseményekkel kapcsolatban
A Magyar Köztársaság Országgyűlése
– a nemzetek békés egymás mellett élésének szellemében,
– a közös közép-kelet-európai történelem és jövő szempontjait figyelembe véve,
– abban a meggyőződésben, hogy a közép-európai térség stabilitásának
egyik legfontosabb fundamentuma az emberi és kisebbségi jogok biztosítása,
– az Európa Tanács alapértékei és az Európai Unió bővítése iránti elkötelezettségtől vezettetve,
– a kétoldalú kapcsolatokban jelentkező vitás kérdések párbeszéd útján
történő rendezésének elősegítése céljával,
– tekintettel arra, hogy a kisebbségi kérdések méltányos rendezése a demokratikus állami működés alapvető feltétele,
a következő nyilatkozatot teszi:
1. Az Országgyűlés úgy értékeli, hogy Ukrajnában, az etnikailag vegyes
lakosságú területeken kisebbségellenes hangulatot keltő események, valamint
az ukrán médiában – többek között a külszolgálati orgánumokban – egyre
sűrűbben felbukkanó kisebbségellenes megnyilvánulások az országban élő,
különböző nemzetiségű – közösségek kapcsolatainak megromlását idézhetik
elő.
2. Az Országgyűlés problémának látja, hogy a kisebbségek anyanyelven
történő oktatáshoz való jogát, többek között a magyar nyelvű kisebbségét is,
az ukrán végrehajtó hatalom egyre nagyobb mértékben korlátozza.
3. A kisebbségi nyelvű érettségi, valamint egyetemi felvételi vizsga magszüntetése, a kisebbségek nyelvén való tankönyvkiadásnak, illetve az iskolák
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ilyen tankönyvekkel való ellátásának adminisztratív akadályozása, továbbá a
magyar nyelvű egyházi iskolák állami támogatásának megszüntetése a kisebbségi, így a magyar tannyelvű oktatási intézményrendszer ellehetetlenülését eredményezi. A kisebbségi jogok ilyen megszorítása annak ellenére történik, hogy az ukrán Alkotmány, valamint a magyar-ukrán alapszerződés egyértelműen garantálja a nemzeti kisebbségek identitásának kölcsönös védelmét és az ehhez szükséges feltételek biztosítását.
4. A kisebbségi jogok alkalmazása és a kisebbségek véleménynyilvánításának figyelembevétele a demokratikus államberendezkedés elidegeníthetetlen része. Úgy gondoljuk, hogy az ukrán államnak is érdeke, hogy a kisebbségi jogok érvényesülésének hiányosságai ne kérdőjelezzék meg Ukrajna helyét az európai demokráciák közösségében. A szomszédos országok, így többek között Ukrajna európai integrációja iránti elkötelezettségtől vezettetve
az Országgyűlés reményét fejezi ki, hogy a jövőben az ukrán kormány kisebbségpolitikája az elmúlt időszakban keletkezett kisebbségjogi problémák
megszüntetésére fog irányulni.
5. Tekintettel arra, hogy az Ukrajnában élő magyarság képviselői több ízben is felhívták a figyelmet az őket érő diszkriminatív intézkedésekre, valamint Magyarország magas szinten többször sikertelenül figyelmeztetett a kisebbségi jogok érvényesítése terén jelentkező megszorítások kedvezőtlen hatásaira, az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy kész intenzív párbeszéd keretében az ukrán féllel közösen áttekinteni a fent jelzett problémákat és azok
megoldási lehetőségeit.
6. Az Országgyűlés ezúton is biztosítja Ukrajnát Magyarország elkötelezettségéről Ukrajna szuverenitása, területi integritása és belső stabilitása, valamint a kétoldalú együttműködés és párbeszéd megerősítése iránt.
December 3.
97/2009. (XII. 3.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság
Különleges Közigazgatási Területének Kormánya 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. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a pénzügyminiszter
és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai
Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a ket-
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tős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról 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 kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom a pénzügyminisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetet haladéktalanul terjeszszék a Kormány elé.
December 3.
98/2009. (XII. 3.) ME határozat
a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok 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. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a pénzügyminiszter
és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között
a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók 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 kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom a pénzügyminisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetet haladéktalanul terjeszszék a Kormány elé.
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December 3.
99/2009. (XII. 3.) ME határozat
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
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert 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 (a továbbiakban együtt: szerződések) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződések végleges szövegének
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerződések kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét
a szerződések végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
December 8.
A Külügyminisztérium állásfoglalása
a moszkvai kereskedelmi kirendeltség épületének értékesítéséről
Az épület a kereskedelmi kapcsolatok korábbi, intenzív szakaszában, 1982ben épült, amikor a külkereskedelem még állami monopóliumként működött. A 2000-es évek elejétől kihasználtsága alacsony volt, fenntartása jelen-
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tős ráfordítást igényelt, és összességében nem felelt meg az egységes külképviseleti hálózathoz fűződő kormányzati követelményeknek. Emiatt felmerült
az épület értékesítésének lehetősége. 2005-ben megkezdődött a Moszkvában található három, állami tulajdonban lévő, egyenként rendkívül nagy, kihasználatlan ingatlan racionalizálására irányuló koncepció kidolgozása.
2005 végén a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) utasítást adott a moszkvai
nagykövetnek az értékesítési tárgyalások megkezdésére. A fentieket tükrözi
az ebben az időben keletkezett vételi ajánlat adásvételi szerződés formájában, amely nem került aláírásra. Az ingatlan korlátozottan volt forgalomképes, mivel a földterület orosz állami tulajdonban volt. Emiatt az épületet a
kétoldalú kormányközi megállapodás alapján csak az orosz partner egyetértésével lehetett értékesíteni harmadik fél számára.
Az épület a magyar állam tulajdonát képezte, amelynek képviselője a KVI,
illetve jogutódja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. A Külügyminisztérium az ingatlan vagyonkezelője volt. Az épületben a mindenkori gazdasági-kereskedelmi tárca felügyelete alatt magyar külkereskedelmi vállalatok tevékenykedtek, valamint egy szálloda is működött.
A kormány 2006. április 4-i határozatában döntött az ingatlan értékesítéséről. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a korlátozott forgalomképességnek megfelelően zártkörű pályázatot hirdetett, amelynek nyertese a Diamond
Air S.A.R.L. (Luxemburg) lett. A Külügyminisztérium irattárában két szerződés-másolat található 2008. március 14-i és november 5-i keltezéssel, mindkettő ugyanarra az ingatlanra vonatkozik, és azonos vételárat tartalmaz. A
második szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezdeményezte vélhetően azért, hogy összhangban legyen az 1973-as kormányközi egyezménynyel, mivel az első változat e tekintetben hiányos volt.
Az MNV Zrt.-nél folytatott Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódóan Balázs Péter miniszter a Külügyminisztériumban vizsgálatot rendelt el.
Ennek főbb megállapításai a következők: az érdemi döntéseket az ügyben a
vagyontörvény értelmében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozta, a
tranzakcióval kapcsolatban a Külügyminisztérium számláján semmilyen
pénzmozgás nem történt. Tekintettel arra, hogy a Külügyminisztérium az értékesítésben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi utasításainak
megfelelően, végrehajtóként járt el, a minisztériumban az egész értékesítésre vonatkozóan csak a Külügyminisztériumot közvetlenül érintő dokumentumok és iratok lelhetők fel. Ezekből az értékesítés folyamatának egésze nem
ítélhető meg, számos lépés dokumentációja hiányzik. Annak érdekében,
hogy az egész folyamatról a döntéshozók és a közvélemény számára, tiszta,
átlátható kép születhessen, a Külügyminisztérium az irattárában fellelhető
összes dokumentumot, továbbá a Belső Ellenőrzési Osztályának jelentését
megküldte az Állami Számvevőszéknek.
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December 9.
102/2009. (XII. 9.) ME határozat
a Délkelet-európai Rendészeti Központ (SELEC) létrehozásáról szóló
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 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 Délkelet-európai Rendészeti Központ (SELEC) létrehozásáról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy az Egyezmény
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően terjessze a Kormány elé.
December 11.
103/2009. (XII. 11.) ME határozata
Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között megkötött Egyetértési
Megállapodáshoz (Memorandum of Understanding, MoU) kapcsolódó
harmadik Kiegészítő Egyetértési Megállapodás (Supplemental
Memorandum of Understanding) létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a pénzügyminiszter
és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a 282/2008. (XI. 28.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar
Köztársaság és az Európai Közösség közötti Egyetértési Megállapodáshoz
(Memorandum of Understanding, MoU) kapcsolódó harmadik Kiegészítő
Egyetértési Megállapodás (Supplemental Memorandum of Understanding)
(a továbbiakban: szerződés) létrehozásával [figyelemmel a 67/2009. (IV. 2.)
Korm. rendelettel kihirdetett kiegészítő Egyetértési megállapodásra és a
135/2009. (VI. 24.) Korm. rendelettel kihirdetett második Kiegészítő Egyetértési Megállapodásra is];
2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
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3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt,
hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a pénzügyminisztert és a külügyminisztert, hogy a szerződés
létrehozását követően a szerződés végleges szövegének megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
December 11.
105/2009. (XII. 11.) ME határozat
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnökének
felmentéséről, valamint új magyar társelnök kinevezéséről
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2009. (VIII. 27.) Korm. határozat 3. b) pontja szerinti jogkörömben eljárva
Gémesi Ferencet
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnöki tisztségéből felmentem, egyidejűleg
Szabó Vilmost
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnökévé kinevezem.
December 16.
A Külügyminisztérium közleménye
a Sólyom László szlovákiai beutazásának megtagadásával kapcsolatos
európai bizottsági állásfoglalásról
Magyarország diplomáciai csatornákon a mai napon megkapta az Európai
Bizottság válaszát a Sólyom László köztársasági elnök szlovákiai beutazásának megtagadása miatt indított kötelezettségszegési eljárásban benyújtott kérelmére.
Az Európai Bizottság igazat ad Magyarországnak a tekintetben, hogy Szlovákia tévesen hivatkozott a 2004/38/EK irányelvre, amikor Sólyom László
köztársasági elnök beutazását megtagadta. A Bizottság válaszában továbbá
megerősíti, hogy a szabad mozgáshoz való jog uniós alapjog.
A Bizottság maga is kérdésként teszi fel, hogy az uniós jogszabályok miként alkalmazandóak a másik tagállamba beutazni szándékozó köztársasági
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elnök esetében. Ennek részleteit azonban a Bizottság az uniós jog szerint
nem elemzi, hanem a nemzetközi jogi összefüggésekre hívja fel a figyelmet.
A levelet, a Bizottság jogi érveit Magyarország tanulmányozza.
Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy a köztársasági elnök
beutazásának megtagadása összeegyezhetetlen az EU normákkal és annak
szellemével.
Egyúttal csodálkozunk azon, a diplomáciában is elfogadhatatlan eljáráson, amely szerint a szlovák fél egy kizárólag Magyarországnak intézett levelet nem csak azt megelőzően kommentál, hogy annak tartalmát Magyarország megismerhette volna, hanem annak tartalmát is elferdíti.
December 17.
A KMKF Állandó Bizottságának záró állásfoglalása
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizottsága 2009. december 17-én tartotta a 2009. évi Plenáris Ülés állásfoglalásában foglaltak áttekintését szolgáló ülését, melynek során az alábbi megállapításokat tette:
1. Az Állandó Bizottság foglalkozott a szlovákiai kisebbségpolitikai helyzettel, amelynek sajnálatos aktualitása, hogy a szlovák kormány 2009. december 16-án – a szlovákiai magyar közösséggel és Magyarországgal való
érdemi egyeztetés nélkül – jóváhagyta a szlovák államnyelvtörvényhez kapcsolódó végrehajtási elveket, semmibe véve a 2009. szeptember 10-i magyar–szlovák miniszterelnöki találkozón elfogadott megállapodást. A végrehajtási elvek a nyelvtörvény problémáját tovább súlyosbítják. Az Állandó Bizottság tagjai levélben tájékoztatták az Európai Parlament, illetve az Európa
Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnökeit, továbbá az Amerikai Kongresszus
Külügyi Bizottságának elnökét álláspontjukról és közbelépésüket kérték a kialakult helyzet európai szintű megoldásának érdekében.
2. Az Állandó Bizottság örömmel értesült arról, hogy a nemzeti tanácsokról szóló, 2009. augusztus 30-án elfogadott szerbiai törvény értelmében a
Vajdasági Magyar Szövetség vezetésével a magyar közösség összegyűjtötte –
a saját autonóm testület megalakítására irányuló közösségi akarat kifejezéseképpen – a szükséges 117 320 aláírást.
3. Az Állandó Bizottság megtárgyalta a kárpátaljai magyarság helyzetének
aktuális kérdéseit. A testület üdvözli az Országgyűlés politikai nyilatkozatát
és azokat a lépéseket, amelyeket a Külügyminisztérium tett a nyilatkozatban
megjelölt igény külügyminiszteri szintű megtárgyalása érdekében, hogy az
ukrán fél vonja vissza az Ukrán Oktatási Minisztérium kisebbségpolitikai
szempontból problematikus rendeleteit.
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4. Az Állandó Bizottság üdvözölte a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) budapesti irodája megnyitásának előkészületeit, amelynek célja a magyar állam intézményei, a határon túli magyar szervezetek, a civil szféra és az egyházak közötti együttműködés elősegítése, illetve a magyarországi lakosság és a határon
túli közösségek társadalmi kapcsolatainak előmozdítása lesz. Az Alapítvány
budapesti és brüsszeli irodájának tevékenysége egymásra fog épülni, egymást
fogja kiegészíteni. Az Állandó Bizottság egyetért az Alapítvány Alapító Okiratának ezzel a céllal összhangban történő módosításával.
5. Az Állandó Bizottság kiértékelte a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseleti Irodája (Hunineu) eddigi tevékenységét, és személy szerinti méltatta Zákonyi Botond irodavezető úr tevékenységét az iroda beindítása és első nyilvános programjainak megszervezése területén. Az Állandó Bizottság felkéri az irodát, hogy – közvetítve az Állandó Bizottságban résztvevő
szervezetek igényét – a Lisszaboni Szerződésben biztosított polgári kezdeményezés szakmai vitájában tegyen javaslatot a kisebbségek szempontjainak érvényesítésére, különös tekintettel a kisebbségi vonatkozású kérdésekben az
országonként megkövetelt aláírások kedvezményes számának felvetésére.
6. Az Állandó Bizottság áttekintette a 2009. évi plenáris ülés záró állásfoglalásában meghatározott koncepcióalkotási feladatok teljesülését. Az Állandó Bizottság szükségesnek tartja, hogy a hosszú távú nemzetpolitikai jövőképpel kapcsolatos eddigi szakmai viták és szakértői anyagok alapján készüljön előterjesztés. Egyetért a Jogi Albizottság vezetésének azzal a szándékával, hogy a jövőképpel kapcsolatos dokumentumban kerüljenek megjelenítésre a történelmi egyházak nemzetpolitikai szempontrendszerével foglalkozó egyházi szakértői és tanácsadói kör javaslatai.
7. Az Állandó Bizottság tájékoztatást kapott a Kárpát-medencei magyar
családszervezetek kapcsolatépítési szándékáról a KMKF irányában. Az Állandó Bizottság támogatja, hogy a közeljövőben találkozóra kerüljön sor a KMKF
és a Kárpát-medencei családszervezetek között. Az Állandó Bizottság felkéri a Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottságot egy népesedéspolitikai
koncepció tervezetének kidolgozására, amely egyrészt tekintetbe veszi a jelenlegi tendenciákat, a várható perspektívákat, illetve javaslatokat fogalmaz
meg a jövőre nézve egy kedvezőbb demográfiai helyzet tekintetében.
8. Az Állandó Bizottság felkéri a magyarországi és a határon túli pártokat,
hogy a 2010-es magyarországi országgyűlési és önkormányzati választási
kampányok során óvakodjanak azoknak a konszenzusos, nemzetpolitikai kérdéseknek kampánytémává emelésétől, amelyek esetében ez veszélyeztetné
az eddigi dokumentumokban és intézményekben megjelent egyetértést.
Budapest, 2009. december 17.
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December 17.
A Külügyminisztérium közleménye
a szlovák kormányfőnek a szécsényi megállapodást érintő kijelentéseiről
Robert Fico szlovák kormányfő kijelentette: nem sértette meg a miniszterelnökök szeptember 10-i szécsényi megállapodását. Úgy vélte, „abban állapodtak meg a magyar kormányfővel, hogy a törvényben egy paragrafust sem
kell megváltoztatni”.
A szécsényi közös nyilatkozat 5. pontja ezzel szemben a következőket
tartalmazta:
„A két Fél elfogadja az EBESZ Kisebbségügyi Főbiztosának a Szlovák Köztársaság módosított államnyelvtörvényével kapcsolatban megfogalmazott véleményét és valamennyi ajánlását, és üdvözli a Kisebbségi Főbiztos szándékát, hogy aktív közreműködő és megfigyelő szerepet játsszon ajánlásainak
megvalósítása során mindvégig. A szlovák oldal megerősítette, hogy szorosan együttműködik a Főbiztos Hivatalával a változtatások megvalósításában.
A Felek felgyorsítják a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó kétoldalú vegyes
bizottság keretében ezen célok érdekében elvégzendő munkát. A vegyes bizottságot rendszeresen összehívják, üléseire a Felek megállapodása szerint a
Főbiztos Hivatalának képviselői meghívást kapnak.”
A megállapodásban tehát szó sem volt arról, hogy az államnyelv törvényben egy paragrafust sem kell megváltoztatni.
A szécsényi megállapodás a főbiztos július 22-i értékelésére utal, amely
26 pontban fogalmazott meg véleményt és tennivalókat. Ezek között négy
egyenesen a szlovák államnyelvtörvény szövegének módosítását javasolja.
Szerepel közöttük továbbá a kisebbségi nyelvekről szóló szlovákiai törvény
jelentős erősítése, hogy helyreállhasson a nyelvi érdekek védelmének egyensúlya. Ez nem történt meg. A főbiztosi vélemény azt is előírja, hogy szülessen meg Szlovákiában az átfogó kisebbségvédelmi törvény. Ilyen irányú lépés eddig nem történt. A 26 kritikából és teendőből 20 eddig egyáltalán nem,
vagy csak részben teljesült.
Különösen bírálta és kerülendőnek tartotta a főbiztos a nyelvhasználatért
kiróható büntetést. Aggályosnak tartotta azt is, hogy a törvény alkalmat ad a
szubjektív megítélésre, a büntetési tételek pedig rendkívül tág határok – 100
és 5000 euró – között mozognak. Sem a törvény, sem a végrehajtási útmutató nem rögzíti, hogy milyen „nyelvi bűnért” pontosan milyen büntetési tétel jár.
A főbiztos aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a törvény szankciói jogi személyekre, egyéni vállalkozókra és magánszemélyekre is kiterjedhetnek. Tény,
hogy a szankciók egyéni vállalkozókra is alkalmazhatók. A büntetés pedig
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továbbhárítható a munkavállalókra, így végső soron a természetes személyek
büntetése is megtörténhet.
A főbiztos felszólította a szlovák hatóságokat, hogy ajánlásairól konzultáljanak a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségekkel. A kisebbségi közösségek választott képviselőivel nem volt érdemi konzultáció, a magyar közösségek vezetőinek véleményét pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyták.
A január 1-jén életbe lépő 24 oldalas iránymutatás bonyolult és ellentmondásos. Fenyegető és zavaros rendelkezései inkább eltántorítanak az anyanyelvhasználattól, mintsem, hogy megkönnyítsék azt. Márpedig erre vonatkozóan Szlovákiának nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettsége van.
A szlovák kormány december 16-i döntése aligha „nagy diplomáciai siker”, amint azt Fico miniszterelnök állítja. Diplomáciai siker az lenne, ha a
szlovákiai kisebbségek, köztük a legnagyobb lélekszámú magyarok korrektnek és végrehajthatónak látnák az államnyelvtörvényt. Ha ez így lenne, akkor Magyarország sem fejezné ki jogos aggodalmát. Ezzel szemben az illetékes nemzetközi szervezetek – az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet, az Európa Tanács és az Európai Unió – minden várakozás szerint
hamarosan ráébresztik Szlovákiát arra, hogy szembe megy az általa is betartandó szabályokkal és normákkal. Erre a magyar diplomácia is minden fórumon fel fogja hívni a figyelmüket.
December 18.
103/2009. (XII. 18.) OGY határozat
a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát
segítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték
létrehozását elősegítő projekttámogatási megállapodás aláírásának,
valamint egy európai Nabucco koordinátor kijelölésének támogatásáról
Az Országgyűlés a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság tevékenységéről (2009.
július–2009. december) szóló jelentést elfogadja.
2. Az Országgyűlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldalú importfüggőség csökkentése érdekében továbbra is alapvető fontosságúnak tartja, és prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként megjelölt Nabucco földgázvezeték mielőbbi megépítését.
3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tegyen meg mindent a
Nabucco projekt ún. projekttámogatási megállapodásának (Projekt Support
Agreement) mihamarabbi megkötése érdekében, a hatályos jogszabályi keretek között.
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4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tegyen meg mindent a Nabucco projekt kiemelt beruházássá minősítése érdekében.
5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kezdeményezőként lépjen fel az Európai Bizottságnál és más uniós szerveknél annak érdekében,
hogy a Nabucco projekttel kapcsolatos feladatok ellátásra, valamint az
egységes európai elkötelezettség megjelenítésére európai koordinátort jelöljenek ki. E koordinátor munkáját segítheti a 128/2008. (XII. 17.) OGY
határozatban hazánk által korábban javasolt Nemzetközi Nabucco Védnöki testület (International Nabucco Board) és Secretariat (Titkárság) létrehozása is.
6. Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba.
December 19.
Bajnai Gordon nyilatkozata
a koppenhágai klímavédelmi csúcstalálkozó eredményéről
A közel 200 ország részvételével lezajlott koppenhágai klímavédelmi csúcstalálkozó nem hozta meg a várt eredményt. Csalódtunk, mert Magyarország
és az Európai Unió egy ambiciózus, átfogó, jogilag kötelező megállapodás
tető alá hozását szerette volna elérni a tárgyalásokon. Ehhez képes az elfogadott keretmegállapodás alatta marad a várakozásoknak, kevés konkrétumot tartalmaz.
A megállapodás nem rajtunk múlt. Az Európai Unió és benne Magyarország messze a legambíciózusabb vállalásokkal érkezett Koppenhágába, és
kész lett volna további áldozatokat hozni a klímaváltozás megállítása érdekében. A partnerek sajnos nem tettek összemérhető ígéretet az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, amely elengedhetetlen a dokumentumban előirányzott 2 celsius fokot nem meghaladó felmelegedés eléréséhez. Hazánk jelentősen túlteljesíti kiotói vállalásait, az Unió keretei között
pedig 2020-ig már most is 20%-os kibocsátás csökkentést vállal az 1990-es
szinthez képest. Készek lettünk volna még e fölé menné, ha a világ többi része is követi a példát.
Koppenhága ezzel együtt is fontos állomás a klímaváltozás elleni küzdelemben. A világ országai egyöntetűen kiálltak a klímaváltozás elleni küzdelem, a kibocsátás csökkentés fontossága mellett. 2010. január végéig az államoknak nyilatkozniuk kell, milyen mértékű csökkentést vállalnak, amely jó
alapja lehet a további tárgyalásoknak. Új klímavédelmi pénzalap jön létre a
fejlődő országok számára a klímavédelem káros hatásainak kiküszöbölésére.
A klímavédelem által leginkább sújtott és a legszegényebb államok
2010–2012 között összesen 30 milliárd dollár, 2020-ra pedig évi 100 mil-
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liárd dollár értékű támogatásban részesülnek, melyet klímavédelmi intézkedésekre, erdőtelepítésekre kell fordítaniuk. Az Unió ebből az első három évben több mint 10 milliárd dollárral veszi ki a részét. A pénz helyes felhasználásának ellenőrzésére szigorú mechanizmusokra van szükség.
A koppenhágai csúcsot megelőző októberi és decemberi Európai Tanácson Magyarország fontos szerepet játszott abban, hogy egységes európai álláspont tudott kialakulni.
Az elfogadott keretmegállapodásra építve késlekedés nélkül folytatni kell
a tárgyalásokat, hogy mielőbb tető alá hozhassuk a Kiotót felváltó, mindenkire nézve kötelező megállapodást. Ehhez a mostaninál nagyobb áldozatvállalásra és kompromisszumkészségre van szükség az Unión kívüli fejlett országok és a fejlődők részéről egyaránt.
Bajnai Gordon miniszterelnök
December 21.
1216/2009. (XII. 21.) Korm. határozat
az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai
Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég
Királyság közötti légiközlekedési megállapodás és a légiközlekedési
megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség
és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság
közötti kiegészítő megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) és az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég
Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás (a továbbiakban: Kiegészítő Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy
az általa kijelölt személyt a Megállapodás és a Kiegészítő Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás és a Kiegészítő Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. elfogadja a Megállapodás és a Kiegészítő Megállapodás kihirdetéséről
szóló törvénytervezeteket, és elrendeli a Megállapodás és a Kiegészítő Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően azoknak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslatok előadójának a Kormány a
közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert jelöli ki.
December 21.
293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya
között egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum létrehozásáról 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 2009/188, 45657–45663.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját annak ismertté válását követően a külpolitikáért felelős miniszter a
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a helyi önkormányzatokért, valamint a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter gondoskodik.
December 21.
294/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti
film és videó kapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videó kapcsolatokról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
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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 2009/188, 45663–45673.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2. és 3. §-a az Egyezmény 31. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpont 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 kultúráért felelős miniszter gondoskodik.
December 28.
306/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról
szóló megállapodás kihirdetéséről
1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról 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 2009/192, 46331–46337.)
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 11. cikk c) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve 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 külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
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December 29.
1223/2009. (XII. 29.) Korm. határozat
a határátkelőhelyek fejlesztésének időszerű feladatairól
A Kormány
1. felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a jelen kormányhatározat mellékletében szereplő határátkelőhelyek és az
azokhoz kapcsolódó közutak fejlesztésének folytatása, illetve azok befejezése, továbbá a határátkelőhelyek működtetése érdekében; azokat a hazai pályázatok, 2010. évi költségvetésük előirányzatai és a Magyarország számára
rendelkezésre álló uniós források felhasználása révén biztosítsák, és azokat
a fejlesztési programokban foglaltak szerint valósítsák meg;
Felelős: pénzügyminiszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidő: folyamatos
2. úgy határoz, hogy a 2010-re előírt fejlesztési feladatok prioritást élveznek, és azok megvalósulásáig újabb határátkelőhely megnyitásáról csak azok
megvalósításával összhangban hoz döntést;
3. úgy határoz, hogy a határátkelőhelyek fejlesztésének időszerű feladatairól, és a Határellenőrzési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 2070/2008.
(VI. 6.) Korm. határozatban rögzített fejlesztési célok az e határozat mellékletében foglaltak figyelembevételével érvényesek.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Melléklet az 1223/2009. (XII. 29.) Korm. határozathoz
A 2010-ben fejlesztendő határátkelőhelyek listája
1. Az egyes fejlesztendő határátkelőhelyek, illetve a meglévő infrastruktúra fejlesztése
1.1. Szerb viszonylatban
– Röszke–Horgoš (Horgos) I. közúti határátkelőhely újbóli megnyitása
– Ásotthalom–Bački Vinogradi (Bácsszőlős) közúti határátkelőhely megnyitásának előkészítése
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MAGAS SZINTŰ LÁTOGATÁSOK
(Az eseménynaptár alapján – tisztségviselők
szerinti csoportosítás)

A csoportosítás az alábbi tisztségviselőkre terjed ki:
államfő, államfő-helyettes, államfő megbízottja,
parlamenti elnök és alelnök,
kormányfő, kormányfő megbízottja,
miniszterelnök-helyettes,
külügyminiszter,
nemzetközi szervezet vezető tisztségviselője.

A./ MAGYAR VEZETŐK LÁTOGATÁSAI KÜLFÖLDÖN
ÁLLAMFŐ

Sólyom László köztársasági elnök
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Rév-Komárom

2009. január 19.

munkalátogatás;

Lengyelország

2009. március 23–24.

hivatalos látogatás;

Erdély (Székelyföld) 2009. március 14.

nem hivatalos látogatás;

Olaszország

2009. május 29.

nem hivatalos látogatás;

Olaszország

2009. június 11–13.

részvétel az „Arraiolos csoport
államfőinek informális
találkozóján;

Ausztria (osztrák–
magyar határ)

2009. június 26.

részvétel az „1989–2009 – Európa
megosztva / egyesítve”
rendezvényen;

Németország

2009. szeptember 9–10.

részvétel a határnyitás 20.
évfordulója alkalmából tartott
rendezvényeken;

Lengyelország

2009. szeptember 11–12. részvétel a V4 államfők informális
találkozóján;

Új Zéland

2009. szeptember 23–27. állami látogatás;

Ausztrália

2009. szept. 27.–okt. 3.

látogatás;
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Időpont

Látogatás jellege

Szlovénia

2009. október 8–9.

állami látogatás;

Ausztria

2009. október 21.

részvétel 1956-os ünnepi
megemlékezéseken;

Albánia

2009. október 30–31.

hivatalos látogatás;

Spanyolország

2009. november 16–18.

hivatalos látogatás;

Koreai Köztársaság

2009. nov. 28.–dec. 2.

állami látogatás;

Japán

2009. december 2–6.

hivatalos látogatás;

Vajdaság

2009. december 10.

munkalátogatás;

VOLT ÁLLAMFŐ

Mádl Ferenc, volt köztársasági elnök
Helyszín

Brüsszel

Időpont

Látogatás jellege

2009. január 29.

részvétel Antall József
emlékkonferencián

ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE

Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Algéria

2009. január 19–22.

hivatalos látogatás;

Románia

2009. február 18.

hivatalos látogatás;

Franciaország

2009. február 26.

részvétel az EU-államok
parlamenti elnökeinek
csúcstalálkozóján;

Görögország

2009. március 10–11.

hivatalos látogatás;

Szlovákia

2009. március 12.

hivatalos látogatás;

Törökország

2009. május 2–3.

részvétel az EKF parlamenti
elnökök második találkozóján;
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Időpont

Látogatás jellege

Lengyelország

2009. június 3.

hivatalos látogatás;

Ausztria

2009. július 13–14.

részvétel a Parlamenti Elnök
asszonyok V. Világtalálkozóján;

Észtország

2009. augusztus 21–22.

részvétel az EU-államok
parlamenti elnök asszonyainak
találkozóján;

Brüsszel

2009. szeptember 2–3.

látogatás az Európai Parlamentnél;

Hollandia

2009. szeptember 3.

munkalátogatás;

Franciaország

2009. szeptember 6–7.

hivatalos látogatás;

Ausztria

2009. szeptember 7.

részvétel emlékünnepségen;

Katona Béla, az Országgyűlés elnöke
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Szlovénia

2009. október 16–17.

részvétel a Regionális
Együttműködés Országainak
parlamenti elnöki konferenciáján;

Svájc

2009. december 8–9.

hivatalos látogatás;

ORSZÁGGYŰLÉS ALELNÖKE

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Vajdaság

2009. május 6–7.

munkalátogatás;

Erdély

2009. május 24.

részvétel EP választási
kampányrendezvényeken;

Erdély

2009. május 30.

részvétel a csíksomlyói
zarándoklaton;

Szlovákia és
Csehország

2009. július 6–9.

részvétel az Esterházy János
zarándoklaton;
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Pelczné Gáll Ildikó, az Országgyűlés alelnöke
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Horvátország

2009. augusztus 16.

részvétel a Szent István napi
ünnepségeken;

Amerikai Egyesült
Államok

2009. november 4–5.

részvétel nemzetközi
konferencián;

Világosi Gábor, az Országgyűlés alelnöke
Helyszín

Egyiptom

Időpont

Látogatás jellege

2009. április 22–23.

munkalátogatás;

MINISZTERELNÖK

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Szlovákia

2009. január 8.

részvétel a „Viszlát korona, Isten
hozott euró” ünnepségen;

Omán

2009. január 21–22.

hivatalos látogatás;

Katar

2009. január 22–23.

hivatalos látogatás;

Brüsszel

2009. február 24.

munkalátogatás az Európai
Bizottságnál;

Brüsszel

2009. március 1.

részvétel az EiT csúcstalálkozóján;

Nagy-Britannia

2009. március 3.

látogatás;

Oroszország

2009. március 10.

munkalátogatás;

Németország

2009. március 18.

látogatás;

Brüsszel

2009. március 19–20.

részvétel az EiT csúcstalálkozóján;

Strasbourg–Kehl

2009. április 3–4.

NATO csúcstalálkozó;
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Bajnai Gordon miniszterelnök
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Brüsszel

2009. április 27–28.

munkalátogatás;

Ausztria

2009. április 28.

munkalátogatás;

Csehország

2009. május 7–8.

részvétel az EU és a Keleti
Partnerség országainak
csúcstalálkozóján;

Ausztria

2009. május 16.

részvétel a „Wachau Európa
Fórumon”;

Lengyelország

2009. június 3–4.

részvétel a V4 csúcstalálkozón és
évfordulós ünnepségeken;

Brüsszel

2009. június 18–19.

részvétel az EiT ülésén;

Izrael

2009. július 22–24.

hivatalos látogatás;

Palesztin Autonóm
Területek

2009. június 24.

hivatalos látogatás;

Dubrovnik

2009. július 9–10.

részvétel a „Croatia Summit 2009”
konferencián;

Ankara

2009. július 13.

részvétel a Nabucco gázvezeték
megépítéséről szóló egyezmény
aláírásán;

Finnország

2009. szeptember 2–3.

munkalátogatás;

Brüsszel

2009. szeptember 17.

részvétel az EiT rendkívüli
csúcstalálkozóján;

New York

2009. október 20–24.

részvétel az ENSZ 64.
ülésszakának általános vitáján;

Nagy-Britannia

2009. október 8–9.

munkalátogatás;

Franciaország

2009. október 18–19.

munkalátogatás;

Frankfurt

2009. október 18.

találkozó a Deutsche Bank
vezetőivel;

Brüsszel

2009. október 29–30.

részvétel az EiT csúcstalálkozóján;

Németország

2009. november 9.

részvétel a berlini fal leomlásának
20. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi
megemlékezésen;
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Időpont

Látogatás jellege

Vatikán

2009. november 13.

látogatás;

Róma

2009. november 16.

részvétel a Világélelmezésbiztonsági Csúcstalálkozón;

Brüsszel

2009. november 19.

részvétel az EiT csúcstalálkozóján;

Amerikai Egyesült
Államok

2009. december 1–6.

látogatás;

Brüsszel

2009. december 10–11.

részvétel az EiT csúcstalálkozóján;

Koppenhága

2009. december 17–18.

részvétel az ENSZ „Klímaváltozás
Konferenciáján”;

Zürich

2009. december 21–22.

részvétel a 2009. évi FIFA gálán;

A MINISZTERELNÖK SZEMÉLYES MEGBÍZOTTJA (KÉPVISELŐJE)

Balázs Péter külügyminiszter
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Bukarest

2009. november 12–13.

részvétel a KEK kormányfőinek
csúcstalálkozóján;

Brüsszel

2009. december 7–8.

részvétel az új struktúrájú ÁKÜT,
illetve Külügyek Tanácsa ülésén;

Szabó Imre KVM miniszter
Helyszín

Románia

Időpont

Látogatás jellege

2009. október 6.

részvétel az aradi vértanúkra
emlékező rendezvényeken;
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KÜLÜGYMINISZTER

Göncz Kinga
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Prága

2009. január 8.

részvétel az EU ÁKÜT ülésén;

Brüsszel

2009. január 21.

részvétel az EU külügyminiszterek
és az izraeli külügyminiszter
munkavacsoráján;

Marokkó

2009. január 22–23.

hivatalos látogatás;

Brüsszel

2009. január 25–26.

részvétel az EU ÁKÜT ülésén;

Brüsszel

2009. február 23.

részvétel az EU ÁKÜT ülésén;

Brüsszel

2009. március 2.

részvétel az EU környezetvédelmi
miniszterek ülésén;

Brüsszel

2009. március 4–5.

részvétel a NATO tagállamok
külügyminiszteri értekezletén;

Egyiptom

2009. március 8–10.

hivatalos látogatás;

Horvátország

2009. március 13.

munkalátogatás;

Brüsszel

2009. március 19–20.

részvétel az EiT csúcstalálkozóján;

Szlovákia

2009. március 24.

„Jó szomszédság és megértés” díj
átadása;

Csehország

2009. március 27–28.

részvétel az EU külügyminiszterek
informális (Gymnich típusú)
csúcstalálkozóján;

Hága

2009. március 31.

részvétel az ENSZ Afganisztán
konferenciáján;

Strasbourg–Kehl

2009. április 3–4.

részvétel a NATO csúcstalálkozón;

Prága

2009. április 5.

részvétel az EU–Amerikai Egyesült
Államok csúcstalálkozón;

Isztambul

2009. április 6–7.

részvétel a „Civilizációk
Szövetsége II. Fórumán”;

2009_BELIV-III.qxd

4/21/2010

9:40 AM

Page 522

522

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

Balázs Péter
Helyszín

Időpont

Látogatás jellege

Luxemburg

2009. április 24.

részvétel az EU ÁKÜT ülésén;

Brüsszel

2009. április 28.

munkalátogatás;

Németország

2009. május 6.

részvétel a Duna menti államok
külügyminisztereinek
csúcstalálkozóján;

Prága

2009. május 7–8.

részvétel az EU és a Keleti
Partnerség országainak
csúcstalálkozóján;

Madrid

2009. május 12.

részvétel az EiT Miniszteri
Bizottságának ülésén;

Szlovákia

2009. május 13.

hivatalos látogatás;

Brüsszel

2009. május 18.

részvétel az EU ÁKÜT ülésén;

Szlovénia

2009. május 19–20.

részvétel a Regionális Partnerség
és a Nyugat-Balkán országainak
találkozóján;

Varsó

2009. május 21.

részvétel a V4 államok
külügyminisztereinek találkozóján;

Ausztria

2009. május 28.

részvétel a „Megosztva –
egyesítve, 1989–2009, – Út egy új
Európába” konferencián;

Szerbia

2009. május 29–30.

hivatalos látogatás;

Amerikai Egyesült
Államok

2009. június 10.

hivatalos látogatás;

Franciaország

2009. június 12.

hivatalos látogatás;

Luxemburg

2009. június 14–15.

részvétel az EU ÁKÜT ülésén;

Brüsszel

2009. június 18–19.

részvétel az EiT ülésén;

Svédország

2009. június 24.

hivatalos látogatás;

Görögország

2009. június 27–28.

részvétel a NATOtagállamok–Oroszország
külügyminisztereinek rendkívüli
ülésén és az EBESZ informális
külügyminiszteri találkozóján;
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Időpont

Látogatás jellege

Kína

2009. július 2–4.

munkalátogatás;

Temesvár

2009. július 18.

részvétel a magyar–román–szerb
külügyminiszteri találkozón;

Brüsszel

2009. július 27–28.

részvétel az EU ÁKÜT ülésén;

Szlovénia

2009. augusztus 30–31.

részvétel a „Bledi Stratégiai
Fórumon”;

Lengyelország

2009. szeptember 1.

részvétel II. világháborús
évfordulós ünnepségeken;

Svédország

2009. szeptember 4–5.

részvétel az EU külügyminiszterek
informális csúcstalálkozóján;

Horvátország

2009. szeptember 9.

munkalátogatás;

Brüsszel

2009. szeptember 14–15. részvétel az EU ÁKÜT ülésén;

Svédország

2009. szeptember 17–18. részvétel az EU külügyminiszterek
regionális együttműködési
kérdésekről rendezett
konferenciáján;

Amerikai Egyesült
Államok

2009. szeptember 21–29.

részvétel az ENSZ 64. közgyűlésén;

Törökország

2009. október 8–9.

hivatalos látogatás;

Ausztria

2009. október 15.

részvétel a III. magyar–osztrák
kormányülésen;

Nagy-Britannia

2009. október 18–19.

hivatalos látogatás;

Luxemburg

2009. október 26–27.

részvétel az EU ÁKÜT ülésén;

Brüsszel

2009. október 29–30.

részvétel az EiT állam- és
kormányfőinek csúcstalálkozóján;

Szlovákia

2009. november 3.

munkalátogatás;

Spanyolország

2009. november 10–11.

hivatalos látogatás;

Bukarest

2009. november 12–13.

részvétel a KEK éves
külügyminiszteri, majd kormányfői
találkozóján;

Brüsszel

2009. november 16–17.

részvétel az EU ÁKÜT ülésén;
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Időpont

Látogatás jellege

Athén

2009. december 1–2.

részvétel az EBESZ
külügyminiszteri értekezletén;

Brüsszel

2009. december 3–4.

részvétel a NATO
külügyminiszterek ülésén;

Brüsszel

2009. december 7–8.

részvétel az EU ÁKÜT, illetve a
Külügyek Tanácsa ülésén;

Brüsszel

2009. december 10–11.

részvétel a EiT csúcstalálkozón;

Németország

2009. december 11.

munkalátogatás;

Bosznia-Hercegovina 2009. december 13–15.

részvétel a „Civilizációk
Szövetsége” konferenciáján;

Ukrajna

hivatalos látogatás;

2009. december 22–23.
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B./ KÜLFÖLDI VEZETŐK LÁTOGATÁSAI MAGYARORSZÁGON
ÁLLAMFŐK
Ország

Név

Időpont

Látogatás jellege

Albánia

Bamir Topi
köztársasági elnök

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
20. évfordulós
ünnepségein

Ausztria

Heinz Fischer
köztársasági elnök

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
20. évfordulós
ünnepségein

Azerbajdzsán

Ilham Aliyev
köztársasági elnök

2009. január 26–27.

részvétel a „Nabucco
konferencián”

Egyiptom

Mohamed Hoszni
Mubarak elnök

2009. október 13–15. állami látogatás;

Finnország

Tarja Halonen
köztársasági elnök

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
20. évfordulós
ünnepségein

Martti Ahtisaari volt 2009. június 18.
köztársasági elnök

CEU Nyílt Társadalom Díjának átvétele

Stjepan Mesić
köztársasági elnök

2009. november 5.

részvétel a Tudomány Világfórumán

Stjepan Mesić
köztársasági elnök

2009. november 21.

részvétel
a magyarországi
horvátok napján

Németország

Horst Köhler
köztársasági elnök

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
20. évfordulós
ünnepségein

Örményország

Szerzs Szarkiszján
köztársasági elnök

2009. november 8–10. állami látogatás

Románia

Traian Băsescu
köztársasági elnök

2009. február 2–3.

állami látogatás

Emil
Constantinescu volt
köztársasági elnök

2009. július 6.,
október 14. és
december 4.

részvétel
nemzetközi
konferenciákon

Horvátország
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Név

Időpont

Látogatás jellege

Svájc

Hans–Rudolf Merz
köztársasági elnök

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
20. évfordulós
ünnepségein

Szerbia

Boris Tadić
köztársasági elnök

2009. október 11–13. állami látogatás

Szlovénia

Danilo Türk
köztársasági elnök

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
20. évfordulós
ünnepségein

Szuverén
Máltai
Lovagrend

Fra’ Matthew
Festing uralkodó
nagymester

2009. február 8–11.

állami látogatás

Fra’ Matthew
Festing uralkodó
nagymester

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
20. évfordulós
ünnepségein

Trinidad és
Tobago

George Maxwell
Richards
köztársasági elnök

2009. május 8–12.

magánlátogatás

Ukrajna

Viktor Juscsenko
köztársasági elnök

2009. április 28–29.

hivatalos látogatás

Név

Időpont

Látogatás jellege

Bulgária

Angel Marin
alelnök

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
20. évfordulós
ünnepségein

Kína

Xi Jinping
alelnök

2009. október 15–18. hivatalos látogatás

ÁLLAMFŐ-HELYETTES
Ország
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ÁLLAMFŐ SZEMÉLYES MEGBÍZOTTJA (KÉPVISELŐJE)
Ország

Név

Időpont

Látogatás jellege

Bahrein

Sheikh Salman
bin Rashed Al
Khalifa trónörökös

2009. július 16.

látogatás

Japán

Akisino japán
herceg és Akisino
hercegné

2009. május 16–19.

látogatás

Koreai
Köztársaság

Park Geun-hye
elnöki megbízott

2009. augusztus
24–27.

látogatás

Norvégia

Haakon
koronaherceg
(trónörökös)
és felesége,
Mette-Marit
Tjessem Høiby

2009. szeptember
22–23.

látogatás

PARLAMENTI ELNÖKÖK, ALELNÖKÖK
Ország

Név

Időpont

Látogatás jellege

Albánia

Jozefina Topalli,
2009. szeptember 18. részvétel a Nyugataz albán parlament
Balkán országok
elnöke
parlamenti elnökeinek konferenciáján

Ausztria

Barbara Prammer, 2009. május 21.
az Osztrák Nemzeti
Tanács elnöke

hivatalos látogatás

Fritz Neugebauer, 2009. október 27.
az Osztrák Nemzeti
Tanács alelnöke

részvétel a
magyar–osztrák
közös parlamenti
bizottsági ülésen

Armand De Decker, 2009. január 12.
a belga Szenátus
elnöke

hivatalos látogatás

Belgium
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Név

Időpont

Látogatás jellege

Belorusszia

Anatolij
2009. március 30.
Nyikolajevics
Rubinov, a belorusz
parlament
Felsőházának
elnökhelyettese

munkalátogatás

Franciaország

Gérard Larcher,
a francia Szenátus
elnöke

2009. február 21–23.

hivatalos látogatás

Horvátország

Luka Bebić,
a horvát Szábor
elnöke

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
évfordulós
rendezvényein

szeptember 18.

részvétel a NyugatBalkán országok
parlamenti elnökeinek konferenciáján

december 2.

munkalátogatás

Izland

Asta Johannesdottir 2009. június 27.
parlamenti elnök

Koreai
Köztársaság

Lee Yoon-sung
parlamenti alelnök

2009. március 19–20. hivatalos látogatás

Lettország

Gundars Daudze
parlamenti elnök

2009. május 4.

hivatalos látogatás

Vineta Muižniece
2009. május 4.
parlamenti alelnök,

hivatalos látogatás

Litvánia

Arunas Valinskas
parlamenti elnök

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
évfordulós
rendezvényein

Marokkó

Mustafa Mansouri 2009. március 22–27.
képviselőházi elnök

hivatalos látogatás

Nagy-Britannia

Baroness Hayman
(Helene Valerie
Hayman), a brit
Felsőház elnöke

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
évfordulós
rendezvényein

2009. június 27.

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának
évfordulós
rendezvényein
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Név

Időpont

Látogatás jellege

Norbert Lammert
2009. július 6.
a Bundestag elnöke

hivatalos látogatás

Regina van Dinther, 2009. április 22–24.
Észak-Rajna
Vesztfália
parlamenti elnöke

munkalátogatás

Dagmar Schipanski, 2009. szeptember
Thüringia
10–11.
parlamenti elnöke

részvétel
nemzetközi
konferencián

Norvégia

Thorbjørn Jagland
parlamenti elnök

nem hivatalos
látogatás

Oroszország

Alexander Babakov, 2009. november
az Állami Duma
16–17.
elnökhelyettese

részvétel a
IV. Energia Fórumon

Szerbia

Gordana Comić,
a Szerb Parlament
alelnöke

2009. szeptember 18.

részvétel a NyugatBalkán országok
parlamenti elnökeinek konferenciáján

Időpont

Látogatás jellege

2009. március 24.

MINISZTERELNÖKÖK
Ország

Ausztria

Név

Werner Faymann
2009. március 5.
szövetségi kancellár

hivatalos látogatás

Wolfgang Schüssel
volt szövetségi
kancellár

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának 20. évfordulós ünnepségein

Belgium

Herman van
Rompuy
miniszterelnök

2009. november 17.

munkalátogatás

BoszniaHercegovina

Nikola Špirić
miniszterelnök

2009. november 5–6.

részvétel „BoszniaHercegovina”
konferencián

Bulgária

Szergej Sztanisev
miniszterelnök

2009. január 26–27.

részvétel a „Nabucco
konferencián”
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Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

Név

Időpont

Látogatás jellege

Mírek Topolánek
miniszterelnök

2009. január 26–27.

részvétel a „Nabucco
konferencián”

Jan Fischer
miniszterelnök

2009. június 27.

részvétel a Vasfüggöny
átvágásának 20. évfordulós ünnepségein

augusztus 24–25.

hivatalos látogatás

2009. szeptember 30.

konzultáció

Moldova

Vlad Filat
miniszterelnök

Németország

Angela Merkel
2009. augusztus 19.
szövetségi kancellár

részvétel a páneurópai piknik és határnyitás 20. évfordulós
ünnepségein

Matthias Platzeck
Brandenburg
tartomány
miniszterelnöke

2009. november
19–20.

részvétel a
Magyar–Német
Fórum közgyűlésén

Szerbia

Mirko Cvetković
miniszterelnök

2009. július 6.

munkalátogatás

Szlovákia

Robert Fico
miniszterelnök

2009. szeptember 10.

munkalátogatás

Szlovénia

Borut Pahor
miniszterelnök

2009. július 1.

hivatalos látogatás

Vietnám

Nguyen Tan Dung
miniszterelnök

2009. szeptember
17–19.

hivatalos látogatás

Név

Időpont

Látogatás jellege

Csehország

Martin Barták
miniszterelnökhelyettes

2009. október 8.

részvétel a V4 államok honvédelmi
minisztereinek
tanácskozásán

Grúzia

Nika Gilauri
2009. január 26–27.
első miniszterelnökhelyettes

MINISZTERELNÖK-HELYETTESEK
Ország

részvétel a „Nabucco
konferencián”
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Név

Időpont

Látogatás jellege

Horvátország

Damir Polančec
2009. július 17.
miniszterelnökhelyettes gazdasági
miniszter

hivatalos látogatás

Macedónia

Vaszko Naumovszki 2009. november 4.
miniszterelnökhelyettes

munkalátogatás

Moldova

Iurie Leanca
miniszterelnökhelyettes, kül- és
integrációügyi
miniszter

2009. szeptember 30. konzultáció

Németország

Frank-Walter
Steinmeier
alkancellár és
külügyminiszter

2009. június 2.

Oroszország

Viktor Zubkov
2009. január 24.
első miniszterelnökhelyettes

munkalátogatás

Szlovákia

Dušan Čaplovič
miniszterelnökhelyettes

2009. január 23.
és július 4.

munkalátogatás

Név

Időpont

Látogatás jellege

Albánia

Lulzim Basha
külügyminiszter

2009. február 10.
és október 6.

hivatalos látogatás,
részvétel a V4 államok, az EU elnökségi trió és a nyugatbalkáni országok
találkozóján

Ausztrália

Stephen Smith
külügyminiszter

2009. július 14.

konzultáció

Ausztria

Michael
Spindelegger
külügyminiszter

2009. február 12.
és augusztus 19.

hivatalos látogatás,
részvétel
a határnyitási
emlékünnepségen

munkalátogatás

KÜLÜGYMINISZTEREK
Ország
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Név

Időpont

Látogatás jellege

BoszniaHercegovina

Sven Alkalaj
külügyminiszter

2009. szeptember 7.
és október 6.

hivatalos látogatás,
részvétel a V4 államok, az EU elnökségi trió és a nyugatbalkáni országok
találkozóján

Csehország

Jan Kohout
külügyminiszter

2009. július 29.

részvétel a külképviselet-vezetői értekezleten,
részvétel a V4 államok, az EU elnökségi trió és a nyugatbalkáni országok
találkozóján

és október 6.

Egyesült Arab
Emírségek

Abdullah Bin Zayed 2009. június 25.
Al-Nahyan sejk
külügyminiszter

hivatalos látogatás

Észtország

Urmas Paet
külügyminiszter

hivatalos látogatás

Horvátország

Gordan Jandroković febr. 21., szept. 9.
kül- és integráció- szept. 17.
ügyi miniszter

2009. május 19.

okt. 6.

munkalátogatások,
részvétel a
III. magyar–horvát
közös kormányülésen,
részvétel a V4 államok, az EU elnökségi trió és a nyugatbalkáni országok
találkozóján

Koszovó

Skender Hiseni
külügyminiszter

2009. október 6.

részvétel a V4 államok, az EU elnökségi trió és a nyugatbalkáni országok
találkozóján

Macedónia

Antonio
Miloszoszki
külügyminiszter

2009. október 6.

részvétel a V4 államok, az EU elnökségi trió és a nyugatbalkáni országok
találkozóján

Málta

Tonio Borg
külügyminiszter

2009. július 22.

munkalátogatás
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Név

Időpont

Látogatás jellege

Moldova

Iurie Leanca
miniszterelnökhelyettes, kül- és
integrációügyi
miniszter

2009. szeptember 30. konzultáció

Montenegró

Milan Rocen
külügyminiszter

2009. október 6.

részvétel a V4 államok, az EU elnökségi trió és a nyugatbalkáni országok
találkozóján

Németország

Frank-Walter
Steinmeier
alkancellár és
külügyminiszter

2009. június 3.

munkalátogatás

Örményország

Edward Nalbandian 2009. július 9.
külügyminiszter
és november 8–10.

hivatalos látogatás,
részvétel az örmény
államfőt kísérő
küldöttségben

Románia

Cristian Diaconescu 2009. február 2.
külügyminiszter
és április 29.

konzultáció, illetve
hivatalos látogatás

Svájc

Micheline
Calmy-Rey
külügyminiszter

2009. június 16.

hivatalos látogatás

Svédország

Carl Bildt
külügyminiszter

2009. augusztus 19.

részvétel
a határnyitási
emlékünnepségen

Szerbia

Vuk Jeremić
külügyminiszter

2009. február 9.,
szeptember 10.,
október 6. és
december 19.

munkalátogatások,
illetve részvétel
a V4 államok, az EU
elnökségi trió és
a nyugat-balkáni
országok
találkozóján

Szlovákia

Miroslav Lajčák
külügyminiszter

2009. február 17.
és október 6.

munkalátogatás,
illetve részvétel
a V4 államok, az EU
elnökségi trió és
nyugat-balkáni
országok
találkozóján
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Szlovénia
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Név

Időpont

Látogatás jellege

Samuel Žbogar
külügyminiszter

2009. február 13.

hivatalos látogatás

október 6.

részvétel a V4 államok, az EU elnökségi trió és a nyugatbalkáni országok
találkozóján

november 27.

részvétel a II. magyar–
szlovén közös
kormányülésen

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI
Szervezet

EB

Név

Időpont

Látogatás jellege

Andris Piebalgs
energiaügyi biztos

2009. január 27.

részvétel a Nabucco
csúcson

Sztavrosz Dimasz
környezetvédelmi
biztos

2009. február 27.

részvétel
nemzetközi
klímakonferencián

Kovács László
adóügyi biztos

2009. február 27.

részvétel
nemzetközi
klímakonferencián

Vladimir Špidla
2009. március 7.
foglalkoztatási,
szociális ügyekért és és október 13.
esélyegyenlőségért
felelős biztos

részvétel nőnapi
béketüntetésen,
illetve romaügyi
nemzetközi
konferencián

Jaques Barrot,
alelnöki rangú
igazságügyi biztos

munkalátogatás

2009. május 7.

Günther Verheugen, 2009. június 27.
alelnöki rangú
vállakozásokért
és az iparért felelős
biztos

részvétel
a Vasfüggöny
átvágásának
20. évfordulós
ünnepségein
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Név

Időpont

Látogatás jellege

Leonard Orban,
a többnyelvűség
kérdéseiben
illetékes biztos

2009. május 8.

munkalátogatás

Danuta Hübner
regionális politikai
ügyekben illetékes
biztos

2009. június 11–12.

munkalátogatás

Neelie Kroes
versenyügyi biztos

2009. november 25.

munkalátogatás

Knut Vollebaek,
2009. február 26.
az EBESZ nemzeti és szeptember 15.
kisebbségi főbiztosa

hivatalos látogatás
és részvétel nemzetközi konferencián

Janez Lenarcic
EBESZ/ODIHR
igazgató

2009. június 25–26.

részvétel a
„II. Budapesti Emberi
Jogi Fórumon”

EBRD

Thomas Mirow,
az EBRD elnöke

2009. január 27.

részvétel a Nabucco
csúcson

EDA

Alexander Weis,
2009. szeptember 25. hivatalos látogatás
az EDA főigazgatója

EIB

Philippe Maystadt,
az EIB elnöke

2009. január 26–27.

munkalátogatás
és részvétel
a Nabucco csúcson

ENSZ

Antonio Guterres,
az ENSZ
menekültügyi
főbiztosa

2009. június 4–5.

részvétel az UNHCR
Globális Szolgáltató
Központja székhelyének átadásán

EP

Jerzy Buzek,
az EP elnöke

2009. november
26–27.

munkalátogatás

ET

Lluís Maria de Puig, 2009. november
az ET Parlamenti
23–25.
Közgyűlésének
elnöke

munkalátogatás

Thomas
Hammarberg,
az ET emberi jogi
biztosa

2009. október 14–15. munkalátogatás
és részvétel
nemzetközi
konferencián
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Név

Időpont

Látogatás jellege

ETUC

Guy Ryder,
az ITUC főtitkára

2009. június 30.

hivatalos látogatás

FIFA

Joseph Blatter,
a FIFA elnöke

2009. május 1.

látogatás

Jerôme
Champagne,
a FIFA nemzetközi
igazgatója

2009. május 19.

látogatás

ICSU

Catherine
Bréchignac,
az ICSU elnöke

2009. november 5–7.

részvétel
a Tudomány
Világfórumán

ICTY

Serge Brammertz,
az ICTY főügyésze

2009. január 16.

látogatás

IFRC

Matthias Schmale,
az IFRC
főtitkárhelyettese

2009. október 28.

látogatás

IMF

Dominique
Strauss-Kahn,
az IMF
vezérigazgatója

2009. január 13.

munkalátogatás

ITUC

John Monks,
az ETUC főtitkára

2009. június 30.

hivatalos látogatás

NATO

Jaap de Hoop
Scheffer,
a NATO főtitkára

2009. március 11–12. munkalátogatás
és részvétel
a „Tíz év NATO:
tíz év biztonság”
konferencián

Claudio
Bissogniero,
a NATO
főtitkár-helyettese

2009. július 27.

Roger Brady,
2009. jan. 22.
az Európában állomásozó amerikai
légierő és a NATOlégierő parancsnoka

részvétel a C–17
Globemaster III.
szállító repülőgép
pápai üzembe
helyezésén
látogatás
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Név

Időpont

Látogatás jellege

UEFA

Michel Platini,
az UEFA elnöke

2009. május 1.

látogatás

UNESCO

Koïchiro Matsuura, 2009. november 5–7.
az UNESCO
főigazgatója

részvétel
a Tudomány
Világfórumán

WIPO

Francis Gurrey,
a WIPO elnöke

részvétel
a Tudomány
Világfórumán

2009. november 5–7.
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NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK, KONGRESSZUSOK,
AMELYEKEN A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009-ben KÉPVISELTETTE
MAGÁT

A./ Az ENSZ és a szakosított intézmények konferenciái
Dátum
Helyszín

A konferencia megnevezése

Magyarország
képviselője

Január 12–14.
London

A világ oktatási minisztereinek
fóruma

Hiller István
OKM miniszter

Február 5.
Róma

Az ENSZ BT reformja

Horváthné Fekszi Márta
KÜM államtitkár

Március 16–22.
Isztambul

ENSZ konferencia –
„Víz világfóruma”

Oláh Lajos
KVM államtitkár

Április 8–9.
Budapest

Az ENSZ Afganisztán
konferenciája

Göncz Kinga
külügyminiszter

Június 24–26.
New York

ENSZ konferencia a pénzügyi és
gazdasági válságnak a fejlesztési
együttműködésre gyakorolt
hatásáról

Várkonyi László
KÜM szakállamtitkár

Június 25–26.
Budapest

„II. Emberi Jogi Fórum”

Szabó Vilmos
KÜM államtitkár

Szeptember 21–28.
New York

Az ENSZ Közgyűlés
LXIV. ülésszaka

Bajnai Gordon
miniszterelnök,
küldöttség Balázs Péter
külügyminiszter
vezetésével

Október 8.
Párizs

Az UNESCO 35. ülésszaka

Hiller István
OKM miniszter

November 13–16.
Róma

Az ENSZ FAO Világélelmezésbiztonsági csúcstalálkozó

Bajnai Gordon
miniszterelnök

December 7–18.
Koppenhága

ENSZ Klímakonferencia

Bajnai Gordon
miniszterelnök,
Szabó Imre
KVM miniszter,
Várkonyi László
KÜM szakállamtitkár

December 17–18.
Kairó

„Ombudsman, kulturális párbeszéd
és emberi jogok egy változó
világban” – ENSZ konferencia

Szabó Máté,
az emberi jogok
országgyűlési biztosa
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B./ Az európai és szélesebb körű integrációs szervezetek
(EB, EBESZ, ET, EP, NATO stb.) konferenciái
Dátum
Helyszín

A konferencia megnevezése

Magyarország
képviselője

Február 5.
Hága

Magyar–Holland Fórum

Göncz Kinga
külügyminiszter

Február 10.
Berlin

XII. Rendészeti Konferencia

Draskovics Tibor
IRM miniszter

Ferbruár 26.
Párizs

EU államok parlamenti
elnökeinek konferenciája

Szili Katalin
országgyűlési elnök

Február 27.
Budapest

Nemzetközi klímakonferencia

Szili Katalin
országgyűlési elnök,
Szabó Imre KVM,
Molnár Csaba MeH és
Gráf József FVM
miniszter

Március 2.
Sarm-El-Sejk

Nemzetközi megajánlási
konferencia

Várkonyi László
KÜM szakállamtitkár

Március 9–10.
Szófia

EP-tagállamok parlamentjei
külügyi bizottságai elnökeinek
konferenciája

Németh Zsolt
OGy. bizottsági elnök

Március 18.
Brüsszel

Emlékülés a Nemzeti
Kisebbségügyi Intergroup
fennállásának 25. évfordulóján

Tabajdi Csaba
EP-képviselő,
MSZP delegációvezető

Április 6–7.
Brüsszel

„Civilizációk Szövetsége
II. Fóruma”

Göncz Kinga
külügyminiszter

Április 20.
Genf

Az ENSZ rasszizmus elleni
értekezlete

Göncz Kinga
külügyminiszter

Április 29.
Maszkat

Az EU és az Öbölmenti
Együttműködési Tanács
19. külügyminiszteri ülése

Várkonyi László
KÜM szakállamtitkár

Május 8.
Budapest

„Az EU csatlakozás 5. évfordulója” Balázs Péter
– nemzetközi konferencia
külügyminiszter

Május 12–13.
Prága

Az EU és a Riói Csoport
külügyminiszteri szintű
14. találkozója

Szabó Vilmos
KÜM államtitkár
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Dátum
Helyszín

A konferencia megnevezése

Magyarország
képviselője

Május 16.
Göttweig

„Europa Forum Wachau”
konferencia

Bajnai Gordon
miniszterelnök

Május 25–26.
Hanoi

Ázsia–Európa Tanácskozás
külügyminiszteri értekezlete

Várkonyi László
KÜM szakállamtitkár

Május 27–28.
Phnom Penh

Az EU és az ASEAN államok
külügyminiszteri tanácskozása

Várkonyi László
KÜM szakállamtitkár

Május 30.
Varsó

A „Salzburgi Fórum”
konferenciája

Draskovics Tibor
IRM miniszter

Június 3.
Varsó

A visegrádi országok parlamenti
elnökeinek konferenciája

Szili Katalin
országgyűlési elnök

Június 19.
Lisszabon

EUREKA XXIV. miniszteri
konferenciája

Varga István
NFGM miniszter

Június 20–23.
Budapest

IAMA XIX. Élelmiszerés Agrárgazdasági Világfóruma

Molnár Csaba
MeH vezető minisztere

Június 23.
Párizs

„NATO bővítése 1999-ben:
10 év eredménye és stratégiai
kihívások” konferencia

Kovács László EB-biztos,
volt külügyminiszter

Június 28.
Korfu

EBESZ külügyminiszterek
informális értekezlete

Balázs Péter
külügyminiszter

Július 9–10.
Dubrovnik

„Croatia Summit” konferencia

Bajnai Gordon
miniszterelnök

Augusztus 30–31.
Bled

Bledi Stratégiai Fórum

Bajnai Gordon
miniszterelnök

Szeptember 6–7.
Visby

EU-tagállamok parlamentjei
külügyi bizottságai elnökeinek
konferenciája

Németh Zsolt
OGy. bizottsági elnök

Szeptember 8.
Brüsszel

„Jean Monnet-konferencia”

Balázs Péter
külügyminiszter

Szeptember 10–12.
Hévíz

A NATO Atlanti Politikai
Tanácsadó Csoport konferenciája

Szabó Vilmos
KÜM államtitkár

Szeptember 15.
Budapest

„Kisebbségek egy varratmentes
Európában” – nemzetközi
konferencia

Gémesi Ferenc
MeH szakállamtitkár
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A konferencia megnevezése

Magyarország
képviselője

Szeptember 16–18.
Sintra

NATO Katonai Bizottságának
vezérkari főnöki konferenciája

Tömböl László
vezérkari főnök

Szeptember 17–18.
Stockholm

Konferencia a Balti-tengeri
stratégiájáról és az uniós
makro-regionális együttműködésről

Balázs Péter
külügyminiszter

Szeptember 18.
Budapest

Nyugat-Balkán országok parlamenti
elnökeinek negyedik konferenciája

Katona Béla
országgyűlési elnök

Szeptember 29.
Budapest

„Hetven éve robbant ki a második
világháború – Minden
Lengyelországban kezdődött” –
nemzetközi konferencia

Schmidt Mária,
a XX. Század Intézet
igazgatója

Október 6.
Brüsszel

„Az EU Duna Stratégiája” –
nemzetközi szemináriuma

Czukor József
KÜM szakállamtitkár

Október 13.
Budapest

„Az EU alapok szerepe a roma
integráció elősegítésében” –
nemzetközi konferencia

Sólyom László
köztársasági elnök,
Herczog László
SZMM miniszter

Október13.
Brüsszel

„Zöldebb és intelligensebb
közlekedés” – nemzetközi
konferencia

Manninger Jenő,
a CETC Route65 bizottság
elnöke

Október 16–17.
Ljubljana

Regionális Együttműködés
Országainak Parlamenti Elnöki
Konferenciája

Katona Béla
országgyűlési elnök

Október 23–24.
Budva

„Délkelet-Európa integrációjának
jövője – Montenegró esete” –
nemzetközi konferencia

Iklódy Gábor
KÜM szakállamtitkár

Október 21.
Budapest

„A sport autonómiája az Európai
Unióban” – nemzetközi
konferencia

Schmitt Pál EP alelnök,
a MOB elnöke

November 2–3.
Marrakesh

„Fórum a jövőért” hatodik
külügyminiszteri konferenciája

Várkonyi László
KÜM szakállamtitkár

November 5.
Budapest

EU közkönyvtárak
2009. évi konferenciája

Szabó Vilmos
KÜM államtitkár

November 10.
London

Idegenforgalmi Világszervezet
világkonferenciája

Kovács Miklós
turisztikai szakállamtitkár

2009_BELIV-III.qxd

4/21/2010

9:40 AM

Page 542

542
Dátum
Helyszín

November 19.
Budapest
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A konferencia megnevezése

„A 60 éves NATO – hagyományos
és új fenyegetések” – XIV. nemzetközi NATO konferencia

Magyarország
képviselője

Balázs Péter
külügyminiszter

C./ Egyéb nemzetközi kongresszusok, konferenciák
Dátum
Helyszín

A konferencia megnevezése

Magyarország
képviselője

Január 20–21.
Bécs

14. „Euromoney-konferencia”

Bajnai Gordon
NFGM miniszter,
Orbán Viktor
volt miniszterelnök

Január 27.
Budapest

„Nabucco konferencia”

Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök

Január 29.
Brüsszel

Antall József emlékkonferencia

Mádl Ferenc
volt köztársasági elnök

Február 20–22.
Bécs

„Húsz évvel 1989 után” –
nemzetközi konferencia

Orbán Viktor
volt miniszterelnök

Február 26–28.
Kijev

III. Ukrajna–Európa Fórum

Faller Jenő
KÜM szakállamtitkár

Február 28.
Budapest

„A szerb közösség jövője
Koszovóban” – nemzetközi
konferencia

Szabó István
KÜM főosztályvezető

Március 25–26.
Tirana

„Crans Montana Fórum”

Szentiványi Gábor
KÜM szakállamtitkár

Április 2–4.
Tel Aviv

Nemzetközi urbanisztikai
konferencia

Demszky Gábor
budapesti főpolgármester

Április 22.
London

„Küzdelem a virtuális térben” –
nemzetközi titkosszolgálati
konferencia

Tóth Károly
OGy. bizottsági alelnök

Április 22–24.
Kisinyov

„A Balti- és Fekete-tengeri térség
közlekedési kapcsolatának
fejlesztése” – konferencia

Csepi Lajos
NFGM szakállamtitkár
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A konferencia megnevezése

Magyarország
képviselője

Május 13–16.
Léka (Lockenhaus)

„A szociális gazdaság
mint foglalkoztatási tényező”
osztrák–magyar konferencia

Kovárik Erzsébet
SZMM szakállamtitkár

Június 8–12.
Gödöllő

Nukleáris Szállítók Csoportja
éves konferenciája

Szabó Vilmos
KÜM államtitkár

Június 11.
Rozsnyó

„Közös történelem – közös jövő”
– tudományos konferencia

Kiss Péter társ.pol. koord.
felelős tárca nélküli
miniszter

Június 11–13.
Budapest

Európai Filmrendezők
Szövetségének közgyűlése

Hiller István
OKM miniszter

Június 27.
Budapest

Emlékkonferencia a Vasfüggöny
átvágásának 20. évfordulója
alkalmából

Sólyom László
köztársasági elnök,
Szili Katalin
OGy. elnök

Július 1.
Budapest

XVII. Kárpátaljai Nyári
Szabadegyetem

Németh Zsolt
OGy. bizottsági elnök

Július 6–11.
Budapest

„Az EU: A fellendülés ideje?”
– nemzetközi konferencia

Balázs Péter
külügyminiszter

Július 15–18.
Tusnádfürdő

XX. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor

Orbán Viktor
FIDESZ-MPSZ elnök,
Németh Zsolt
OGy. bizottsági elnök

Július 15–21.
Zánka

Szocialista Ifjúsági Internacionálé
globális politikai fesztiválja

Varga László, a Societas –
Új Mozgalom elnöke

Júl. 28.–aug. 2.
Budapest

XXIII. tudomány- és
technikatörténeti világkongresszus

Vámos Éva,
a MTESZ alelnöke

Szeptember 7.
Kismarton

Emlékkonferencia a Vasfüggöny
átvágásának 20. évfordulója
alkalmából

Szili Katalin
OGy. elnök,
Balázs Péter
külügyminiszter

Szeptember 7.
Budapest

Emlékkonferencia
az izraeli–magyar diplomáciai
kapcsolatok újrafelvételének
20. évfordulója alkalmából

Szabó Vilmos
KÜM államtitkár,
Fónagy János
OGy. képviselő

Szeptember 10–11.
Budapest

„A határnyitás – Út a szabadságba”
– nemzetközi konferencia

Németh Miklós
volt miniszterelnök,
Orbán Viktor
volt miniszterelnök
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A konferencia megnevezése

Magyarország
képviselője

Szeptember 14.
Salzburg

Az európai városok és régiók
V. konferenciája

Czukor József
KÜM szakállamtitkár

Szept. 28.–okt. 1.
Budapest

XXIX. Költők Világkongresszusa

Hiller István
OKM miniszter

Október 1.
Budapest

V. Európai Jogász Fórum

Katona Béla OGy. elnök,
Balázs Péter
külügyminiszter

Október 14.
Budapest

„A Civil társadalom 20 év után
– egy befejezetlen ügy” –
nemzetközi konferencia

Gyarmati István,
DAI igazgató

Október 16–17.
Budapest

„Opera Európa” – nemzetközi
konferencia

Hiller István
OKM miniszter

Október 20–22.
Tel-Aviv

Izraeli Elnöki Konferencia

Molnár Csaba
MeH vezető miniszter

November 2–6.
Budapest

A SKÅL International
70. világkongresszusa

Varga Zoltán
ÖM miniszter

November 5–6.
Budapest

Bosznia konferencia

Balázs Péter
külügyminiszter

November 5–7.
Budapest

Tudomány Világfóruma

Sólyom László
köztársasági elnök,
Bajnai Gordon
miniszterelnök

November 16–17.
Budapest

IV. Energia Fórum

Orbán Viktor
volt miniszterelnök

November 19.
Zürich

„Szociális partnerség Svájcban
és kelet-Európában”

Herczog László
SZMM miniszter

November 19–20.
Budapest

Magyar–Német Fórum
19. közgyűlése

Balázs Péter
külügyminiszter

December 4.
Budapest

„Húsz év Temesvár igézetében”

Orbán Viktor
FIDESZ-MPSZ elnök,
Németh Zsolt
OGy. biz. elnök

December 14–15.
Temesvár

„Küzdelem és építés” – nemzetközi
emlékkonferencia

Orbán Viktor
FIDESZ-MPSZ elnök,
Németh Zsolt
OGy. biz. elnök
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A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KÜLÜGYI ÉS HATÁRON TÚLI
MAGYAROK BIZOTTSÁGA

A bizottság tagjainak száma 20 fő*
Képviselő

Németh Zsolt (FIDESZ)

Tisztség

Kezdődően

Elnök

2006.05.30.

Kozma József (MSZP)

Alelnök

2006.05.30.

Szabó Vilmos (MSZP)

Alelnök

2006.06.19.

Balla Mihály (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Gedei József (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Gógl Árpád (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Grúber Attila (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Hárs Gábor (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Horváth János (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Kárpáti Tibor (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Kékesi Tibor (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Kelemen András (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Kovács Kálmán (SZDSZ)

Tag

2008.05.13.

Kránitz László (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Mesterházy Attila (MSZP)

Tag

2006.06.19.

Nagy Andor (KDNP)

Tag

2007.10.01.

Nagy Gábor Tamás (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Potápi Árpád (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Szakács László (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Varga László (MSZP)

Tag

2006.05.30.

* 2009. december 31-i állapot szerint.
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÜLÜGYI ÉS HATÁRON TÚLI
MAGYAROK BIZOTTSÁGA TAGJAINAK TISZTSÉGEI*
Képviselő
(parlamenti
frakció)

Németh Zsolt
(FIDESZ-MPSZ)

Külügyi és Határon
Túli Magyarok
Bizottságában
betöltött tisztség

Egyéb tisztség

Elnök

Alelnök, Politikai Bizottság ET
Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Tag, ET Külügyi Bizottság
Tag, NATO Parlamenti Közgyűlés
Tag, EBESZ Parlamenti Közgyűlés
Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés
Tag, IPU magyar–azerbajdzsáni baráti tagozat
Tag, IPU magyar–AEÁ baráti tagozat
Tag, Ogy Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő
eseti bizottság

Kozma József
(MSZP)

Alelnök

Alelnök, ET Ifjúsági és Sport Bizottság
Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Elnök, Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény
I. Munkaasztal, Helyi Demokrácia
és CBC Irányító Bizottság
Tag, IPU magyar–albán baráti tagozat
Tag, IPU magyar–brit baráti tagozat
Tag, IPU magyar–AEÁ baráti tagozat
Tag, IPU magyar–szerb baráti tagozat
Tag, OGyTranszatlanti albizottság

Szabó Vilmos
(MSZP)

Alelnök

Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Tag, ET Környezetvédelmi, Területfejlesztési
és Regionális Együttműködési Bizottság
Tag, ET Migrációs, Menekültügyi
és Népesedési Bizottság
Elnök, IPU magyar–német baráti tagozat
Tag, IPU magyar–albán baráti tagozat
Tag, IPU magyar–görög baráti tagozat
Tag, IPU magyar–kínai baráti tagozat

* 2009. december 31-i állapot szerint.
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Külügyi és Határon
Túli Magyarok
Bizottságában
betöltött tisztség

Egyéb tisztség

Balla Mihály
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Tag, NATO Parlamenti Közgyűlés
Tag, EBESZ Parlamenti Közgyűlés
Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés
Alelnök, IPU Magyar Nemzeti Csoport
Elnök, IPU magyar–portugál baráti tagozat
Tag, IPU magyar–grúz baráti tagozat
Tag, IPU magyar–orosz baráti tagozat
Tag, IPU magyar–örmény baráti tagozat
Társelnök, OGY Nabucco földgázvezeték
előkészítésének és megvalósításának
folyamatát segítő eseti bizottság

Gedei József
(MSZP)

Tag

Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Tag, ET Emberjogi és Jogi Ügyek Bizottsága
Tag, ET Monitorizáló Bizottság
Tag, NATO Parlamenti Közgyűlés
Tag, EBESZ Parlamenti Közgyűlés
Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés
Alelnök, OGY Transzatlanti albizottság

Gógl Árpád
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Elnök IPU magyar–dél-koreai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–albán baráti tagozat
Tag, IPU magyar–kínai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–skandináv baráti tagozat
Tag, IPU magyar–szerb baráti tagozat
Tag, IPU magyar–szlovén baráti tagozat
Társelnök, OGY Kutatási és innovációs eseti
bizottság
Tag, OGY Fogyasztóvédelmi eseti bizottság

Grúber Attila
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Tag, ET Bizottság
Tag, ET Esélyegyenlőségi Bizottság
Elnök, IPU magyar–svájci baráti tagozat
Tag, IPU magyar–finn baráti tagozat
Tag, IPU magyar–kínai baráti tagozat

Hárs Gábor
(MSZP)

Tag

Tagozati vezető, EBESZ Parlamenti Közgyűlés
Elnök, IPU Magyar Nemzeti Csoport
Elnök, IPU magyar–lengyel baráti tagozat
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Külügyi és Határon
Túli Magyarok
Bizottságában
betöltött tisztség

Egyéb tisztség

Horváth János
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Elnök, IPU magyar–azerbajdzsáni baráti
tagozat
Alelnök, IPU magyar–kanadai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–finnugor baráti tagozat
Tag, IPU magyar–grúz baráti tagozat
Tag, IPU magyar–latin-amerikai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–örmény baráti tagozat
Alelnök, OGy Transzatlanti albizottság

Kárpáti Tibor
(MSZP)

Tag

Tag, IPU magyar–német baráti tagozat
Alelnök, IPU magyar–svájci baráti tagozat
Tag, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
végrehajtását felügyelő eseti bizottság

Kékesi Tibor
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Alelnök, IPU magyar–francia baráti tagozat
Tag, IPU magyar–olasz baráti tagozat
Tag, OGy Nabucco földgázvezeték
előkészítésének és megvalósításának
folyamatát segítő eseti bizottság
Tag, OGy Költségvetési, pénzügyi és
számvevőszéki bizottság
Elnök, Költségvetési, pénzügyi és
számvevőszéki bizottság Európai Ügyek
albizottsága

Kelemen András
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés
Tag, ET Emberjogi és Jogi Ügyek Bizottsága
Tag, ET Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Bizottság
Elnök, IPU magyar–török baráti tagozat
Tag, IPU magyar–dél-kelet ázsiai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–dél-koreai baráti tagozat

Kovács Kálmán
(SZDSZ)

Tag

Tag, IPU magyar–horvát baráti tagozat
Tag, IPU magyar–ír baráti tagozat
Tag, IPU magyar–AEÁ baráti tagozat
Alelnök, OGy e-Befogadásügyi eseti bizottság

Kránitz László
(MSZP)

Tag

Tag, OGyTranszatlanti albizottság
Tag, OGy Környezetvédelmi bizottság
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Képviselő
(parlamenti
frakció)

Külügyi és Határon
Túli Magyarok
Bizottságában
betöltött tisztség

Mesterházy Attila
(MSZP)

Tag

Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Tag, ET Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
Tag, Gazdasági Együttműködési Bizottság
Tag, ET Turisztikai Fejlesztési Bizottság
Alelnök, IPU magyar–latin-amerikai baráti
tagozat
Tag, IPU magyar–ausztrál baráti tagozat
Tag, IPU magyar–spanyol baráti tagozat

Nagy Andor
(KDNP)

Tag

Társelnök, Magyar–Baden-Wüttenbergi Vegyes
Bizottság
Alelnök, IPU magyar–arab baráti tagozat
Tag, IPU magyar–belorusz baráti tagozat
Tag, IPU magyar–német baráti tagozat
Tag, IPU magyar–osztrák baráti tagozat
Alelnök, OGy Környezetvédelmi Bizottság

Nagy Gábor Tamás
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Elnök, IPU magyar–AEÁ baráti tagozat
Tag, IPU magyar–finn baráti tagozat
Tag, IPU magyar–japán baráti tagozat
Tag, OGy Transzatlanti albizottság

Potápi Árpád
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Tag, IPU magyar–lengyel baráti tagozat
Tag, IPU magyar–skandináv baráti tagozat
Tag, IPU magyar–dél-koreai baráti tagozat

Szakács László
(MSZP)

Tag

Tag, IPU magyar–benelux baráti tagozat
Tag, IPU magyar–brit baráti tagozat
Tag, IPU magyar–ír baráti tagozat

Varga László
(MSZP)

Tag

–

Egyéb tisztség
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A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS EURÓPAI ÜGYEK BIZOTTSÁGA

A bizottság tagjainak száma 20 fő*
Képviselő

Tisztség

Kezdődően

Eörsi Mátyás (SZDSZ)

Elnök

2006.05.30.

Kocsi László (MSZP)

Alelnök

2006.05.30.

Firtl Mátyás (KDNP)

Alelnök

2006.05.30.

Botka László (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Braun Márton (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Csapody Miklós (független)

Tag

2006.05.30.

Ékes József (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Gál J. Zoltán (MSZP)

Tag

2008.02.18.

Hörcsik Richárd (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Ivanics Ferenc (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Káli Sándor (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Legény Zsolt (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Manninger Jenő (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Nógrádi Zoltán (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Pelczné Gáll Ildikó (FIDESZ)

Tag

2006.05.30.

Szanyi Tibor (MSZP)

Tag

2008.05.19.

Szirbik Imre (MSZP)

Tag

2006.05.30.

Szűcs Erika (MSZP)

Tag

2007.02.12.

Ujhelyi István (MSZP)

Tag

2008.06.02.

Veress József (MSZP)

Tag

2006.05.30.

* 2009. december 31-i állapot szerint.
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS EURÓPAI ÜGYEK BIZOTTSÁGA TAGJAINAK
TISZTSÉGEI*
Képviselő
(parlamenti
frakció)

Európai Ügyek
Bizottságában
betöltött tisztség

Egyéb tisztség

Eörsi Mátyás
(SZDSZ)

Elnök

Kocsi László
(MSZP)

Alelnök

Elnök, IPU magyar–japán baráti tagozat
Tag, IPU magyar–horvát baráti tagozat

Firtl Mátyás
(KDNP)

Alelnök

Tag, a Nabucco földgázvezeték
előkészítésének és megvalósításának
folyamatát segítő eseti bizottság
Elnök, IPU magyar–skandináv baráti tagozat
Alelnök, IPU magyar–osztrák baráti tagozat
Tag, IPU magyar–horvát baráti tagozat

Botka László
(MSZP)

Tag

Tag, IPU magyar–finnugor baráti tagozat
Helyettes Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés

Braun Márton
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Elnökségi tag, ET Néppárti Frakció (EPP/CD)
Elnök, ET Gazdasági- és Fejlesztési Bizottsága
Tag, ET Bevándorlás-, Menekültés Népességügyi Bizottsága
Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés
Tag, NYEU Védelmi Bizottság
Tag, NYEU Technológiai és Légügyi Bizottság

* 2009. december 31-i állapot szerint.

Frakcióvezető, ET Parlamenti Közgyűlés
Liberális Frakciója
Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Tag, ET Ellenőrző és Megfigyelő Bizottság,
Grúziáért felelős raportőr
Alelnök, Liberális Internacionálé
Tag, NATO Parlamenti Közgyűlés
Tag, EBESZ Parlamenti Közgyűlés
Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés
Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés Védelmi
Bizottság
Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés Politikai
Bizottság
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Európai Ügyek
Bizottságában
betöltött tisztség

Egyéb tisztség

Csapody Miklós
(független)

Tag

Tag, ET Parlamenti Közgyűlés
Tag, ET Kulturális, Tudományos és Oktatási
Bizottság
Alelnök, IPU magyar csoportja
Alelnök, IPU magyar–belarusz baráti tagozat
Alelnök, IPU magyar–portugál baráti tagozat
Tag, IPU magyar–afrikai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–latin-amerikai baráti tagozat

Ékes József
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Póttag, ET Parlamenti Közgyűlés
Elnök, IPU magyar–osztrák és közép-ázsiai
baráti tagozat
Tag, IPU magyar–kazah és közép-ázsiai baráti
tagozat

Gál J. Zoltán
(MSZP)

Tag

–

Hörcsik Richárd
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Tag, Euro mediterrán Parlamenti Közgyűlés
Tag, Euro mediterrán Parlamenti Közgyűlés
Kulturális Bizottsága
Tag, IPU magyar–afrikai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–brit baráti tagozat
Tag, IPU magyar–AEÁ baráti tagozat

Ivanics Ferenc
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Elnök, IPU magyar–cseh baráti tagozat
Tag, IPU magyar–ír baráti tagozat
Tag, IPU magyar–osztrák baráti tagozat

Káli Sándor
(MSZP)

Tag

–

Legény Zsolt
(MSZP)

Tag

Tag, IPU magyar–kínai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–német baráti tagozat
Tag, IPU magyar–ukrán baráti tagozat

Manninger Jenő
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés
Tag, NYEU Parlamenti Közgyűlés Politikai
Bizottság
Tag, IPU magyar–kanadai baráti tagozat

Nógrádi Zoltán
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Tag, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
végrehajtását felügyelő eseti bizottság
Alelnök, IPU magyar–szerb baráti tagozat
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Képviselő
(parlamenti
frakció)

Európai Ügyek
Bizottságában
betöltött tisztség

Pelczné Gáll Ildikó
(FIDESZ-MPSZ)

Tag

Elnök, Új Magyarország Fejlesztési Terv
végrehajtását felügyelő eseti bizottság
Elnökségi tag, IPU magyar csoportja
Tag, IPU magyar–japán baráti tagozat
Tag, IPU magyar–latin-amerikai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–portugál baráti tagozat

Szanyi Tibor
(MSZP)

Tag

Elnök, IPU magyar–olasz baráti tagozat
Tag, IPU magyar–izraeli baráti tagozat
Tag, IPU magyar–német baráti tagozat

Szirbik Imre
(MSZP)

Tag

Elnök, IPU magyar–szerb baráti tagozat
Tag, IPU magyar–kínai baráti tagozat
Tag, IPU magyar–skandináv baráti tagozat

Szűcs Erika
(MSZP)

Tag

–

Ujhelyi István
(MSZP)

Tag

Helyettes tag, NATO Parlamenti Közgyűlés

Veress József
(MSZP)

Tag

Tag, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
végrehajtását felügyelő eseti bizottság
Alelnök, IPU magyar–albán baráti tagozat
Tag, IPU magyar–finn baráti tagozat
Tag, IPU magyar–orosz baráti tagozat
Tag, IPU magyar–AEÁ baráti tagozat

Egyéb tisztség
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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 eredményei 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 2009-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 Bizottságba delegált küldöttség, tag
– Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős
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
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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 Koszvóval 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 küldöttség, póttag
– Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, póttag
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 Koszvóval fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi
küldöttség, tag
– Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, póttag
– Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, póttag
Glattfelder Béla (FIDESZ-MPSZ)
– Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja, tag
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– Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési bizottság, tag
– Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, póttag
– A Kínával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
– A Moldovával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, póttag
– Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség, póttag
Göncz Kinga (MSZP)
– Az EP Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
Képviselőcsoportja, tag
– Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, alelnök
– Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag
– Peticiós Bizottsaág, póttag
– Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszvóval 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
Képviselőcsoportja, tag
– Alkotmányügyi Bizottság, alelnök
– Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, tag
– Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, póttag
– A Moldovával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
– Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség,
póttag
Győri Enikő (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
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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
kapcsolatokért 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 kapcsolatokért felelős küldöttség, póttag
Herczog Edit (MSZP)
– Az EP Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
Képviselőcsoportja, tag
– Költségvetési Bizottság, tag
– Költségvetési Ellenőrzési bizottság, póttag
– Jogi Bizottság, póttag
– Az Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával fenntartott
kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
– Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott parlamentközi kapcsolatokért felelős küldöttség, póttag
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
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– Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag
– Emberi jogi albizottság, póttag
– Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, 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 küldöttség, tag
– A Oroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi
küldöttség, 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 kapcsolatokért felelős küldöttség, póttag
– A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős
küldöttség, póttag
Őry Csaba (FIDESZ-MPSZ)
– Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja, tag
– Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, tag
– Fejlesztési Bizottság, póttag
– A Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Üzbegisztánnal, Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
– A Koreai félszigettel folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség,
póttag
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Schmitt Pál (FIDESZ-MPSZ)
– Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja, a Hivatal tagja
– Európa Parlament, alelnök
– Európa Parlament Elnöksége, alelnök
– Kulturális és Oktatási Bizottság, tag
– Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, póttag
– Petíciós Bizottság, póttag
– Az EU–Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség, tag
– A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, 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 Koszovóval 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
küldöttség, tag
– Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség, tag
– Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval 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
küldöttség, tag
– A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség,
póttag
– A Mercosur parlamentközi bizottságba delegált küldöttség, póttag
Szegedi Csanád (Jobbik MM)
– Az EP Függetlenek csoportja, tag
– Regionális Fejlesztési Bizottság, tag
– Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, póttag
– A Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Üzbegisztánnal, Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
Tabajdi Csaba (MSZP)
– Az EP Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
Képviselőcsoportja, tag
– Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési bizottság, tag
– Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, tag
– A Kínai Népköztársasággal folytatott kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttség, tag
– Az Oroszországgal folytatott kapcsolatokért felelős parlamentközi
küldöttség, póttag
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NAGYKÖVETI MEGBÍZÓLEVELEK ÁTADÁSA
(Időrend szerinti felsorolás)

A./ A Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetei
Ország

Nagykövet

Átadás dátuma

Vatikán

Balassa János

február 2.

Kenya

Juhász Sándor

február 23.

Mexikó

Dehelánné Dörömbözi Teréz

február 26.

Oroszország

Gilyán György

február 27.

Örményország

Sági Gábor

április 9.

Pakisztán

Darvasi István

áprlis 23.

Svédország

Szentiványi Gábor

június 12.

Üzbegisztán

Gilyán György

augusztus 29.

Palesztin Autonóm Területek

Czibere Csaba

szeptember 2.

Szerbia

Varga Imre

szeptember 9.

Szíria

Budai János

október 7.

Amerikai Egyesült Államok

Szombati Béla

november 3.

Indonézia

Bus Szilveszter

november 9.

Libanon

Rónay Árpád

november 16.

Omán

Fodor László

november 21.

Koreai NDK

Lengyel Miklós

december 9.
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B./ A Magyar Köztársaságba akkreditált rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetek
Ország

Nagykövet

Átadás dátuma

Dél-Afrika

Takalani Esther NETSHITENZHE

február 18.

Ausztria

Michael ZIMMERMANN

február 18.

El Salvador

Vanessa Eugenia INTERIANO
TOBAR

február 18.

Bosznia-Hercegovina

Nikola DUKIĆ

április 22.

Grúzia

Zviad CHUMBURIDZE

április 22.

Chile

Fernando Mariamo SCHMIDT
ARIZTIA

április 22.

Guatemala

Carla Maria RODRIGUEZ MANCIA

április 22.

Hollandia

Robert MILDERS

május 27.

Szlovénia

Darja BAVDAŽ-KURET

május 27.

Afganisztán

Abdul M. SHOOGUFAN

május 27.

Szlovákia

Peter WEISS

június 19.

Litvánia

Renatas JUŠKA

június 19.

Szaud-Arábia

Nabeel Ashour KHALAF AHMAD

szeptember 14.

Egyiptom

Aly ELHEFNY MAHMOUD

szeptember 14.

Japán

Tetsuo ITO

szeptember 14.

Pakisztán

Quasim Raza MUTTAQI

november 11.

Spanyolország

Enrique PASTOR de GANA

november 11.

Kuvait

Abdulhamid AL FAILAKAWI

november 11.

Oroszország

Alexander TOLKACH

november 11.

2009_BELIV-III.qxd

4/21/2010

9:40 AM

III. ADATOK A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Page 563

563

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIRÓL

KIMUTATÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG DIPLOMÁCIAI
ÉS KONZULI KAPCSOLATAIRÓL
(2009. december 31-i állapot szerint)

A./ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDKIVÜLI ÉS MEGHATALMAZOTT
NAGYKÖVETEI

Ország

Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Magyarország képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, állandó székhelye

1. Afganisztán

1957
1964-től nagyköveti

Mátyus Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Kabul

2. Albánia

1947
1954-től nagyköveti
(1922)

Molnári Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Tirana

3 Algéria

1962-től nagyköveti

Hajgató József rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Algír

4. Amerikai Egyesült
Államok

1945
1966-tól nagyköveti
(1920)

Szombati Béla rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Washington
Polgár Viktor főkonzul, New York
Bokor Balázs főkonzul, Los Angeles

5. Andorra

1995-től nagyköveti

Bucsi-Szabó Edit rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Madrid (Spanyolország)

6. Angola

1975-tól nagyköveti

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Pretoria (Dél-Afrika)

7. Antigua és Barbuda

2005-től nagyköveti

–

8. Argentína

1949
1964-től nagyköveti
(1924)

Drexler András ideiglenes ügyvivő,
Buenos Aires

9. Ausztrália

1972-től nagyköveti

Csaba Gábor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Canberra
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Ország

Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Magyarország képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, állandó székhelye

10. Ausztria

1948
1964-től nagyköveti
(1918)

Horváth István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Bécs

11. Azerbajdzsán

1992-től nagyköveti

Boros Jenő rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Baku

12. Bahama

2005-től nagyköveti

–

13. Bahrein

1990-től nagyköveti

Hóvári János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Kuvait
(Agrément megadva, megbízólevél
átadása folyamatban)

14. Banglades

1972-től nagyköveti

Pálmai Géza rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Delhi (India)

15. Barbados

1978-től nagyköveti

–

16. Belorusszia

1992-től nagyköveti

Kontra Ferenc rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Minszk

17. Belgium

1947
1963-től nagyköveti
(1922)

Hernyes Zoltán rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Brüsszel

18. Belize

2005-től nagyköveti

–

19. Benin

1962-től nagyköveti

Kató Ferenc rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Abuja (Nigéria)

20. Bissau-Guinea

1973-tól nagyköveti

–

21. Bolívia

1952
1970-től nagyköveti

Varga Koritár Pál rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Budapest (utazó nagykövet)

22. Bosznia-Hercegovina 1992-től nagyköveti

Horváth Zoltán ideiglenes ügyvivő,
Szarajevó

23. Botswana

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Pretoria (Dél-Afrikai Köztársaság)

1980-tól nagyköveti
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Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Magyarország képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, állandó székhelye

24. Brazília

1961
1974-től nagyköveti
(1923)

Pólyi Csaba rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Brasília

25. Brunei

1992-től nagyköveti

Somogyi Ferenc rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Szingapúr
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

26. Bulgária

1947
1954-től nagyköveti
(1921)

Láng Judit rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Szófia

27. Burkina Faso

1968-tól nagyköveti

–

28. Burundi

1968-tól nagyköveti

–

29. Chile

1965
1990-től nagyköveti
(1930)

–

30. Ciprus

1960-tól nagyköveti

Lovró Csaba rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Nicosia

31. Comore-szigetek

1977-től nagyköveti

–

32. Costa Rica

1970-től nagyköveti

Dehelánné Dörömbözi Teréz
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Mexikóváros (Mexikó)

33. Csád

1972-től nagyköveti

–

34. Csehország

1993-tól nagyköveti

Szőke László rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Prága

35. Dánia

1948
1964-től nagyköveti
(1921)

Tóth András rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Koppenhága

36. Dél-Afrika

1991-től nagyköveti

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Pretoria

37. Dominika

1984-től nagyköveti

Horvát János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Havanna (Kuba)
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Ország

Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Magyarország képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, állandó székhelye

38. Dzsibuti

1977-től nagyköveti

Juhász Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Nairobi (Kenya)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadása folyamatban)

39. Ecuador

1946
1970-től nagyköveti

Varga Koritár Pál rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Budapest (utazó nagykövet)

40. Egyenlítői Guinea

1970-től nagyköveti

–

41. Egyesült Arab
Emírségek

1989-től nagyköveti

Gönci János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Abu Dhabi

42. Egyiptom

1947
1957-től nagyköveti
(1928)

Kveck Péter rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Kairó

43. Elefántcsontpart

1968-től nagyköveti

Kató Ferenc rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Abuja (Nigéria)

44. Eritrea

1993-tól nagyköveti

Kveck Péter rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Kairó (Egyiptom)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

45. Etiópia

1959
1964-től nagyköveti

Juhász Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Nairobi (Kenya)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

46. Észtország

1991-től nagyköveti
(1922)

Vig József rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Tallinn

47. Fidzsi-szigetek

1976-tól nagyköveti

–

48. Finnország

1948
1960-tól nagyköveti
(1922)

Hajdu András rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Helsinki
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Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Magyarország képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, állandó székhelye

49. Franciaország

1946
1963-től nagyköveti
(1920)

Nikicser László rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Párizs

50. Fülöp-szigetek

1973-tól nagyköveti

Bus Szilveszter rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Jakarta (Indonézia)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

51. Gabon

1988-tól nagyköveti

–

52. Gambia

1971-től nagyköveti

–

53. Ghána

1961-től nagyköveti

Kató Ferenc rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Abuja (Nigéria)

54. Görögország

1956
1963-tól nagyköveti
(1921)

Tóth József rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Athén

55. Grenada

1977-től nagyköveti

–

56. Grúzia

1992-től nagyköveti

Sági Gábor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Tbiliszi

57. Guatemala

1990-től nagyköveti

Dehelánné Dörömbözi Teréz
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Mexikóváros (Mexikó)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

58. Guinea

1959-től nagyköveti

–

59. Guyana

1975-től nagyköveti

Pólyi Csaba rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Brasília (Brazília)

60. Haiti

2005-től nagyköveti

–

61. Hollandia

1947
1965-től nagyköveti
(1919)

Udvardi Iván rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Hága
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Ország

Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Magyarország képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, állandó székhelye

62. Honduras

1973-tól nagyköveti

Dehelánné Dörömbözi Teréz
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Mexikóváros (Mexikó)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

63. Horvátország

1992-től nagyköveti
(1941)

Györkös Péter rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Zágráb

64. India

1948
1959-től nagyköveti

Pálmai Géza rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Delhi

65. Indonézia

1955
1959-től nagyköveti

Bus Szilveszter rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Jakarta

66. Írország

1976-től nagyköveti

Jári Ferenc rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Dublin

67. Irak

1958-től nagyköveti
(1937)

–

68. Irán

1951
1964-től nagyköveti
(1937)

Busztin György rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Teherán

69. Izland

1955
1966-tól nagyköveti

Bozi Lajos rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Oslo (Norvégia)

70. Izrael

1948
1989-től nagyköveti

Szentgyörgyi Zoltán rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Tel Aviv

71. Jamaika

1975-től nagyköveti

Dehelánné Dörömbözi Teréz
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Mexikóváros (Mexikó)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

72. Japán

1959
1964-től nagyköveti
(1921)

Bohár Ernő rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Tokió

73. Jemen

1959
1963-tól nagyköveti

Fodor László rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Rijad (Szaúd-Arábia)
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Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Magyarország képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, állandó székhelye

74. Jordánia

1964-től nagyköveti

Mihályi Géza rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Amman

75. Kambodzsa

1956-től nagyköveti

Vizi László rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Hanoi (Vietnám)

76. Kamerun

1987-től nagyköveti

–

77. Kanada

1964-től nagyköveti

Vastagh Pál rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Ottawa

78. Katar

1990-től nagyköveti

Szabó László rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Doha

79. Kazahsztán

1992-től nagyköveti

Balla János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Asztana
Teleki Szilárd főkonzul, Almati

80. Kelet-Timor

2003-tól nagyköveti

Bus Szilveszter rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Jakarta (Indonézia)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

81. Kenya

1964-től nagyköveti

Juhász Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Nairobi

82. Kína

1949-től nagyköveti
(1940)

Kusai Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Peking
Kuti László főkonzul, Sanghaj

83. Kirgizisztán

1992-től nagyköveti

Balla János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Asztana (Kazahsztán)

84. Kolumbia

1973-tól nagyköveti

Varga Koritár Pál rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Budapest (utazó nagykövet)

85. Kongói Demokratikus 1973-tól nagyköveti
Köztársaság

–

86. Kongói Köztársaság

–

1970-től nagyköveti
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87. Koreai Köztársaság

1989-től nagyköveti

Lengyel Miklós rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Szöul

88. Koreai NDK

1948
1954-től nagyköveti

Lengyel Miklós rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Szöul (Koreai Köztársaság)

89. Koszovó

2008-től nagyköveti

Imecs Zoltán rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Pristina

90. Közép-Afrika

1970-től nagyköveti

–

91. Kuba

1960-tól nagyköveti
(1926)

Horvát János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Havanna

92. Kuvait

1964-től nagyköveti

Hóvári János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Kuvait

93. Laosz

1962-től nagyköveti

Vizi László rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Hanoi (Vietnám)

94. Lengyelország

1946
1954-től nagyköveti
(1919)

Kiss Róbert rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Varsó

95. Lesotho

1983-tól nagyköveti

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Pretoria (Dél-Afrikai Köztársaság)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

96. Lettország

1991-től nagyköveti
(1923)

Mohácsi István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Riga

97. Libanon

1965-től nagyköveti

Rónay Árpád rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Bejrút

98. Libéria

1976-tól nagyköveti

–

99. Líbia

1967-től nagyköveti

Csejtei István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Tripoli

100. Liechtenstein

1993-tól nagyköveti
(1925)

Nagy Erzsébet rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bern (Svájc)
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101. Litvánia

1991-től nagyköveti
(1923)

Noszkó-Horváth Péter rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet,
Vilnius

102. Luxemburg

1949
1966-tól nagyköveti
(1924)

–

103. Macedónia

1994-től nagyköveti

Kékesi Ferenc rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Szkopje

104. Madagaszkár

1975-től nagyköveti

–

105. Malawi

1990-től nagyköveti

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Pretoria (Dél-Afrikai Köztársaság)

106. Malajzia

1970-től nagyköveti

–

107. Maldív-szigetek

1975-től nagyköveti

Pálmai Géza rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Delhi (India)

108. Mali

1962-től nagyköveti

–

109. Marokkó

1959-től nagyköveti

Pap László Csaba rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Rabat

110. Mauritánia

1965-től nagyköveti

–

111. Mauritius

1990-től nagyköveti

–

112. Málta

1970-től nagyköveti

Merényi Miklós rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Róma (Olaszország)

113. Mexikó

1974-től nagyköveti
(1926)

Dehelánné Dörömbözi Teréz
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Mexikóváros

114. Mianmar

1960-tól nagyköveti

Balogh András rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bangkok (Thaiföld)
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115. Moldova

1992-től nagyköveti

Varga György rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Kisinyov

116. Mongólia

1950
1965-től nagyköveti

Kusai Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Peking (Kína)

117. Montenegró

2006-tól nagyköveti

Császár Tibor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Podgorica
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

118. Mozambik

1975-től nagyköveti

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Pretoria (Dél-Afrikai Köztársaság)

119. Nagy-Britannia

1947
1963-tól nagyköveti
(1921)

Czakó Borbála rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
London

120. Namíbia

1990-től nagyköveti

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Pretoria (Dél-Afrikai Köztársaság)

121. Nepál

1961-től nagyköveti

Pálmai Géza rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Delhi (India)

122. Németország

1973-tól nagyköveti
(1919)

Peisch Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Berlin
Kovács József főkonzul, München

123. Nicaragua

1979-től nagyköveti

Horvát János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Havanna (Kuba)

124. Niger

1973-től nagyköveti

–

125. Nigéria

1964-től nagyköveti

Kató Ferenc rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Abuja

126. Norvégia

1947
1965-től nagyköveti
(1921)

Bozi Lajos rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Osló
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127. Olaszország

1946
1964-től nagyköveti
(1919)

Merényi Miklós rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet,
Róma
Hetényi Géza főkonzul, Milánó

128. Omán

1990-től nagyköveti

Fodor László rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Rijad (Szaúd-Arábia)

129. Oroszország

1991-től nagyköveti

Gilyán György rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Moszkva
Szűcs Szergej főkonzul,
Szentpétervár
Fábián Pál Jenő főkonzul,
Jekatyerinburg

130. Örményország

1992-től nagyköveti

Sági Gábor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Tbiliszi (Grúzia)

131. Pakisztán

1965-től nagyköveti

Darvasi István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Islamabad

132. Palesztin
1988-tól nagyköveti
Autonóm Területek

Czibere Csaba rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Ramallah

133. Panama

1975-től nagyköveti

Horvát János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Havanna (Kuba)

134. Paraguay

1991-től nagyköveti
(1933)

Drexler András ideiglenes ügyvívő,
Buenos Aires (Argentína)

135. Pápua Új-Guinea

1977-től nagyköveti

–

136. Peru

1969-től nagyköveti

Varga Koritár Pál rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Budapest (utazó nagykövet)

137. Portugália

1974-től nagyköveti
(1926)

Gecse Attila rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Lisszabon
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138. Románia

1947
1954-től nagyköveti
(1921)

Füzes Oszkár rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Bukarest
Szilágyi Mátyás főkonzul, Kolozsvár
Szabó Béla főkonzul, Csíkszereda

139. Ruanda

1972-től nagyköveti

–

140. Saint Lucia

2005-től nagyköveti

–

141. Saint Vincent és
Grenadine

2005-től nagyköveti

–

142. El Salvador

1991-től nagyköveti

Dehelánné Dörömbözi Teréz
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Mexikóváros (Mexikó)
(Agrément megadva, megbízólevél
átadás folyamatban)

143. San Marino

1990-től nagyköveti

Merényi Miklós rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Róma (Olaszország)

144. Sao Tomé és
Príncipe

1976-tól nagyköveti

–

145. Seychelle-szigetek

1977-től nagyköveti

–

146. Sierra Leone

1969-től nagyköveti

–

147. Spanyolország

1977-től nagyköveti
(1920)

Bucsi-Szabó Edit rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Madrid
Szabó Ferenc főkonzul, Barcelona

148. Srí Lanka

1959-től nagyköveti

Pálmai Géza rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Delhi (India)

149. Suriname

1977-től nagyköveti

Pólyi Csaba rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Brasília (Brazília)

150. Svájc

1946
1963-tól nagyköveti
(1918)

Nagy Erzsébet rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Bern
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151. Svédország

1945
1964-től nagyköveti
(1921)

Szentiványi Gábor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Stockholm

152. Szaúd-Arábia

1995-től nagyköveti

Fodor László rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Rijad

153. Szenegál

1968-tól nagyköveti

–

154. Szerbia

2006-tól nagyköveti

Varga Imre rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Belgrád
Tápi Lajos ideiglenes ügyvívő,
Szabadka

155. Szingapúr

1970-től nagyköveti

Somogyi Ferenc rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Szingapúr
(Agrément megadva megbízólevél
átadás folyamatban)

156. Szíria

1954
1961-től nagyköveti

Budai János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Damaszkusz

157. Szlovákia

1993-tól nagyköveti
(1939)

Heizer Antal rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Pozsony
Szerencsés János főkonzul, Kassa

158. Szlovénia

1992-től nagyköveti

Szent-Iványi István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Ljubljana
(Agrément megadva megbízólevél
átadás folyamatban)

159. Szomália

1960-tól nagyköveti

–

160. Szudán

1956
1966-tól nagyköveti

Kveck Péter rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Kairó (Egyiptom)
(Agrément megadva megbízólevél
átadás folyamatban)

161. Szuverén
Máltai Lovagrend

1990-től nagyköveti
(1921)

Balassa János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Róma (Vatikán)
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162. Szváziföld

1990-től nagyköveti

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Pretoria (Dél-Afrikai Köztársaság)
(Agrément megadva megbízólevél
átadása folyamatban)

163. Tádzsikisztán

1992-től nagyköveti

Balla János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Asztana (Kazahsztán)

164. Tanzánia

1962-től nagyköveti

Juhász Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Nairobi (Kenya)
(Agrément megadva megbízólevél
átadása folyamatban)

165. Thaiföld

1973-tól nagyköveti

Balogh András rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Bangkok

166. Togó

1970-től nagyköveti

–

167. Törökország

1947
1967-től nagyköveti
(1924)

Szabó István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Ankara
Székelyné Németh Mária főkonzul,
Isztambul

Magyarország képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, állandó székhelye

168. Trinidad és Tobago 1975-től nagyköveti

–

169. Tunézia

1956-tól nagyköveti

Pataki Pál rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Tunisz

170. Türkmenisztán

1992-től nagyköveti

Busztin György rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Teherán (Irán)

171. Uganda

1965-től nagyköveti

Juhász Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Nairobi (Kenya)
(Agrément megadva megbízólevél
átadása folyamatban)

172. Új-Zéland

1974

Csaba Gábor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Canberra (Ausztrália)
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173. Ukrajna

1991

Bársony András rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Kijev
Sziklavári Vilmos főkonzul, Ungvár
Bacskai József főkonzul, Beregszász

174. Uruguay

1956
1964-től nagyköveti
(1930)

Drexler András ideiglenes ügyvívő,
Buenos Aires (Argentína)

175. Üzbegisztán

1992-től nagyköveti

Gilyán György rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Moszkva (Oroszország)

176. Vatikán

1990-től nagyköveti
(1920)

Balassa János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Róma

177. Venezuela

1969-től nagyköveti

Varga Koritár Pál rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Budapest (utazó nagykövet)

178. Vietnám

1950
1961-től nagyköveti

Vizi László rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Hanoi

179. Zambia

1966-tól nagyköveti

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Pretoria (Dél-Afrikai Köztársaság)

180. Zimbabwe

1980-tól nagyköveti

Emri István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Pretoria (Dél-Afrikai Köztársaság)
(Agrément megadva megbízólevél
átadása folyamatban)

181. Zöld-foki szigetek

1975-től nagyköveti

Gecse Attila rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Lisszabon (Portugália)

EGYÉB KÉPVISELETEK
Tajvan
Magyar Kereskedelmi Iroda, Tajpej

Terták Ádám
irodavezető
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK MELLETT MŰKÖDŐ
MAGYAR KÉPVISELETEK VEZETŐI
(2009. december 31-i állapot)
1. Képviselet az ENSZ mellett,
New York

Horváthné Fekszi Márta rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, a Magyar
Köztársaság állandó képviselője az ENSZ-nél
(Agrément megadva, megbízólevél átadása
folyamatban)

2. Képviselet az ENSZ mellett,
(ENSZ Európai Hivatala és
más nemzetközi szervezetek),
Genf

Akóts Klára rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

3. Képviselet az ENSZ-szervek
és más nemzetközi
szervezetek mellett, Bécs

Banai Károly rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

4. Képviselet az EBESZ mellett,
Bécs

Molnár György rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

5. Képviselet a NATO mellett,
Brüsszel

Kovács István rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

6. Képviselet az EU mellett,
Brüsszel

Kiss Tibor rendkívüli követ és meghatalmazott
miniszter

7. Képviselet az UNESCO
mellett, Párizs

Bogyay Katalin rendkívüli és meghatalmazott
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

Gottfried Péter rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG DIPLOMÁCIAI ÉS EGYÉB KÉPVISELETEI
(2009. december 31-i állapot)
Állomáshely

Képviselet szintje, jellege

1.

Abu Dhabi

nagykövetség

2.

Abuja

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

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
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Állomáshely

Képviselet szintje, jellege

27.

Canberra

nagykövetség

28.

Csíkszereda

főkonzulátus

29.

Damaszkusz

nagykövetség

30.

Doha

nagykövetség

31.

Dublin

nagykövetség

32.

Genf

állandó WTO képviselet

33.

Genf

állandó ENSZ képviselet

34.

Hága

nagykövetség

35.

Hanoi

nagykövetség

36.

Havanna

nagykövetség

37.

Helsinki

nagykövetség

38.

Iszlamabad

nagykövetség

39.

Isztambul

főkonzulátus

40.

Jekatyerinburg

konzuli iroda

41.

Jakarta

nagykövetség

42.

Kabul (és Pol-e-Khumri)

nagykövetség
(katonai tanácsadó PRT)

43.

Kairó

nagykövetség

44.

Kassa

főkonzulátus

45.

Kijev

nagykövetség

46.

Kisinyov

nagykövetség

47.

Kolozsvár

főkonzulátus

48.

Koppenhága

nagykövetség

49.

Kuvait

nagykövetség

50.

Lisszabon

nagykövetség

51.

Ljubljana

nagykövetség

52.

London

nagykövetség

53.

Los Angeles

főkonzulátus
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Állomáshely

Képviselet szintje, jellege

54.

Madrid

nagykövetség

55.

Mexikóváros

nagykövetség

56.

Milánó

főkonzulátus

57.

Minszk

nagykövetség

58.

Moszkva

nagykövetség

59.

München

főkonzulátus

60.

Nairobi

nagykövetség

61.

New York

főkonzulátus

62.

New York

ENSZ képviselet

63.

Nicosia

nagykövetség

64.

Osló

nagykövetség

65.

Ottawa

nagykövetség

66.

Párizs

nagykövetség

67.

Párizs

állandó OECD képviselet

68.

Párizs

állandó UNESCO képviselet

69.

Peking

nagykövetség

70.

Podgorica

nagykövetség

71.

Pozsony

nagykövetség

72.

Prága

nagykövetség

73.

Pretoria

nagykövetség

74.

Pristina

nagykövetség

75.

Rabat

nagykövetség

76.

Ramallah

képviseleti iroda

77.

Riga

nagykövetség

78.

Rijád

nagykövetség

79.

Róma

nagykövetség

80.

Sanghaj

főkonzulátus

81.

Stockholm

nagykövetség
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82.

Strasbourg

ET melletti állandó képviselet

83.

Szabadka

főkonzulátus

84.

Szarajevó

nagykövetség

85.

Szentpétervár

főkonzulátus

86.

Szingapúr

nagykövetség

87.

Szkopje

nagykövetség

88.

Szófia

nagykövetség

89.

Szöul

nagykövetség

90.

Tajpej

képviseleti iroda

91.

Tallinn

nagykövetség

92.

Teherán

nagykövetség

93.

Tel-Aviv

nagykövetség

94.

Tbiliszi

nagykövetség

95.

Tirana

nagykövetség

96.

Tokió

nagykövetség

97.

Tripoli

nagykövetség

98.

Tunisz

nagykövetség

99.

Új Delhi

nagykövetség

100.

Ungvár

főkonzulátus

101.

Varsó

nagykövetség

102.

Vatikán

nagykövetség

103.

Vilnius

nagykövetség

104.

Washington D.C.

nagykövetség

105.

Zágráb

nagykövetség

106.

Dél-amerikai és mongóliai
utazó nagykövetek

* Feladatát az ammani nagykövetség látja el.
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B./ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBA AKKREDITÁLT RENDKIVÜLI
ÉS MEGHATALAMAZOTT NAGYKÖVETEK
(2009. december 31-i állapot szerint)
Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Az állam képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, és a nem Budapesten
rezideáló képviseletvezetők székhelye

1. Afganisztán

1957
1964-től nagyköveti

Abdul M. SHOOGUFAN
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Bécs (Ausztria)

2. Albánia

1947
1954-től nagyköveti
(1922)

Florian NOVA rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

3. Algéria

1962-től nagyköveti

Lounes MAGRAMANE rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet
(Agrément megadva, megbízólevél
átadása folyamatban)

4. Amerikai Egyesült
Államok

1945
1966-tól nagyköveti
(1920)

Eleni TSAKOPULOS KOUNALAKIS
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet
(Agrément megadva, megbízólevél
átadása folyamatban)

5. Andorra

1995-től nagyköveti

Joan Pujal LABORDA rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

6. Angola

1975-től nagyköveti

Joao Miguel VAHEKINI rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet,
Pozsony

7. Antigua és Barbuda

2005-től nagyköveti

–

8. Argentína

1949
1964-től nagyköveti
(1924)

Domingo S. CULLEN rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

9. Ausztrália

1972-től nagyköveti

Alexander John BROOKING
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

1948
1964-től nagyköveti
(1918)

Michael ZIMMERMANN
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

Ország

10. Ausztria
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szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Az állam képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, és a nem Budapesten
rezideáló képviseletvezetők székhelye

11. Azerbajdzsán

1992-től nagyköveti

Hasan Aziz HASANOV rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet

12. Bahama

2005-től nagyköveti

–

13. Bahrein

1990-től nagyköveti

Khalil BUTARADA ideiglenes
ügyvivő, 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

17. Belgium

1947
1963-től nagyköveti
(1922)

Pierre LABOUVERIE rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

18. Belize

2005-től nagyköveti

–

19. Benin

1962-től nagyköveti

Naim AKIBOU ideiglenes ügyvivő,
Genf (Svájc)

20. Bissau-Guinea

1973-tól nagyköveti

–

21. Bolívia

1952
1970-től nagyköveti

Mary CARRASCO MONJE
ideiglenes ügyvivő, Bécs (Ausztria)

Ország

22. Bosznia-Hercegovina 1992-től nagyköveti

Nikola DUKIĆ 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
nagykövet, Brüsszel (Belgium)

26. Bulgária

1947
1954-től nagyköveti
(1921)

Dimiter K. IKONOMOV
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet
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Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Az állam képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, és a nem Budapesten
rezideáló képviseletvezetők székhelye

27. Burkina Faso

1968-tól nagyköveti

Amadou TRAORE ideiglenes
ügyvivő, Bécs (Ausztria)

28. Burundi

1968-tól nagyköveti

Térence NSANZE rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Berlin (Németország)

29. Chile

1965
1990-től nagyköveti
(1930)

Fernando Mariamo SCHMIDT
ARIZTIA rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

30. Ciprus

1960-tól nagyköveti

Frances-Galatia LANITOU
WILLIAMS rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

31. Comore-szigetek

1977-től nagyköveti

–

32. Costa Rica

1970-től nagyköveti

Bernd NIEHAUS QUESADA
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet Berlin (Németország)

33. Csád

1972-től nagyköveti

Mahamat Saleh AL-HABBO
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Moszkva (Oroszország)

34. Csehország

1993-tól nagyköveti

Jaromir PLÍŠEK 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. Dominika

1984-től nagyköveti

–

38. Dzsibuti

1977-től nagyköveti

–

39. Ecuador

1946
1970-től nagyköveti

Jaime Augusto BARBERIS
MARTINEZ rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet
(Agrément megadva, megbízólevél
átadása folyamatban)

Ország
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Az állam képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, és a nem Budapesten
rezideáló képviseletvezetők székhelye

40. Egyenlítői Guinea

1970-től nagyköveti

–

41. Egyesült Arab
Emírségek

1989-től nagyköveti

Ahmed Rashed ALDOSARI
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Bécs (Ausztria)

42. Egyiptom

1947
1957-től nagyköveti
(1928)

Aly ELHEFNY MAHMOUD
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

43. Elefántcsontpart

1968-től nagyköveti

Léon Houadja KACOU ADOM
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Berlin (Németország)

44. Eritrea

1993-tól nagyköveti

Petros TSEGGAI ASGHEDOM
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Berlin (Németország)

45. Etiópia

1959
1964-től nagyköveti

Kongit Woldemariam SINEGIORGIS
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Prága (Csehország)

46. Észtország

1991-től nagyköveti
(1922)

Miko HALJAS rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

47. Fidzsi-szigetek

1976-tól nagyköveti

48. Finnország

1948
1960-tól nagyköveti
(1922)

Jari VILÉN rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

49. Franciaország

1946
1963-től nagyköveti
(1920)

René ROUDAUT rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet

50. Fülöp-szigetek

1973-tól nagyköveti

Alejandro D. Del ROSARIO
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

51. Gabon

1988-tól nagyköveti

–

52. Gambia

1971-től nagyköveti

William John JOOF rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Párizs (Franciaország)

Ország
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Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Az állam képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, és a nem Budapesten
rezideáló képviseletvezetők székhelye

53. Ghána

1961-től nagyköveti

Mohammed Nuruden ISMAILA
ideiglenes ügyvivő,
Prága (Csehország)

54. Görögország

1956
1963-tól nagyköveti
(1921)

Spyridon GEORGILES rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

55. Grenada

1977-től nagyköveti

–

56. Grúzia

1992-től nagyköveti

Zviad CHUMBURIDZE rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet

57. Guatemala

1990-től nagyköveti

Carla Maria RODRIGUEZ
MANCIA rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

58. Guinea

1959-től nagyköveti

Mohamed Issiaga KOUROUMA
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Belgrád (Szerbia)

59. Guyana

1975-től nagyköveti

–

60. Haiti

2005-től nagyköveti

–

61. Hollandia

1947
1965-től nagyköveti
(1919)

Robert MILDERS rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

62. Honduras

1973-tól nagyköveti

Roberto OCHOA MADRID
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Róma (Olaszország)

63. Horvátország

1992-től nagyköveti
(1941)

Ivan BANDIĆ rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

64. India

1948
1959-től nagyköveti

Ranjit RAE rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

65. Indonézia

1955
1959-től nagyköveti

Mangasi SIHOMBING rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet

66. Írország

1976-től nagyköveti

Martin GREENE rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

Ország
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Az állam képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, és a nem Budapesten
rezideáló képviseletvezetők székhelye

67. Irak

1958-től nagyköveti
(1937)

Amel AL-SHEMMARI ideiglenes
ügyvivő

68. Irán

1951
1964-től nagyköveti
(1937)

Ali Reza IRWASH rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

69. Izland

1955
1966-tól nagyköveti

Sveinn BJÖRNSSON rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

70. Izrael

1948
1989-től nagyköveti

Aliza BIN-NOUN BINNEWIES
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

71. Jamaika

1975-től nagyköveti

Joy Elfreda WHEELER rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Berlin (Németország)

72. Japán

1959
1964-től nagyköveti
(1921)

Tetsuo ITO rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

73. Jemen

1959
1963-tól nagyköveti

Ghaleb Saeed Mohamed
AL-ADOOF ügyvivő

74. Jordánia

1964-től nagyköveti

Makram Mustafa A. QUEISI
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Bécs (Ausztria)

75. Kambodzsa

1956-től nagyköveti

CHAN Ky Sim rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Varsó (Lengyelország)

76. Kamerun

1987-től nagyköveti

–

77. Kanada

1964-től nagyköveti

Pierre GUIMOND rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

78. Katar

1990-től nagyköveti

Mubarak Rashid AL-BOAININ
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

79. Kazahsztán

1992-től nagyköveti

Rashid IBRAYEV rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

Ország
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Az 1945 utáni kapcsolatfelvétel ideje és jelenlegi
szintje (Zárójelben: az
1945 előtti diplomáciai
kapcsolat létrejötte)

Az állam képviselőjének
(a képviselet vezetőjének)
neve, rangja, és a nem Budapesten
rezideáló képviseletvezetők székhelye

80. Kelet-Timor

2003-tól nagyköveti

–

81. Kenya

1964-től nagyköveti

Consolata KIRAGU ideiglenes
ügyvivő, Bécs

82. Kína

1949-től nagyköveti
(1940)

ZHANG Chunxiang rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

83. Kirgizisztán

1992-től nagyköveti

Rina PRIZSIVOJT rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

84. Kolumbia

1973-tól nagyköveti

–

85. Kongói Demokratikus 1973-tól nagyköveti
Köztársaság

–

86. Kongói Köztársaság

1970-től nagyköveti

–

87. Koreai Köztársaság

1989-től nagyköveti

SUH Chung-Ha rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

88. Koreai NDK

1948
1954-től nagyköveti

KIM Kwang Sop rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

89. Koszovó

2008-tól nagyköveti

–

90. Közép-Afrika

1970-től nagyköveti

Bernard LECLERC rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

91. Kuba

1960-tól nagyköveti
(1926)

Soraya Elena ÁLVAREZ NÚNEZ
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

92. Kuvait

1964-től nagyköveti

Abdulhamid AL FAILAKAWI
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

93. Laosz

1962-től nagyköveti

Sengphet
HOUNGBOUUNGNVANG
ideiglenes ügyvivő,
Varsó (Lengyelország)

94. Lengyelország

1946
1954-től nagyköveti
(1919)

Michal ANRUKONIS ideiglenes
ügyvivő
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95. Lesotho

1983-tól nagyköveti

Jonas Sponkie MALEWA rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet,
Róma (Olaszország)

96. Lettország

1991-től nagyköveti
(1923)

Veronika ERTE rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Bécs

97. Libanon

1965-től nagyköveti

Charbel STEPHAN rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

98. Libéria

1976-tól nagyköveti

–

99. Líbia

1967-től nagyköveti

Ahmed M. A. MENESI rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet

100. Liechtenstein

1993-tól nagyköveti
(1925)

–

101. Litvánia

1991-től nagyköveti
(1923)

Renatas JUŠKA rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

102. Luxemburg

1949
1966-tól nagyköveti
(1924)

Marc THILL rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

103. Macedónia

1994-től nagyköveti

Atanas VANGELOV rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

104. Madagaszkár

1975-től nagyköveti

Eloi Alphonse Maxime DOVO
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Moszkva (Oroszország)

105. Malawi

1990-től nagyköveti

–

106. Malajzia

1970-től nagyköveti

Kamilan MAKSON rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

107. Maldív-szigetek

1975-től nagyköveti

–

108. Mali

1962-től nagyköveti

Bréhima SIRÉ TRAORE rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet,
Moszkva (Oroszország)

109. Marokkó

1959-től nagyköveti

Moulay Abbes EL KADIRI
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

Ország
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110. Mauritánia

1965-től nagyköveti

M. M. OULD DAHI rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Moszkva (Oroszország)

111. Mauritius

1990-től nagyköveti

–

112. Málta

1970-től nagyköveti

Christopher GRIMA rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

113. Mexikó

1974-től nagyköveti
(1926)

Pedro GONZALEZ RUBIO
SÁNCHEZ rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

114. Mianmar

1960-tól nagyköveti

–

115. Moldova

1992-től nagyköveti

Alexandru CODREANU ideiglenes
ügyvivő

116. Mongólia

1950
1965-től nagyköveti

Erdenechimeg OMBOOSUREN
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

117. Montenegró

2006-tól nagyköveti

Vanja BRAILO rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

118. Mozambik

1975-től nagyköveti

–

119. Nagy-Britannia

1947
1963-tól nagyköveti
(1921)

Gregory John DOREY rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

120. Namíbia

1990-től nagyköveti

Selma ASHIPALA-MUSAVYI
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Bécs (Ausztria)

121. Nepál

1961-től nagyköveti

Madan Kumar BHATTARAI
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Berlin (Németország)

122. Németország

1973-tól nagyköveti
(1919)

Dorothee JANETZKE-WENZEL
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

123. Nicaragua

1979-től nagyköveti

Piero Dario COEN MONTEALEGRE
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Róma (Olaszország)
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124. Niger

1973-től nagyköveti

Djiba Ali Amina BAZINDRE
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Berlin (Németország)

125. Nigéria

1964-től nagyköveti

Adeola Adebisi OBILEYE
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

126. Norvégia

1947
1965-től nagyköveti
(1921)

Siri Ellen SLETNER rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

127. Olaszország

1946
1964-től nagyköveti
(1919)

Gian Battista. CAMPAGNOLA
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

128. Omán

1990-től nagyköveti

Badr Mohamed Zaher AL HINAI
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Bécs (Ausztria)

129. Oroszország

1991-től nagyköveti

Alexander TOLKACH rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet
Alexander GUSEV főkonzul,
Debrecen

130. Örményország

1992-től nagyköveti

Ashot HOVAKIMIAN rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

131. Pakisztán

1965-től nagyköveti

Quasim Raza MUTTAQI rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet

Ország

132. Palesztin
1988-tól nagyköveti
Autonóm Területek

Ahmad Mustafa Mahamed
ABDELRAZEK rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

133. Panama

1975-től nagyköveti

Isabel DAMIAN KAREKIDES
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Bécs (Ausztria)

134. Paraguay

1991-től nagyköveti
(1933)

Oscar Cabello SARUBBI rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

135. Pápua Új-Guinea

1977-től nagyköveti

–
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136. Peru

1969-től nagyköveti

Romulo Fernando ACURIO
TRAVERO ideiglenes ügyvivő,
Bécs (Ausztria)

137. Portugália

1974-től nagyköveti
(1926)

Francisco HENRIQUES DA SILVA
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

138. Románia

1947
1954-től nagyköveti
(1921)

Ireny COMAROSCHI rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet
Răzvan Paul CIOLCĂ IOLC
alkonzul, Szeged
Ioan FODOREANU főkonzul, Gyula

139. Ruanda

1972-től nagyköveti

Eugene Richard GASANA
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Bonn (Németország)

140. Saint Lucia

2005-től nagyköveti

–

141. Saint Vincent
és Grenadine

2005-től nagyköveti

–

142. El Salvador

1991-től nagyköveti

Vanessa Eugenia INTERIANO
TOBAR rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

143. San Marino

1990-től nagyköveti

Maria Lea PEDINI rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
San Marino

144. Sao Tomé
és Príncipe

1976-tól nagyköveti

–

145. Seychelle-szigetek

1977-től nagyköveti

–

146. Sierra Leone

1969-től nagyköveti

Melrose B. KAI-BANYA rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet,
Moszkva (Oroszország)

147. Spanyolország

1977-től nagyköveti
(1920)

Enrique PASTOR de GANA
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

Ország
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148. Srí Lanka

1959-től nagyköveti

Mustafa Mohamed JAFFEER
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Bécs (Ausztria)

149. Suriname

1977-től nagyköveti

–

150. Svájc

1946
1963-tól nagyköveti
(1918)

Christian MÜHLETHALER
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

151. Svédország

1945
1964-től nagyköveti
(1921)

Cecilia BJÖRNER rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

152. Szaúd-Arábia

1995-től nagyköveti

Nabeel Ashour KHALAF AHMAD
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

153. Szenegál

1968-tól nagyköveti

–

154. Szerbia

2006-tól nagyköveti

Dejan ŠAHOVIĆ rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

155. Szingapúr

1970-től nagyköveti

NG SER MIANG rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Szingapúr

156. Szíria

1954
1961-től nagyköveti

Mohamed Amir SMADI ügyvivő

157. Szlovákia

1993-tól nagyköveti
(1939)

Peter WEISS rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet
Štefan DAŇO főkonzul, Békéscsaba

158. Szlovénia

1992-től nagyköveti

Darja BAVDAŽ-KURET rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet
Drago ŠIFTAR főkonzul,
Szentgotthárd

159. Szomália

1960-tól nagyköveti

–

160. Szudán

1956
1966-tól nagyköveti

Sayed Galal Eldin ELAMIN
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet Bécs (Ausztria)

Ország
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161. Szuverén
Máltai Lovagrend

1990-től nagyköveti
(1921)

Erich KUSSBACH rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

162. Szváziföld

1990-től nagyköveti

163. Tádzsikisztán

1992-től nagyköveti

Idibek KALANDAROV ideiglenes
ügyvivő, Bécs (Ausztria)

164. Tanzánia

1962-től nagyköveti

Andrew M. DARAJA rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Berlin (Németország)

165. Thaiföld

1973-tól nagyköveti

Karn CHIRANOND rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet
(Agrément megadva, megbízólevél
átadása folyamatban)

166.Togó

1970-től nagyköveti

–

167. Törökország

1947
1967-től nagyköveti
(1924)

Oya TUZCUOĞLU rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

Ország

168. Trinidad és Tobago 1975-től nagyköveti

–

169. Tunézia

1956-tól nagyköveti

Mohamed DAOUAS rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet

170. Türkmenisztán

1992-től nagyköveti

–

171. Uganda

1965-tól nagyköveti

–

172. Új-Zéland

1974

Alan COOK rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, Berlin

173. Ukrajna

1991

Dmytro TKACH rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet
Szerhij BORDENKOV főkonzul,
Nyíregyháza

174. Uruguay

1956
1964-től nagyköveti
(1930)

Jorge PEREZ OTERMIN rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)

175. Üzbegisztán

1992-től nagyköveti

Kadyrjan YUSUPOV rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet,
Bécs (Ausztria)
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176. Vatikán

1990-től nagyköveti
(1920)

Juliusz JANUSZ apostoli nuncius,
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet

177. Venezuela

1969-től nagyköveti

Adriana Alejandra GOTTBERG GIL
ideiglenes ügyvívő

178. Vietnám

1950
1961-től nagyköveti

NGUYEN Quoc Dung rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet

179. Zambia

1966-tól nagyköveti

Godwin Kingsley CHINKULI
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, Párizs (Franciaország)

180. Zimbabwe

1980-tól nagyköveti

–

181. Zöld-foki szigetek

1975-től nagyköveti

–

Ország

EGYÉB KÉPVISELETEK
Tajvan
Tajpej Képviseleti Iroda

Stanley KAO
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
Rubik László őrnagy

véderő, katonai és
légügyi attasé,
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

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
légügyi attasé

véderő, katonai és
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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
akkreditálva

Pásztor István ezredes

véderő, katonai és
légügyi attasé

22. Kína
Peking

Béres János ezredes

véderő, katonai és
légügyi attasé

23. Koreai Köztársaság
Pekingből 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 alezredes

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
Szalavári Lajos alezredes

véderő, katonai és légügyi attasé
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,
Gál Emil mk. ezredes

véderő attasé,

Kerékgyártó Roland
mk. őrnagy

véderő, katonai és légügyi attasé
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 alezredes

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. alezredes,
Kovács Pál mk. őrnagy

véderő, katonai és
légügyi attasé,
véderő, katonai és légügyi attasé helyettese
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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 megyéje,
Nevada állam

1993. júl. 16.

FÉLEGYHÁZYMEGYESY Jenő
tiszteletbeli konzul,
Denver

Colorado, Wyoming államok

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
államok

1999. dec. 14.

Kaarina Brita
KOSKENALUSTA
tiszteletbeli konzul,
Chicago

Illinois állam

2000. dec. 13.

POZSGAY György
tiszteletbeli főkonzul,
Miami

Florida, Georgia,
South-Carolina államok

2001. aug. 14.
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Phillip Arnold ARONOFF
tiszteletbeli konzul,
Houston

Texas állam

2004. aug. 20.

Julius Joe ADORJÁN
tiszteletbeli konzul,
Saint Louis

Missouri állam

2005. nov. 28.

John E. PARKERSON
tiszteletbeli konzul,
Atlanta

Georgia állam

2007

SIMON György
tiszteletbeli konzul,
Salt Lake City

Utah állam

2007

Santa Fé, Entre Ríos
tartományok

1998. okt. 5.

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.

Karintia tartomány

1992. jan. 24.

2. Argentína
ÁDÁM Rózsa
tiszteletbeli konzul,
Rosario
3. Ausztrália

4. Ausztria
Wolfgang R. RÖHRS
tiszteletbeli konzul,
Klagenfurt
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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.

az állam egész területe

2007

GARAMVÖLGYI Balázs
az állam egész területe
tiszteletbeli konzuli ügynök,
Manama

2008

5. Azerbajdzsán
Karman HASANOV
tiszteletbeli konzul,
Baku
6. Bahrein

7. Banglades
Azam J. CHOWDHURRY
tiszteletbeli konzul,
Dakka

az állam egész területe

2006. jún. 14.
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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.

az állam egész területe

2000. máj. 3.

Várna, Burgasz, Dobrics,
Sumen, Szilisztra, Szliven,
Jambol megyék területe

2008

az állam egész területe

1994. nov. 1.

az állam egész területe

2008. aug. 22.

9. Benin
Achille Gilbert DJOGNI
tiszteletbeli konzul,
Cotonou
10. Bulgária
Jordan Petkov JORDANOV
tiszteletbeli konzul,
Várna
11. Bolívia
Andrés Esteban
BARTOS Miklós
tiszteletbeli konzul,
La Paz
12. Bosznia-Hercegovina
Vladimir LUKIĆ
tiszteletbeli konzul,
Mosztár
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 államok
Rio de Janeiro állam

1991. nov. 14.

KIRÁLY János
tiszteletbeli főkonzul,
Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul szövetségi
állam

1991. december

Pereira Veronica RUTTKAY
tiszteletbeli konzul,
Porto Alegre

Alagoas, Bahía, Pernambuco,
Sergipe államok

1994. máj. 27.

ÜRMÉNYI Géza
tiszteletbeli konzul,
Salvador

Rio de Janeiro állam

1999. nov. 22.

HAJDÚ Anton
tiszteletbeli konzul,
Rio de Janeiro

Minas Gerais szövetségi
állam

2002. márc. 7.

FARKASVÖLGYI Ágnes
tiszteletbeli konzul,
Belo Horizonte

2006. jún. 30.

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.

Jorge Andres BAKSAI
MÁRQUEZ
tiszteletbeli konzul,
Concepción

2008. nov. 7.
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15. Ciprus
Costakis LOIZOU
tiszteletbeli főkonzul,
Nicosia

az állam egész területe

1989. október

az állam egész területe

1998. nov. 4.

Dél-Jylland, Ribe, Vejle,
Ringkjobing, Aarhus, Viborg,
Észak-Jylland

2000. febr. 18.

TÓTH Dénes Aurél
tiszteletbeli konzul,
Durban

az állam egész területe

1998. ápr. 8.

André PELSER
tiszteletbeli konzul,
Fokváros

Eastern Cape, Western Cape,
Northern Cape tartományok

2002. szept. 9.

az állam egész területe

1991. máj. 16.

az állam egész területe

1995. febr. 23.

16. Costa Rica
José Guillermo ROJAS
CHAVES
tiszteletbeli konzul,
San José
17. Dánia
Heine Sveistrup JENSEN
tiszteletbeli konzul,
Aarhus
18. Dél-Afrika

19. Dzsibuti
Said Omar MOUSSA
tiszteletbeli konzul,
Djibuti
20. Ecuador
Francisco Salvador MORAL
tiszteletbeli konzul,
Quito
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21. Egyiptom
Ahmed Saad RAGAB
tiszteletbeli konzul,
Alexandria

Alexandria kormányzóság

1996. szept. 17.

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.

az állam egész területe

2000. ápr. 4.

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.

László MESTER de PARAJD
tiszteletbeli konzul,
Rouen

Basse-Normandie, HauteNormandie kerületek

1995. máj. 3.

Jean-Pierre PRUDHON
tiszteletbeli konzul,
Nancy

Lorrain régió

1996. ápr. 19.

22. Etiópia
Zera Dawit
TEKLAHAIMANOT
tiszteletbeli konzul,
Addis Abeba
23. Finnország

24. Franciaország
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Serge Léonce COMTAT
tiszteletbeli konzul,
Rennes

Loire-Atlanqique, Maine-et1999. febr. 25.
Loire Morbihan, Ille-et-Vilaine,
Vendée megyék

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

Elzász régió és attól délre

2007

Richard JUNGTO
tiszteletbeli konzul,
Moulhouse

Franche-Comté öt megyéje

2007. dec. 3.

Louis SAVARY
tiszteletbeli konzul,
Nantes

Nantes régió

2009. április 27.

az állam egész területe

1998. szeptember

az állam egész területe

2005. aug. 25.

az állam egész területe

1994. szept. 27.

25. Fülöp-szigetek
Alfonso S. YUCHENGCO
tiszteletbeli konzul,
Manila
26. Gambia
OZSVÁRI Zsuzsanna
tiszteletbeli konzul,
Banjul
27. Ghána
Ekow FYNN-THOMPSON
tiszteletbeli konzul,
Accra
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28. 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,
Rodosz

Dodekaneszosz szigetcsoport

2001. jan. 10.
Agapitos Kaillis
2010. ápr. 15-től
átmenetileg mentesítve a konzuli
teendők alól

Nickolaos Th. DOUROS
tiszteletbeli konzul,
Pátrász

Achaia, Akarnania és Ilia
megyék, továbbá Lefkada,
Kefalonia és Zakinthosz
szigetek

2008. nov. 20.

az állam egész területe

2003. nov. 20.

az állam egész területe

2006. dec. 6.

29. Grúzia
Zaza CHARKVIANI
tiszteletbeli konzul,
Tbiliszi
30. Guatemala
Hedy de CSÁKY
tiszteletbeli konzul,
Guatemalaváros
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31. Guinea
Oumar Bella BARRY
tiszteletbeli konzul,
Conakry

az állam egész területe

2001. jún. 6.

a Holland Antillák egész
területe

1998

Johannes Andreas Maria
REIJNEN
tiszteletbeli konzul,
s-Hertogenbosch

Zeeland, Nord-Brabant,
Limburg

1994. okt. 26.

Cees H. BOER
tisztelebeli 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.

az állam egész területe

1993. okt. 20.

Isztria, Tengermelléki és
Fennsíkiv valamint Lika-Senj
megyék

1997. aug. 1.

32. Holland Antillák
Paul van de LAARSCHOT
tiszteletbeli konzul,
Curachao
33. Hollandia

34. Honduras
José Pedro HANDAL
tiszteletbeli konzul,
Tegucigalpa
35. Horvátország
Marijan KLJUCARICEK
tiszteletbeli konzul,
Rijeka
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Zadar, Sibenik-Knín, SplitDalmát, Dubrovnik-Neretva
megyék

2001. máj. 21.

M.A. ALAGAPPAN
tiszteletbeli konzul,
Chennai

Tamil Nadu, Kerala, Andhra
Pradesh államok

1991. nov. 13.

Binod KHEMKA
tiszteletbeli konzul,
Mumbai (Bombay)

Maharastra, Gujarat, Goa
államok

2006. márc. 6.

36. India

Rahindra NATH DATTA
tiszteletbeli konzul,
Kalkutta

2008

37. 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.

az állam egész területe

2008. febr. 7.

az állam egész területe

1990. június

38. Írország
John MILLER
tiszteletbeli konzul,
Dublin
39. Izland
Svavar JÓNATANSSON
tiszteletbeli főkonzul,
Reykjavík
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40. Izrael
Dov RAMATI
tiszteletbeli konzul,
Eilat

Eilat város és környéke

1993.ápr. 4.

Josef WEISS
tiszteletbeli konzul,
Jeruzsálem

Jeruzsálem város és környéke

1994. okt. 3.

Tony NADASHI
tiszteletbeli konzul,
Haifa

Haifa város és környéke

1998. dec. 2.

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.

az állam egész területe

2001. szept.18.

MOLNÁR András
tiszteletbeli főkonzul,
Vancouver

British Columbia tartomány

1995. február

FROHLINGER Tamás
tiszteletbeli konzul,
Winnipeg

Manitoba tartomány

2005. ápr. 7.

VASS Zoltán
tiszteletbeli konzul,
Vancouver

Brit-Kolumbia tartomány

2005. máj. 31.

41. Japán

42. Kamerun
Marie Catherine GNO
DJOB
tiszteletbeli konzul,
Doula
43. Kanada
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SZABÓ Artúr
tiszteletbeli konzul,
Calgary

Alberta, Saskatchewan
tartományok

2005. jún. 9.

SZENTMIHÁLY Gyula
tiszteletbeli főkonzul,
Montréal

Quebec területe

2008

SZENTHE Sándor
tiszteletbeli alkonzul,
Edmonton

2008

44. Kenya
Mike James KIRKLAND
tiszteletbeli konzul,
Mombasa

Kenya Parti tartománya

2000. márc. 16.

az állam egész területe

2001. júl. 12.

Ricardo Lequerica OTERO
tiszteletbeli konzul,
Cartagena de Indias

Atlántico, Bolivar, César,
Córdoba, Magdalena, Guajira
és Sucre tartományok,
San Andrés és Providencia
szigetcsoport területe

2003. márc. 25.

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 tartomány

2006. máj. 22.

45. Kirgizisztán
Henry BALYAN
tiszteletbeli konzul,
Biskek
46. Kolumbia
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47. Koreai Köztársaság
SOHN Bong-Rak
tiszteletbeli konzul,
Incheon-City

Inchon és Kyonggi
tartomány

2002. febr. 7.

LEE Dong-Uk
tiszteletbeli konzul,
Ulszari

Kyungsangnam tartomány

2006. márc. 30.

CHO Hyun-shick
tiszteletbeli konzul,
Szöul

2009. nov. 30.

48. Lengyelország
Witold ABRAMOWICZ
tiszteletbeli konzul,
Poznan

Poznan város és környéke

1997. november

Tadeusz KACZOR
tiszteletbeli konzul,
Lódz

Lódzi vajdaság területe

2004. máj.18.

az állam egész területe

1997. szept. 12.

Dél-Libanon tartomány

1991. április

az állam egész területe

1994. aug. 30.

az állam egész területe

1996. jún. 26.

49. Lettország
Ariana ZUPIKA
tiszteletbeli konzul,
Riga
50. Libanon
Adel KASSAR
tiszteletbeli konzul,
Szaida és Bejrút
51. Liechtenstein
Markus WANGER
tiszteletbeli konzul,
Vaduz
52. Litvánia
Jocionisné MÉSZÁROS
Ilona
tiszteletbeli konzul,
Kaunas
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53. Luxemburg
Jean J. M. RIES
tiszteletbeli főkonzul,
Luxemburg, Dalheim

az állam egész területe

1991. szept. 26.

Penang területe

1993. okt. 22.

Abdelhamid GUESSOUS
tiszteletbeli konzul,
Tanger

az állam egész területe

1998. január

Mohamed TAZI
tiszteletbeli konzul,
Casablanca

Casablanca körzete

2000. febr. 11.

az állam egész területe

1998. június

az állam egész területe

1991. dec. 5.

Alejandro VASQUEZ
tiszteletbeli konzul,
Guadalajara

Aguascalientes, Colima,
Macias Guanajuato, Jalisco,
Michoancán államok

1994. márc. 23.

Modesto Alanis von der
MEDEN
tiszteletbeli konzul,
Monterrey

Nuevo León, Tamaulipas,
Coahuila államok

1994. máj. 26.

54. Malajzia
FÁSKERTY Gábor
tiszteletbeli konzul,
Bayan Lepas
55. Marokkó

56. Mauritius
Marie Jacques Guy
HUGNIN
tiszteletbeli konzul,
Port Louis
57. Málta
Michel George SOLER
tiszteletbeli főkonzul,
Sliema
58. Mexikó
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Roberto Diaz ABRAHAM
tiszteletbeli konzul,
Cancún

A konzuli kerület
a fogadó országban

Morelos állam

Alberto VADAS KUHN
tiszteletbeli konzul,
Cuernavaco

A megbízás kelte

2007

2007. január 1.

59. Monacó
ELEK István
tiszteletbeli főkonzul,
Monte Carlo

az állam egész területe

1991. szept. 13.

az állam egész területe

2006. szept. 15.

az állam egész területe

2003. nov. 27.

60. Mongólia
CSULIN GANHUJANG
tiszteletbeli konzul,
Ulanbator
61. Montenegró
MAGYAR Csaba
tiszteletbeli konzul,
Herceg Novi
62. Nagy-Britannia
Andrew Zsigmond
de LEMHÉNYI
tiszteletbeli konzul,
Liverpool

az állam következő
1993. okt. 27.
megyéi: Northumberland,
Tyne-Wear, Cumbria, Durham,
Lancashire, Yorkshire,
Humberside, Merseyside,
Manchester, Cheshire,
Derbyshire, Nottinghamshire,
Lincolnshire

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. márc. 17.
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63. Namíbia
TREPPER György
tiszteletbeli konzul,
Windhoek

az állam egész területe

1998. máj. 22.

az állam egész területe

1997. ápr. 2.

64. Nepál
C. S. GYAWALI
tiszteletbeli konzul,
Kathmandu
65. Németország
Helmut GREVE
tiszteletbeli főkonzul,
Hamburg
Günter SPA-TH
tiszteletbeli konzul,
Nürnberg

Hamburg, Schleswig-Holstein 1992. szept. 23.
tartományok
Bajor Szabadállam Felsőpfalz, 1992. dec. 9.
Felsőfrankföld, Középfrankföld
járásai

Günter MARTEN
tiszteletbeli konzul,
Schwerin

Mecklenburg – Vorpommern
területe

1994. febr. 15.

Jürgen BONH
tiszteletbeli konzul,
Erfurt

Thüringia területe

1996. okt. 25.

Axel F. SCHULTZEPETZOLD
tiszteletbeli konzul,
Bréma

Bréma Szövetségi Tartomány

1999. ápr. 28.

Frank MÜLLER EBERSTEIN
tiszteletbeli konzul,
Drezda

Szászország területe

2005. máj. 13.

Hubert SCHULTE KEMPER
tiszteletbeli konzul,
Essen

Észak-Rajna Vesztfália
területe

2005. máj. 13.

Rolf KURZ
tiszteletbeli konzul,
Stuttgart

Baden-Württemberg

2006. nov. 6.
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66. Nigéria
DÉRI Endre
tiszteletbeli konzul,
Kaduna

az észak-nigériai szövetségi
államok

Chief Billy Friday AIGBE
tiszteletbeli konzul,
Abuja/Lagos

1998

2007

67. 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.

Enrico Renzo ZOPPAS
tiszteletbeli főkonzul,
Velence

Trentino-Alto Adige, Veneto
tartományok (kivéve Padova,
Vicenza, Verona megyék)

1990. szept. 21.

Giuseppe PIRIA
tiszteletbeli főkonzul,
Perugia

Umbria, Marche tartományok

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
SOTYI Adelaide
tiszteletbeli konzul,
Palermo

Szicília tartomány

1995. máj. 4.

68. Olaszország
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MILICZKY Erzsébet
tiszteletbeli konzul,
Bologna

Emilia Romagna tartomány

1998. febr. 16.

Albert Bruno FRANK
tiszteletbeli konzul,
Genova

Liguria tartomány

1998. szept. 22.

Anna Illy ROSSI
tiszteletbeli konzul,
Trieszt

Frilui-Venezia-Giulia önálló
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.

az állam egész területe

2003. jan. 15.

Jekatyerinburg kormányzóság

2007. okt. 31.

az állam egész területe

2003. febr. 17.

Punjab tartomány

1994. okt. 31.

69. Omán
Saud Bin Hamad Al-TAIE
tiszteletbeli konzul,
Muscat
70. Oroszország
Vlagyimir Konsztantyinovics
KUZJUSIN
tiszteletbeli konzul,
Jekatyerinburg
71. Örményország
Artasesz BLURCJAN
tiszteletbeli konzul,
Jereván
72. Pakisztán
Mahtab H. MOHIUDDIN
tiszteletbeli konzul,
Lahore
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Zia ZAKARIA
tiszteletbeli konzul,
Karachi

A konzuli kerület
a fogadó országban

Sind, Baluchistan, North West
Frontier Province Karachi
körzete

A megbízás kelte

2000. jún.14.

73. Palesztin Autonóm Területek
Nasszar KHAMISZ
tiszteletbeli konzul,
Betlehem

2009. nov. 18.

74. Panama
SZMIRNOV István
tiszteletbeli konzul,
Panamaváros

az állam egész területe

1993. júl. 12.

az állam egész területe

1995. jún. 26.

az állam egész területe

1995. jún. 21.

75. Paraguay
TÖMBÖLY Dénes
tiszteletbeli konzul,
Asuncion
76. Peru
HAJÓSSY István
tiszteletbeli konzul,
Lima
77. Portugália
Américo Ferreira de
AMORIM
tiszteletbeli konzul,
Porto

Viana de Castelo, Braga, Vila 1990. március
Real, Braganca, Porto, Aveiro,
Viseu, Guarda, Coimbra,
Castelo-Branco

Pedro Franca FERREIRA
tiszteletbeli konzul,
Funchal

Madeira

2008

Fernando Jose Pessoa
D’ALMEIDA
tiszteletbeli konzul,
Tavira

Algarve

2008
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78. Románia
PÁLOSI Ferenc
tiszteletbeli konzul,
Konstanca

Kostanca, Tulcea, Galaţi,
Brăila, Ialomiţa és Călărași
megyék

2004. máj. 21.

Adrian CHRISTESCU
tiszteletbeli konzul,
Iași (Jászvásár)

Iași, Vaslui és Vaslui megyék

2006. febr. 27.

PÁNCZÉL Zoltán
Temesvár

2009. júl. 17.

79. Seychelle-szigetek
Anna BUTLER-PAYETTE
tiszteletbeli konzul,
Victoria

az állam egész területe

1999. ápr. 14.

Francisco Manuel KOVÁCS
tiszteletbeli konzul,
Palma de Mallorca

Baleári-szigetek autonóm
tartomány

1993. máj. 10.

TÓTH Vilmos
tiszteletbeli konzul,
Gijón

Asturias, Cantabria, Galícia

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.

az állam egész területe

1993. okt. 11.

80. Spanyolország

81. Srí Lanka
Godaliyanage Rohan
NANAYAKKARA
tiszteletbeli konzul,
Colombo
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82. 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.

ANDA Gratian Dietrich
Béla
tiszteletbeli konzul,
Zürich

Zürich, Glarus, Schaffhausen,
Appenzell Ausserrhoden,
Appenzell Innerrhoden,
St. Gallen, Thurgau kantonok

2005. nov. 22.

az állam egész területe

2008. jan. 23.

az állam egész területe

1999. jún. 14.

Délkelet-Szerbia

2008

Aleppo kormányzóság

1994. febr. 19.

83. Svédország
Bengt HALSE
tiszteletbeli konzul,
Göteborg
84. Szenegál
Yves MARLIÉRE
tiszteletbeli konzul,
Dakar
85. Szerbia
Miloje BRANKOVIĆ
tiszteletbeli konzul,
Niš
86. Szíria
Ahmad AL-CHIHABI
tiszteletbeli konzul,
Aleppo
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Malek ZEIN
tiszteletbeli konzul,
Lattakia

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

A konzuli kerület
a fogadó országban

Lattakia és Tartusz
kormányzóság

A megbízás kelte

2002. okt. 8.

87. Tanzánia
Obedie Solomon KIMARO
tiszteletbeli konzul,
Dar-es-Salaam

2007

88. Törökország
Erdoğan ERKEN
tiszteletbeli konzul,
Tekirdag

Tekirdag, Edirne, Kirklareli
kormányzóságok

1990. szeptember

Ismet GÜRAL
tiszteletbeli konzul,
Kütahya

Kütahya, Eskisehir, Usak,
1993. júl. 29.
Afyon, Denizli, Isparta, Mugla,
Antalya kerületek

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.

Sfax, Kasserine, Sidi Bouzid,
Gafsa, Gabes, Kebili,
Medenine, Tataouine, Tozeur
kormányzóságok

2001. márc. 9.

az állam egész területe

1997. december

Lemberg megye

2006. nov. 24.

89. Tunézia
Khaled Ben JEMAA
tiszteletbeli konzul,
Jerba

90. Uganda
Gordon WAVAMUNNO
tiszteletbeli konzul,
Kampala
91. Ukrajna
Larisza MALEH
tiszteletbeli konzul,
Lemberg
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Viktor Ivanovics PAVLENKO
tiszteletbeli konzul,
Szimferopol

A konzuli kerület
a fogadó országban

A megbízás kelte

Krími Autonóm Köztársaság

2008. nov. 17.

az állam egész területe

1998. június

SZABÓ Miklós
tiszteletbeli konzul,
Auckland

Waikato és északra fekvő
területek

1998. ápr. 7.

SZENTIRMAY Klára
tiszteletbeli konzul,
Wellington

Waikatotól délre fekvő
területek, valamint Nelson
és északra fekvő területek

2002. dec.16.

KOLLÁR Judit
tiszteletbeli konzul,
Christchurch

Nelsontól délre fekvő
területek

2008

FENJVES János
tiszteletbeli főkonzul,
Caracas

az állam egész területe

1997. júl. 1.

BUZÁS Judit
tiszteletbeli konzul,
Porlamar

Nueva Esparta állam

2005. szept. 13.

az állam egész területe

2008. aug. 26.

az állam egész területe

1998. február

92. Uruguay
Juan José
MARTONYI-SCHMIDT
tiszteletbeli konzul,
Montevideo
93. Új-Zéland

94. Venezuela

95. Vietnám
DO VAN, Thanh
tiszteletbeli konzul,
Ho Chi Minh
96. Zambia
Gaudenzio
Massimino ROSSI
tiszteletbeli konzul,
Lusaka
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN MŰKÖDŐ
TISZTELETBELI KONZULOK
(2009. 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
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8. Eritrea
Haile TESFAY tiszteletbeli főkonzul

Budapest

9. Észtország
BERECZKI András tiszteletbeli főkonzul

Budapest

10. Etiópia
Ashaber WANNA tiszteletbeli konzul

Budapest

11. Finnország
KATOR György tiszteletbeli konzul

Pécs

VIDA Sándor tiszteletbeli konzul

Komárom

12. Franciaország
Catherine Marie Jeanne FEIDT tiszteletbeli konzul

Pécs

Eric BLIN tiszteletbeli konzul

Szeged

13. Gambia
SUHA György Zsolt tiszteletbeli konzul

Budapest

14. Ghána
ENTZ Boldizsár Péter tiszteletbeli főkonzul

Komárom

15. Grenada
VÁRSZEGI Gábor tiszteletbeli főkonzul

Budapest

16. Guatemala
ALMÁSY Antal tiszteletbeli konzul

Budapest

17. Hollandia
CSENGŐ András tiszteletbeli konzul

Pécs
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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

27. Málta
SUGÁR András tiszteletbeli konzul

Budapest

28. Monaco
NAGY Elek tiszteletbeli konzul

Budapest
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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
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Székhely

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

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
(2009. december 31-i állapot)
Az intézet elnevezése és székhelye

Az intézet igazgatója

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 Tájékoztatási 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
Központja, 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
(2009. 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 Központja – 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. Lengyel Intézet – Budapest

Arkadiusz BERNAŚ

12. Olasz Kulturális Intézet – Budapest

Salvatore ETTORE

13. Orosz Kulturális Központ – Budapest

Szergej BORIZDIN

14. Osztrák Kulturális Fórum – Budapest

Elke ATZLER

15. Örmény Kulturális és Információs
Központ – Budapest

AVENESIAN Alex

16. Román Kulturális Központ – Budapest

Brîndușa ARMANCA

17. A Szlovák Köztársaság Kulturális
Intézete – Budapest

Milan KURUCZ

18. Pro Helvetia Svájci Kulturális
Alap – Budapest

KÁZMÉR Csaba
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TAGSÁGA
NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN
(2009. december 31-i állapot szerint)
A Magyar Köztársaság mintegy ezer nemzetközi szervezetnek a tagja. Ezek
közül elsősorban a közvetlen regionális, valamint a világot átfogó egyetemes
kormányközi nemzetközi politikai és gazdasági szervezetekben viselt tagság
van jelentős közvetlen hatással Magyarország külpolitikájára és nemzetközi
gazdaságpolitikájára.

I. Az Egyesült Nemzetek és szakosított intézményei
1. Az Egyesült Nemzetek
Közgyűlés
ECOSOC
UNESCO
Nemzetközi Bíróság

Székhely:
New York
New York
Genf
Párizs
Hága

2. Az Egyesült Nemzetek keretében működő szervek, testületek, programok:
Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési
Konferenciája (UNCTAD)
Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP)
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP)
Az ENSZ Gyermek Alapja (UNICEF)
Világ Élelmezési Program (WFP)
ENSZ Egyetem (UNU)
ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA)
ENSZ Menekültügyi Főbiztos Hivatala (UNHCR)
ENSZ Kábítószer-ellenőrző Programja (UNODC)
ENSZ (Közel-keleti Palesztin Menekültek
Segélyezési és Munkaügyi Központja (UNRWA)
ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala
ENSZ-Projecteket Összefogó Hivatal (UNOPS)
ENSZ Pénzügyi Fejlesztési Alapja (UNCDF)
ENSZ Fejlesztési Alap (nők érdekében) (UNIFEM)
ENSZ – Önkéntesek (UNV)
ENSZ Egyesített Program (HIV-kutatás) (UNAIDS)
Nemzetközi Kereskedelmi Központ (UNCTAD/ITC)

Genf
New York
Nairobi
New York
Róma
Tokió
New York
Genf
Bécs
Gáza
Genf
Koppenhága
New York
New York
Bonn
Genf
Genf
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3. ENSZ szakosított intézmények:
Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO)
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
Meteorológiai Világszervezet (WMO)
Nemzetközi Távközlési Unió (ITU)
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete (UNESCO)
Nemzetközi Polgári Légi Közlekedési
Szervezet (ICAO)
Egyetemes Posta Unió (UPU)
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)
Ezen belüli tagság: az ipari tulajdon
(Párizsi Unió), az irodalmi-művészeti alkotások
(Berni Unió) védelmével fogl. testületekben
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (IBRD – Világbank)
Nemzetközi Valuta Alap (IMF)
Nemzetközi Fejlesztési Egyesülés (IDA)
Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC)
Nemzetközi Kábítószer-Ellenőrző Testület (INCB)
Nemzetközi Kereskedelmi Központ
(UNCTAD/WTO)

Székhely:
Bécs
Genf
Genf
Genf
Genf
Róma
Montreal
Bern

Genf
London
Washington
Washington
Washington
Washington
Bécs
Genf

4. Az ENSZ égisze alatt működő kormányközi szervezetek:
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA)
Idegenforgalmi Világszervezet (WTO)

Bécs
Madrid

II. Egyéb kormányközi szervezetek
a) Egyetemes, illetve partikuláris szervezetek
Világ Kereskedelmi Szervezet (WTO)
Nemzetközi Migrációs Szervezet
Vegyifegyverek Betiltása Szervezet (OPCW)
Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete (CTBTO)
CTBTO Ideiglenes Technikai Titkársága

Székhely:
Genf
Genf
Hága
Genf
Bécs
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b) Regionális szervezetek
Duna Bizottság
Egyesített Energiarendszerek Központi Igazgatósága
Postai és Távközlési Igazgatóságok Európai
Konferenciája
Élő Nyelvek Európai Központja
Európai Kutatási Együttműködési Ügynökség (EURÉKA)
Európa Tanács
ET Társadalomfejlesztési Alap
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
Európai Műholdas Távközlési Szervezet (EUTELSAT)
Európai Unió
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
Műholdas Távközlési Nemzetközi Szervezet (INMARSAT)
Észak-Atlanti Szerződés Szervezete – NATO
Észak-Atlanti Partnerségi Tanács
Nemzetközi Tudományos-Technikai Tájékozt. Központ
Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet (Interszputnyik)
Nyugat-Európai Unió (WEU) (társult tagság)
Számítástechnikai Együttműködési Kormányközi
Bizottság
Vasúti Együttműködési Szervezet

Budapest
Prága
Koppenhága
Genf
Párizs
Strasbourg
Strasbourg
Bécs
Párizs
Brüsszel
London
London
Brüsszel
Brüsszel
Moszkva
Moszkva
Brüsszel
Moszkva
Varsó

c) Egyéb nemzetközi szervezetek
Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai
Szervezete (EUMETSAT)
Nemzetközi Szövetség új növényfajták védelmére
(International Union for the Protection
of New Varieties of Plants) (UPOV)
Nemzetközi Szövetség a FÁK kutatóival történő
együttműködés elősegítésére (INTAS)
[2198/2000. (IX. 8.) Korm. hat. alapján]
ICGFI
(International Consultative Group on Food
Irradiation)
Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet
(1995. jún.-tól)
Nemzetközi Gazdasági Együttműködési
Szervezet – OECD
MTCR (Rakétatechnikai Ellenőrzési Rendszer)

Darmstadt

Genf
Brüsszel

Bécs
Brüsszel
Párizs
Párizs
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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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MAGYAR TAGSÁGOK, TISZTSÉGEK, MEGBÍZATÁSOK
NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN
(2009. 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 szerepének 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
energiaforrások fejlesztésére és felhasználására
(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
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Az intézmény neve

Megnevezés

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TANÁCS (ECOSOC)

Funkcionális bizottságok
ECOSOC Népesedési és Fejlődési Bizottsága
(Commission on Population and Development)

tagság

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 Tanácsa (Executive Committee
of the Office of the United Nations World
Health Organisation

tagság 2012-ig

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának
Végrehajtó Bizottsága (Executive Committee
of the Office 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 Tanács (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
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Az intézmény neve

Megnevezés

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

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 békefenntartó
(1995-től kezdve közös osztrák–
magyar megbízatás)
Osztrák–Magyar Békefenntartó
Század

Az ENSZ Szaharai Megfigyelő Missziója –
MINURSO (UN Mission for the Referendum
in Western Sahara – UNMO)

7 fő katonai megfigyelő

Az ENSZ Grúziai Megfigyelő Missziója –
7 fő katonai megfigyelő
UNOMIG (United Nations Observer Mission
in Georgia – UNMO) – Párhuzamosan az
OSCE/MTG-ben (OSCE Mission to Georgia),
az EBESZ Grúziai Tényfeltáró Csoportjában
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 békefenntartó,
ebből 15 rendőr
[82/1995. (VII. 6.) OGy.
határozat alapján]
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Az intézmény neve

Megnevezés

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
(tanácsadó)

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 tiszthelyettes

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 Európában 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
(2009. december 31-i állapot)

Kormányközi nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségek
Állandó Választott Bíróság, Hága
(ENSZ)

A magyar nemzeti csoport tagjai:
Prandler Árpád
Szénási György
Bruhács János
Lamm Vanda

Nemzetközi Törvényszék, Hága
(ENSZ)

Prandler Árpád
ad litem bíró (délszláv ügyek)

Európai Bíróság

Juhász Endre bíró
Czúcz Ottó elsőfokú bíróság tagja

A WHO Európai Régiója

Jakab Zsuzsanna igazgató 2014-ig

A FAO Állandó Képviselet

Hamar Balázs

Az 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

Duna Bizottság

Keskeny Ernő alelnök

Európai Molekuláris Biológiai
Szervezet

Nagy Ferenc tag

ET Parlamenti Közgyűlése

Szabó Zoltán elnök
Németh Zsolt alelnök
Czinege Imre tag
Ékes József tag
Grúber Attila tag
Kelemen András tag
Sándor Klára tag
Szabó Vilmos tag
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ET Parlamenti Közgyűlés – Gazdasági
és Fejlesztési Bizottság

Braun Márton elnök

Emberi Jogok Európai Bírósága
(ET Parlamenti Közgyűlése által
választott) II. szekció

Sajó András bíró

EBESZ

Haraszti Miklós médiaszabadság
felelős 2010. március 10-ig
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIRÓL

KIMUTATÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON
MŰKÖDŐ KÉPVISELETEIRŐL (VEZETŐIRŐL)
(2009. 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
Regionális Hivatala

Maria KADLEČIKOVÁ
misszióvezető

ENSZ FAO Közép- és Kelet-Európai
Szubregionális Hivatala

Fernanda GUERRIERI
koordinátor

ENSZ FAO Magyar Nemzeti Bizottsága

SÜTH Miklós elnök,
LANTOS Evelin főtitkár

ENSZ HABITAT Kelet-Közép-Európai
Információs 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 főtitkár

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
Szimulációs 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
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Nemzetközi szervezet

A képviselet vezetője

Japán Alapítvány Budapesti Irodája

Munahiro WAKETA képviselő

Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi
Helytartósága

Adam ROYKO magyarországi
helytartó

Johannita Rend Magyar Tagozata

PORCSALMY László Gyula
ügyvivő

Közép- és Kelet-Európai Regionális
Környezetvédelmi Központ

Adriaan OUDEMAN
igazgatótanácsi elnök
Corrado CLINI közgyűlési 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)
Magyarországi Képviselete

RÓZSA Anikó,
a képviselet vezetője

Nemzetközi Valuta Alap (IMF) Közép-Európai
Regionális Képviselete

Iryna IVASCHENKO regionális
képviselő

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(IBRD)

Roger GRAWE regionális
képviselő

Nemzetközi Vöröskereszt Európai Zóna Iroda

Aneta UNDERLIN irodavezető

Szent Lázár Lovagrend Budapesti Képviselete

Josef AUFRICHT követ,
képviseletvezető

Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága Regionális
Delegáció

Bernard PFEFFERLÉ regionális
delegációvezető

Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok
Nemzetközi Szövetsége

Elias GHANEM regionális
irodavezető
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FÜGGELÉK

KIMUTATÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ÁLTAL KÖTÖTT, 2009-BEN KIHIRDETETT
ÉS KÖZZÉTETT KÉT- ÉS TÖBBOLDALÚ
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKRŐL
(Az összeállítás az Országgyűlés által
törvényben kihirdetett szerződéseket tartalmazza)
I. KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁSOK
2009: II. tv. – Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/8382 – 2009.02.16.)
2009: VIII. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság
Kormánya között az 1991. augusztus 31. napján kötött vízum megállapodás,
illetve a vízum megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött megállapodások kihirdetéséről
(T/8840 – 2009.03.02.)
2009: XI. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik
kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
(T/8920 – 2009.03.09.)
2009: XXIV. tv. – Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik
útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/9241 – 2009.04.20.)
2009: XXV. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában,
valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/9240 – 2009.04.20.)
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2009: XXXIII. tv. – Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről
szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról
(T/9402 – 2009.04.27.)
2009: XXXIV. tv. – A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/9357 – 2009.04.27.)
2009: LXIII. tv. – Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/9874 – 2009.06.15.)
2009: LXVI. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság
Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/9873 – 2009.06.15.)
2009: CXIX. tv. – Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról és a logisztikai szolgáltatásokról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/11003 – 2009.11.09.)
2009: CXXXII. tv. – A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása
terén való együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(T/11208 – 2009.11.23.)
2009: CXLIII. tv. – Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság
Kormánya közötti, a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(T/11299 – 2009.12.07.)
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II. TÖBBOLDALÚ MEGÁLLAPODÁSOK
2009: III. tv. – A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről
(T/8581 – 2009.02.16.)
2009: VI. tv. – A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről
(T/8717 – 2009.02.23.)
2009: X. tv. – Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás és az azt módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/8921 – 2009.03.09.)
2009: XII. tv. – Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről
(T/6855 – 2009.02.23.)
2009: XV. tv. – A hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
(T/9025 – 2009.03.16.)
2009: XVI. tv. – Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről
Elefántcsontpart közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről
(T/9026 – 2009.03.16.)
2009: XXIII. tv. – A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló
Megállapodáshoz való csatlakozásról
(T/8839 – 2009.04.20.)
2009: XXVI. tv. – védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről
(T/8838 – 2009.04.20.)
2009: XXXII. tv. – Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről
(T/9300 – 2009.04.27.)
2009: LVIII. tv. – Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és
kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
(T/9800 – 2009.06.08.)
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2009: LIX. tv. – Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június
3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal
és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
(T/9801 – 2009.06.08.)
2009: LXXXVIII. tv. – A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban,
az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről
(T/9900 – 2009.06.22.)
2009: XC. tv. – A menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló,
1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
(T/10106 – 2009.09.14.)
2009: XCI. tv. – Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről
(T/10195 – 2009.09.14.)
2009: C. tv. – Az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(T/10673 – 2009.10.12.)
2009: CI. tv. – Az 1980. évi 5. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Közúti
Közlekedési Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításának kihirdetéséről
(T/10674 – 2009.10.12.)
2009: CIII. tv. – Az Európai Közösség és tagállamai, valamint Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, Horvátország, Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Norvégia, Románia és Szerbia között létrejött, az európai közös légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú Megállapodás módosításának kihirdetéséről
(T/10672 – 2009.10.12.)
2009: CIV. tv. – Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az
utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma
részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről és a légi
közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
(T/10807 – 2009.10.19.)
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2009: CV. tv. – Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről
(T/10933 – 2009.10.19.)
2009: CVII. tv. – Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló
megállapodást módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről
(T/10872 – 2009.10.26.)
2009: CXXXI. tv. – Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz
való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről
(T/11300 – 2009.11.30.)
2009: CLIX. tv. – Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény
és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről
(T/11371 – 2009.12.14.)
2009: CLX. tv. – A gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról
szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv
megerősítéséről és kihirdetéséről
(T/11372 – 2009.12.14.)
2009: CLXI. tv. – A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről
(T/11373 – 2009.12.14.)
2010: VI. tv. – Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének
módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
(T/11198 – 2009.11.30.)

III. NEMZETKÖZI SZERZŐDÉST KIHIRDETŐ JOGSZABÁLYOK HATÁLYON
KÍVÜL HELYEZÉSE
2009: XCII. tv. – A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 1. ülésszakán elfogadott, a nőknek a szülés előtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 1919. évi 3. számú Egyezmény felmondásáról
(T/10600 – 2009.09.28.)
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2009: XCIII. tv. – A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról
szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény felmondásáról
(T/10601 – 2009.09.28.)
2009: XCIV. tv. – A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének
egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény felmondásáról
(T/10602 – 2009.09.28.)
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ÉS TÁRGYMUTATÓ

A–Á
A. Nagy László, 262
Abbas El Fassi, 72
Abdallah, Abdelwahab, 204
Abdelrazek, Ahmad Mustafa
Mahamed, 592
Abdulaziz Hashem, Faisal, 149
Abraham, Roberto Diaz, 614
Abramowicz, Witold, 613
Ackermann, Josef, 99
Acurio Travero, Romulo Fernando,
593
Ádám Rózsa, 601
Áder János, 141, 171, 554
Adorján, Julius Joe, 600
Afganisztán, 71, 83, 87, 106, 108,
109, 117, 143, 148, 151, 168,
174, 187, 189, 194, 197, 199,
207, 218, 231, 232, 233, 248,
260, 265, 267, 277, 297, 345,
352, 355, 391, 473, 485, 562,
563, 583
Aguilera, José Montilla i, 188
Ahmadinezsád, Mahmúd, 112, 205
Ahot, Esko, 88
Ahsan, Tarik, 584
Ahtisaari, Martti, 148
Aigbe, Chief Billy Friday, 617
Aigner, Ilse, 121
Akharbach, Latifa, 72
Akibou, Naim, 584
Akihito császár, 262
Akijama Singo, 201
Akisino herceg, 103, 129, 263,
285, 286
Akóts Klára, 112, 249, 578

Al Failakawi, Abdulhamid, 562,
589
Al Hinai, Badr Mohamed Zaher,
592
Al-Adoof, Ghaleb Saeed Mohamed,
588
Alagappan, M.A., 610
Alaverdyan, Gerasim, 240
Alawi Bin Abdullah, Yousuf Bin, 69
Albánia, 74, 79, 104, 108, 111,
156, 167, 202, 204, 215, 234,
273, 290, 317, 320, 563, 583,
597, 645
Al-Boainin, Mubarak Rashid, 588
Al-Chihabi, Ahmad, 621
Aldosari, Ahmed Rashed, 586
Al-Falah, Adel, 175
Algayerová, Olga, 183, 193, 256
Algéria, 68, 110, 563, 583, 597
Al-Habbo, Mahamat Saleh, 585
Ali Bin Sultan, Maqboul Bin, 69
Aliyev, Ilham, 73, 123
Alkalaj, Sven, 190, 215, 273
Almásy Antal, 625
Al-Megrahi, Abdelbászet Ali
Mohamed, 431
Almunia, Joaquín, 191, 241
Al-Sabah Al-Salem Al-Sabah,
Mohammad, 81
Al-Shemmari, Amel, 588
Al-Taie, Saud Bin Hamad, 618
Althaus, Dieter, 182
Álvarez Núnez, Soraya Elena, 589
Amatucci, Andrea, 617
Amerikai Egyesült Államok, 66, 68,
70, 71, 72, 73, 81, 83, 88, 92,
95, 106, 109, 110, 112, 113,
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115, 120, 127, 128, 142, 148,
156, 167, 175, 180, 181, 184,
194, 203, 204, 219, 228, 231,
232, 237, 246, 247, 249, 253,
254, 255, 259, 260, 265, 275,
278, 281, 356, 430, 489, 498,
508, 561, 563, 583, 597, 600,
648
Amorim, Américo Ferreira de, 619
Anand Satyanand, Judge, 208
Anastase, Roberta Alma, 82
Anda Gratian Dietrich Béla, 621
Andor László, 238
Andorra, 563, 583
Andreescu, Gabriel, 279
Andrukonis, Michal, 589
Angola, 563, 583
Annasohn, Konrad Peter, 621
Annus Zsolt, 598
Antal Árpád, 107
Antigua és Barbuda, 563, 583
Antonio Maria Costa, Antonio
Maria, 191
Anttila, Sirkka-Liisa, 169
Arató Gergely, 252
Ardern, Jacinda, 170
Arena,Carmine, 617
Argentína, 563, 583, 601
Arisztov, Szergej, 94
Armanca, Brîndușa, 630
Aronoff, Phillip Arnold, 600
Ashimov, Nurgali, 230
Ashipala-Musavyi, Selma, 591
Ashton, Catherine, 250
Asmus, Ronald, 110
Aszo Taro, 65, 285, 286
Atzler, Elke, 630
Aubry, Martine, 101
Aufricht, Josef, 642
Aurescu, Bogdan, 168, 360, 379
Ausztrália, 112, 164, 168, 209,
563, 583, 601
Ausztria, 70, 80, 83, 84, 89, 90,
91, 96, 97, 98, 106, 110, 116,
118, 120, 121, 127, 128, 130,

Page 654

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

131, 136, 152, 155, 156, 167,
179, 180, 190, 195, 196, 223,
229, 233, 241, 255, 273, 286,
300, 341, 379, 423, 426, 437,
463, 484, 562, 564, 583, 595,
597, 601, 624, 649
Avarkeszi Dezső, 67
Avenesian Alex, 630
Avgyejev, Alekszandr, 94
Avivi, Pinchas, 99
Azerbajdzsán, 73, 123, 230, 267,
323, 584, 602
Azoulay, André, 217
B
Babakov, Alexander, 246
Bábel Balázs, 214
Bacskai József, 577
Badr Bin Hamad Bin Hamoud AlBusaid, Sayyid, 69
Bădulescu, Doru Laurian, 192
Bagdy Zoltán, 143
Bahama, 564, 584
Bahrein, 170, 225, 564, 584, 602
Baird, Nick, 217
Bajarunas, Eitvydas, 224
Bajnai Gordon, 70, 76, 84, 89, 94,
97, 99, 109, 111, 116, 117,
120, 123, 124, 127, 128, 129,
130, 134, 136, 138, 139, 141,
142, 144, 147, 149, 151, 155,
156, 159, 162, 163, 164, 165,
166, 170, 171, 175, 176, 179,
180, 182, 183, 186, 187, 190,
193, 196, 197, 199, 200, 201,
203, 204, 209, 211, 214, 216,
217, 219, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 228, 233, 238, 239,
240, 244, 247, 248, 249, 251,
253, 254, 255, 256, 260, 265,
268, 269, 271, 275, 279, 281,
282, 396, 435, 443, 507, 538,
540, 542, 544

2009_BELIV-Fugg.qxd

NÉV-

4/21/2010

9:41 AM

ÉS TÁRGYMUTATÓ

Bak Dzsin, 104
Baker, Andrew, 235
Baksai-Márquez, Jorge Andres, 604
Balassa János, 561, 575, 577
Balázs Péter, 111, 112, 113, 114,
116, 117, 120, 121, 123, 125,
126, 127, 129, 130, 131, 134,
136, 137, 138, 140, 142, 145,
146, 147, 149, 152, 153, 155,
157, 161, 162, 163, 165, 166,
167, 168, 170, 172, 173, 175,
176, 178, 180, 181, 182, 183,
185, 186, 187, 189, 190, 191,
192, 193, 197, 198, 200, 201,
203, 204, 211, 213, 214, 215,
217, 219, 220, 222, 223, 226,
227, 229, 231, 232, 233, 236,
237, 238, 239, 241, 242, 243,
245, 249, 250, 251, 255, 256,
260, 264, 265, 266, 267, 270,
271, 273, 278, 280, 281, 282,
341, 348, 411, 461, 500, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544
Balczó Zoltán, 141, 171, 554
Bálint Sándor, 597, 599
Balla János, 569, 576
Balla Mihály, 166, 545, 547
Balog Zoltán, 262, 269, 277
Balogh András, 571, 576
Balyan, Henry, 612
Ban Ki Mun, 106, 112, 203
Banai Károly, 65, 69, 71, 84, 88,
89, 91, 94, 99, 101, 108, 116,
117, 124, 151, 159, 165, 179,
191, 578
Bandić, Ivan, 587
Bandion-Ortner, Claudia, 190
Banglades, 564, 584, 602, 624
Bányai Gábor, 174
Barabás László, 118, 624
Baraka, Abd el-Rahman, 114
Barakzai, Mohammad Akbar, 117
Barbados, 564, 584, 624
Barberis-Martinez, Jaime Augusto,
585

Page 655

655
Bárdos Gyula, 206
Barišić, Petar, 259, 490, 496
Barjaktarović, Boris, 207
Barnier, Michel, 145
Barroso, José Manuel, 65, 73, 84,
86, 109, 111, 116, 149, 166,
179, 191
Barrot, Jacques, 108, 123, 186,
191, 239, 317
Barry, Oumar Bella, 609
Bársony András, 273, 577
Barták, Martin, 218
Bartos Miklós, Andrés Esteban, 603
Băsescu, Traian, 76, 82, 115, 173
Basha, Lulzim, 79, 215
Bashir, Maria, 209
Baška, Jaroslav, 218
Baszargin, Viktor, 94, 282
Bászjúni, Mohamed, 114
Batizi András, 625
Bauer Edit, 100, 141, 259
Bavdaž-Kuret, Darja, 562, 594
Bayer Mihály, 66, 75, 79, 166, 169,
243
Bayer, Nicole, 91
Bazindre, Djiba Ali Amina, 592
Beatrix királynő, 119
Bebić, Luka, 96, 202, 261
Bechara, Dennis, 600
Becsey Zsolt, 103
Belgium, 66, 67, 80, 86, 124, 151,
214, 247, 249, 253, 459, 471,
564, 584, 597, 603
Belize, 564, 584
Bella Árpád, 424
Belorusszia, 79, 104, 105, 123,
128, 130, 213, 225, 267, 297,
323, 328, 457, 467, 476, 564,
584
Belső Károly, 598
Benaissa, Rachid, 68
Benedek pápa, XVI., 244
Benin, 564, 584, 603, 624
Bensalah, Abdelkader, 68
Bentler, Markus, 274

2009_BELIV-Fugg.qxd

4/21/2010

9:41 AM

656
Berecz Marianne, 70
Bereczely, Gabriel Héctor Apor,
604
Bereczki András, 625
Berényi József, 166
Béres János, 598
Beresford-Wylie, Simon, 187
Berisha, Sali, 234
Berlakovich, Nikolaus, 106, 152
Berlusconi, Silvio, 135, 244
Bernaś, Arkadiusz, 630
Bernat, Joan I Mari, 100
Bernatowicz, Grazyna, 102
Berta Krisztina, 270
Bertone, Tarcisio, 244
Besi, Alexandos, 608
Bhattarai, Madan Kumar, 591
Biden, Joe, 260
Bildt, Carl, 131, 153, 179, 180,
189
Biltgen, Francois, 213
Bin-Noun Binnewies, Aliza, 588
Bíró Gáspár, 100
Biščević, Hido, 112
Biškupić, Božo, 200, 223
Bissau-Guinea, 564, 584
Bissogniero, Claudio, 175
Björner, Cecilia, 594
Björnsson, Sveinn, 588
Blanchemaison, Claude, 154
Blatter, Joseph, 120, 230
Blin, Eric, 625
Blinken, Anthony, 184
Blurcjan, Arasesz, 618
Boc, Emil, 82, 118, 166, 216
Bochanek, Malgorzata, 102
Bocsánczy János, 625
Bocskai Vince, 184
Boer, Cees H., 609
Boeselager, Albrecht Freiherr von,
78
Boga, Ali, 116
Bogyay Katalin, 117, 578, 639
Bohár Ernő, 568
Bohn, Jürgen, 616

Page 656

Magyar Külpolitikai Évkönyv z 2009

Boissieu, Pierre de, 250
Bokor Balázs, 563
Bokova, Irina, 218
Bokros Lajos, 141, 169, 170, 194,
555
Bolívia, 118, 564, 584, 603, 624
Bon, Washinton Léon, 604
Bonner, Jelena, 127
Borbély László, 125, 189, 242, 250
Borboly Csaba, 107
Bordenkov, Szerhij, 595
Borg, Tonio, 173
Boriszov, Bojko, 209, 240
Borizdin, Szergej, 630
Borlai Tibor, 601
Born, Wolf-Ruthart, 251, 252
Boros Jenő, 564
Boros Miklós, 97, 102, 234, 257,
263, 270
Bosznia-Hercegovina, 74, 75, 106,
108, 140, 190, 215, 218, 239,
245, 264, 267, 290, 293, 311,
317, 462, 562, 564, 584, 597,
603, 645
Botka László, 281, 550, 551
Botswana, 251, 564, 584
Bouayach, Amina, 72
Bozi Lajos, 568, 572
Božinović, Davor, 272
Böjtös László, 600
Börcsök András, 599
Bötkös James, 624
Bradić, Nebojsa, 194
Brady, Roger, 71
Brailo, Vanja, 591
Brammertz, Serge, 67
Brande, Luc van den, 94
Branković, Miloje, 100, 621
Brassai Zoltán, 91
Brasseur, Anne, 210
Braun Márton, 550, 551, 640
Brazília, 203, 234, 565, 584, 603
Bréchignac, Catherine, 239
Brenner Koloman, 211
Brenzovics László, 172, 248, 259

2009_BELIV-Fugg.qxd

NÉV-

4/21/2010

9:41 AM

Page 657

657

ÉS TÁRGYMUTATÓ

Bretter Zoltán, 629
Brinker, Nancy, 203
Brix, Emil, 190
Brok, Elmar, 251
Brooking, Alexander John, 583
Brown, Gordon, 219
Bruderer-Wyss, Pascale, 268
Bruhács János, 639
Brunei, 565, 584
Brüsszel, 70, 73, 74, 76, 84, 86,
88, 89, 91, 99, 100, 101, 106,
107, 110, 111, 116, 121, 129,
141, 144, 147, 149, 151, 152,
159, 167, 175, 186, 188, 191,
194, 197, 198, 200, 210, 211,
215, 222, 227, 233, 241, 245,
249, 259, 261, 264, 266, 267,
271, 275, 435
Bryce, Quentin, 209, 210
Bryza, Matthew, 73
Bucsi-Szabó Edit, 563, 574
Budai János, 561, 575
Bugár Béla, 262
Bulgária, 73, 90, 121, 137, 160,
193, 209, 233, 273, 280, 286,
302, 379, 565, 584, 597, 603,
649
Bulík, Ľubomír, 207
Bunta Levente, 107
Buquicchio, Gianni, 273
Burány Sándor, 155
Buriánek, Petr, 238
Burkina Faso, 565, 585
Burundi, 565, 585
Bus Szilveszter, 561, 567, 568,
569
Bush, George id., 235
Bush, George W., 69
Busztin György, 568, 576
Butarada, Khalil, 584
Butler-Payette, Anna, 620
Buzás Judit, 623
Buzek, Jerzy, 168, 183, 186, 198,
256, 359

C
Calderón, Felipe, 127
Calmy-Rey, Micheline, 146, 268, 348
Campagnola, Gian Battista, 90,
138, 592
Camps Ortiz, Francisco, 85
Can Togay János, 629
Čaplovič, Dušan, 68, 72, 143, 162,
166
Cardin, Benjamin, 261, 278
Cârlan, Dan, 125
Carlgren, Andreas, 121, 220
Carod-Rovira, Lluís, 178
Carrasco Monje,Mary, 584
Carvounis, Panayotis, 163
Caumia Baillenx, Aymar, de, 606
Cavaco, Anibal Silva, 144
Cécé Loua, Alexander, 204
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