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2006. december 1.–2007. május 31.

2006. �������
December 1. A������: Szili Katalin házelnök küldö�ség élén Albániába látogato�, és 
tárgyalásokat folytato� a magyar és az albán parlament együ�működéséről Topalli 
Cobával, az albán törvényhozás elnökével, Sali Berisha albán kormányfővel és Alfred 
Moisiu köztársasági elnökkel.

December 5. O����������: Göncz Kinga külügyminiszter Brüsszelben közös ma-
gyar–orosz kormányülés előkészületeiről és a gazdasági, energetikai együ�működés-
ről tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

December 11. E������ U���: Brüsszelben az európai uniós országok külügyminisz-
terei, köztük Göncz Kinga magyar miniszter, azt javasolták, hogy az állam- és kor-
mányfők december 14–15-i csúcsértekezletén a Törökországgal folytato� csatlakozási 
tárgyalások részleges felfüggesztéséről döntsenek.

December 11–12. E����!��: Sólyom László köztársasági elnök Szekeres Imre honvé-
delmi miniszter és Havril András vezérezredes, vezérkari főnök kíséretében Egyiptom-
ba látogato�. Kairóban találkozo� Hoszni Mubarak elnökkel, majd a Sinai-félszigeti 
el-Gora településen meglátoga�a a magyar békefenntartókat.

December 12–13. C�����: Sólyom László köztársasági elnök Cipruson te� látogatást. 
Találkozo� Tászosz Papadopulosz államfővel, ellátogato� az 1974-es török–görög tűz-
szünet betartását ellenőrző ENSZ-misszió (UNFICYP) főhadiszállására, ahol magyarok 
is szolgálatot teljesítenek. 

December 30.–2007. január 2. B�������: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke küldö�-
ség élén Bulgáriába látogato�, és tárgyalt Georgi Pirinszki bolgár házelnökkel, majd 
részt ve� a Bulgária EU-csatlakozása alkalmából rendeze� ünnepségen.

December 31.–2007. január 1. R������: Göncz Kinga külügyminiszter Bukarestbe lá-
togato�, és találkozo� Mihai-Razvan Ungureanu külügyminiszterrel, Traian Basescu 
államfővel és Calin Popescu Tariceanu miniszterelnökkel. A külügyminiszter részt ve� 
a Románia EU-csatlakozása alkalmából rendeze� ünnepségen.
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2007. "�����
Január 11–12. "����–������ $�������!�$: Budapestre látogato� Aszo Taro japán 
külügyminiszter. Göncz Kinga külügyminiszteren kívül megbeszélést folytato� 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter-
rel, és fogadta őt Sólyom László államfő is.

Január 14. U$��"��: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kárpátaljai hivatalos látoga-
tásán Nagydobronyban az ukrajnai magyar szervezetek vezetőivel, a kárpátaljai refor-
mátus és katolikus egyházak püspökeivel és a beregszászi magyar főiskola vezetőivel 
találkozo�. Gyurcsány Ferenc Viktor Juscsenko ukrán elnökkel felava�a a munkácsi 
járásban lévő Csongor község magyar tannyelvű általános iskolájának új épületét, 
majd Munkácson megbeszélést folytato� az ukrán államfővel a kárpátaljai magyarság 
helyzetéről és a magyar–ukrán kapcsolatok időszerű kérdéseiről.

Január 15. S���+<���: Gyurcsány Ferenc kormányfő hivatalos látogatást te� Szlové-
niában. Ljubljanában részt ve� az euró bevezetésével kapcsolatos ünnepségen, majd 
megbeszélést folytato� Janez Jansa szlovén kormányfővel, Borut Pahorral, az ellenzé-
ki szociáldemokrata párt elnökével, France Cukjati parlamenti elnökkel, és találkozo� 
a szlovéniai magyar kisebbség képviselőivel.

Január 21. R������: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke egyik fővédnökként 
Nagyváradon részt ve� a magyar kultúra napja alkalmából szerveze� rendezvénye-
ken.

Január 22. E������ U���: Göncz Kinga külügyminiszter Brüsszelben részt ve� az 
Európai Unió tagállamainak külügyminiszteri találkozóján, amelyen megvita�ák a 
szerbiai választások után az országban kialakult helyzetet és a csatlakozás lehetősége-
it, és á�ekinte�ék az energiapolitika aktuális kérdéseit.

Január 26. NATO: Brüsszelben az Egyesült Államok kezdeményezésére a NATO 
tagállamainak külügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson vita�ák meg az afganisz-
táni és a koszovói helyzetet. A megbeszélésen magyar részről Göncz Kinga külügymi-
niszter ve� részt.

Január 29.–február 1. E����>�! Á�����$: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke hiva-
talos látogatást te� az Egyesült Államokban. Washingtonban megbeszélést folytato� 
Nancy Pelosival, a kongresszus alsóházának elnökével és Tom Lantos képviselővel, a 
külügyi bizo�ság demokrata párti elnökével, Paul Rosenzweiggel, az amerikai belbiz-
tonsági minisztérium államtitkárával pedig a vízumkérdésről tárgyalt.

F������ 
Február 1–2. K@���-K���!: Göncz Kinga külügyminiszter közel-keleti körútján Jeruzsá-
lemben megbeszélést folytato� Dalia Icikkel, az izraeli parlament (knesszet) elnökével, 
Cipi Livni külügyminiszterrel és Simon Peresz regionális fejlesztésekért felelős minisz-
terelnök-helye�essel, majd Rámalláhban Mahmúd Abbász palesztin elnökkel tárgyalt.
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Február 11–13. R������: Sólyom László köztársasági elnök hivatalos látogatást te� 
Romániában.

Február 12. E������ U���: Brüsszelben Göncz Kinga is részt ve� az európai uniós 
országok külügyminisztereinek tanácskozásán.

Február 15. L������������: Göncz Kinga külügyminiszter varsói munkalátogatásán 
a kétoldalú kapcsolatokon kívül az Európai Unió alkotmányáról folytato� megbeszé-
lést Anna Fotyga lengyel külügyminiszterrel. A magyar diplomácia vezetője tárgyalt 
Marek Jurekkel, a szejm elnökével és Bogdan Borusewiczcsel, a szenátus elnökével is.

Február 15–16. ����+�$–������ $�������!�$: Pavol Paska, a szlovák nemzeti tanács 
házelnöke budapesti látogatásán megbeszélést folytato� Szili Katalinnal, az Ország-
gyűlés elnökével és Göncz Kinga külügyminiszterrel. A magyar vezetők a szlovák kor-
mány támogatását kérték a szlovákiai magyarok felsőfokú intézménye, a révkomáromi 
Sellye János Egyetem pénzügyi helyzetének a javításához.

Február 20. ^��+�!–������ $�������!�$: Kolinda Grabar Kitarovics horvát külügy- 
és európai integrációs miniszter Budapesten a május 17-i zágrábi magyar–horvát együt-
tes kormányülés előkészítéséről folytato� megbeszélést Szili Katalinnal, az Ország-
gyűlés elnökével és Göncz Kinga külügyminiszterrel.

Február 22. ������� ���>!!�`$@<�: Bécsben a Regionális Partnerségi Kezdemé-
nyezés külügyminisztereinek soros találkozóján Szerbia európai uniós tagságának tá-
mogatásáról, Koszovó jövőjéről, az iráni atomprogramról és a közel-keleti helyzetről 
tárgyaltak. A tanácskozáson a visegrádi négyek külügyminiszterein kívül részt ve� 
Ausztria és Szlovénia külügyminisztere. Meghívást kapo� Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár, 
Mar�i Ahtisaari, az ENSZ főtitkárának koszovói megbízo�ja és Mohammed el-Baradei, 
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója is. Magyarországot Göncz 
Kinga külügyminiszter képviselte.

Február 28.–március 1. �����–������ $�������!�$: Besnik Mustafaj albán külügy-
miniszter a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt Budapesten Göncz Kinga kül-
ügyminiszterrel. Fogadta őt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is. 

M������ 
Március 1. A���!���: Göncz Kinga külügyminiszter a bécsi székhellyel, magyar közre-
működéssel megalakítandó Európai Alapjogi Ügynökségről folytato� tárgyalásokat az 
osztrák fővárosban.

Március 4–6. I���<���: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke indonéziai hivatalos 
látogatásán orvosi műszereket tartalmazó segélycsomagot ado� át. Az Országgyűlés 
elnöke találkozo� Agung Laksono indonéz képviselőházi elnökkel és Hidayat Nur 
Wahiddal, a Népi Konzultatív Gyűlés elnökével.

Március 5. E������ U���: Brüsszelben tanácskoztak az európai uniós országok kül-
ügyminiszterei, köztük Göncz Kinga magyar miniszter.
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Március 6. �$���–������ $�������!�$: Viktor Janukovics ukrán miniszterelnök 
gazdasági küldö�ség élén Budapesten folytato� tárgyalásokat. Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnökkel aláírták a két ország cselekvési tervét, amely az energiabiztonság ügyét, 
valamint a logisztikai és közlekedési együ�működés kérdését állítja a középpontba.

Március 8–9. E������ U���: Gyurcsány Ferenc kormányfő is részt ve� Brüsszelben 
az európai uniós tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján.

Március 12–15. R������, E�<��: Sólyom László köztársasági elnök a magyar nemzet 
egységét, az anyaországnak a határon túli magyarság iránti felelősségét demonstrálva 
magánlátogatáson erdélyi településeken ünnepelte március 15-ét.

Március 14. R������, E�<��: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke hivatalos láto-
gatást te� Nagyszebenben, az Európa Kulturális Fővárosa, 2007. címet viselő erdélyi 
városban.

Március 19. ���^–������ $�������!�$: Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter 
az Egyesült Államok Kelet-Közép-Európába terveze� rakétavédelmi rendszerének 
megvalósításáról, a schengeni csatlakozásról, az amerikai vízummentességi program-
ról tárgyalt Budapesten Göncz Kinga külügyminiszterrel, és megbeszélést folytato� 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel is.

Március 21–23. E������ U���: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Olaszországban 
részt ve� az Európai Unió elődjét megalapozó római szerződés ötvenedik évfordulója 
alkalmából tarto� ünnepi rendezvényeken. A parlament elnöke 22-én beszédet mon-
do� a fiesolei Európai Egyetemi Intézetben tarto� konferencián, külön tárgyalt Fausto 
Bertino�ival, az olasz képviselőház elnökével és Hans-Gert Pö�eringgel, az Európai 
Parlament elnökével, majd 23-án az olasz szenátus épületében megrendeze� ünnepi 
megemlékezésen szólalt fel.

Március 22. O����������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Moszkva melle�i 
Novo-Ogarjovóban folytato� megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz államfővel, elsősor-
ban energiakérdésekről, az Oroszország által támogato� Kék Áramlat 2 és az Európai 
Unió által pártolt Nabucco földgázvezeték-tervekről.

Március 22–24. L������������: Sólyom László köztársasági elnök hivatalos látoga-
tást te� Lengyelországban. Az államfő Varsóban Lech Kaczynski elnökkel és Jaroslaw 
Kaczynski miniszterelnökkel folytato� megbeszélést, Przemyslben magyar–lengyel 
fórumon ve� részt, és megnyito�a az együ�működést folytató lengyel és magyar ön-
kormányzatok konferenciáját.

Március 24–25. E������ U���: Berlinben ünnepi csúcstalálkozót tarto�ak az európai 
uniós tagországok állam- és kormányfői. 

Március 27–29. �@�@�–������ $�������!�$: Karolosz Papuliasz görög államfő ma-
gyarországi hivatalos látogatásán Sólyom László köztársasági elnökkel a két ország po-
litikai és gazdasági kapcsolatairól, az Európai Unió jövőjéről és a környezetvédelemről 
tárgyalt. Papuliasz megbeszélést folytato� Szili Katalin házelnökkel, Gyurcsány Ferenc 
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miniszterelnökkel, látogatást te� Demszky Gábor főpolgármesternél, és találkozo� a 
parlamenti pártok vezetőivel: Kuncze Gáborral, az SZDSZ, Orbán Viktorral, a Fidesz 
és Semjén Zsol�al, a KDNP elnökével.

Március 29–30. ���^–������ $�������!�$: Mirek Topolánek cseh kormányfő ma-
gyarországi hivatalos látogatásán a schengeni határőrizeti rendszerről, az energiapoli-
tika, a szolgáltatások és a munkaerő liberalizációja területén folytatandó együ�műkö-
désről folytato� megbeszélést Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével. Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnökkel főként az amerikai rakétavédelmi rendszer csehországi tele-
pítésének tervéről és az energiapolitikáról tárgyalt. A cseh miniszterelnök részt ve� a 
parlament külügyi és az európai ügyek bizo�ságának tanácskozásán, és tájékoztatást 
ado� az amerikai radarállomás csehországi telepítésének terveiről. 

Moldova: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke parlamenti küldö�ség élén hivatalos 
látogatást te� Moldovában. 

Március 30–31. E������ U���: Az Európai Unió külügyminiszterei Brémában ta-
nácskoztak. A találkozó keretében a visegrádi országok és a balti államok az ameri-
kai beutazási vízummal kapcsolatos washingtoni törvényhozási folyamat fejleménye-
iről tárgyaltak. Göncz Kinga külügyminiszter Artis Pabriks le� külügyminiszterrel 
kormányközi megállapodást írt alá arról, hogy a magyar vezetéssel 2007. áprilisban 
Moldovában megnyíló, úgyneveze� közös vízumkérelem-átvevő központ munkájába 
Le�ország is bekapcsolódik.

Á������ 
Április 10–11. L�!!������, ������� ���>!!�`$@<�: Sólyom László köztársasági elnök 
Rigában részt ve� az Európa jövőjéről és a világban játszo� szerepéről rendeze� negye-
dik informális eszmecserén. A magyar államfő a környezetvédelem és a fenntartható 
fejlődés, a gazdaság és a környezet viszonyának témakörében tarto� vitaindító beszé-
det. A tanácskozáson a magyar elnökön kívül Horst Köhler német, Aníbal Cavaco Silva 
portugál, Heinz Fischer osztrák, Tarja Halonen finn, Giorgio Napolitano olasz, Lech 
Kaczynski lengyel és Vaira Vike-Freiberga le� államfő ve� részt. 

Április 12–13. D<�-K����: Göncz Kinga külügyminiszter dél-koreai látogatásán Szö-
ulban megbeszélést folytato� Szong Min Szun külügyminiszterrel, találkozo� Ro Mu 
Hjon államfővel, és ellátogato� a két Korea határa mentén, a demarkációs vonal köze-
lében, észak-koreai területen lévő Keszongba.

Április 12. �����–������ $�������!�$: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke és 
Bogdan Olteanu, a román képviselőház elnöke Pécse� stratégiai partnerségi megálla-
podást kötö� a magyar és a román parlament együ�működéséről a gazdasági, környe-
zetvédelmi és kulturális kapcsolatok elmélyítésének érdekében.

Április 16–18. K{��� N<�$@�!�������: Göncz Kinga külügyminiszter hivatalos láto-
gatásán Sanghajban és Pekingben folytato� tárgyalásokat Li Csao-hszing (Li Zhaoxing) 
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kínai külügyminiszterrel és más vezetőkkel a kínai magyar évadról, a kereskedelmi 
kapcsolatokról, Magyarország részvételéről a 2008-as pekingi olimpián és a 2010. évi 
sanghaji expón.

Április 18. +������� ���>!!�`$@<�: A négy visegrádi ország (Csehország, Szlo-
vákia, Lengyelország és Magyarország) házelnökei (magyar részről Szili Katalin, az 
Országgyűlés elnöke) a Regionális Együ�működés Parlamenti Elnökeinek 8. találko-
zóján Prágában megállapodást írtak alá a négy ország parlamenti együ�működésének 
intézményesítéséről.

N���-B��!�����: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a walesi Cardiffból hazatérőben 
Londonban megbeszélést folytato� Tony Blair brit kormányfővel az európai alkotmá-
nyos szerződéstervezetről, az uniós energiapolitikáról és Afganisztánról.

Április 20–22. S���+�$��, F��+�<$: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke felvidéki 
körútja során Pozsonytól Kassáig végiglátoga�a a magyar állami forrásokból helyreál-
líto� műemlékeket, egyházi létesítményeket, találkozo� a magyar közösség képviselő-
ivel, értelmiségiekkel, egyházi méltóságokkal.

Április 23. E������ U���: Göncz Kinga külügyminiszter Luxembourgban részt ve� 
az Európai Unió tagállamainak külügyminiszteri tanácskozásán

Április 23–29. K����: Sólyom László köztársasági elnök állami látogatást te� Ka-
nadában. Torontóban találkozo� Michael A. Brownnal, Ontario szövetségi tartomány 
parlamentjének elnökével. 

Április 24. O����������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Rómában egyebek közö� 
az Európai Unió közös energiapolitikájáról tárgyalt Romano Prodi olasz kormányfővel. 

Április 24–25. B������-H������+���: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke bosz niai 
látogatásán Szarajevóban találkozo� Beriz Belkiccsel, a boszniai képviselőház soros 
elnökével és a törvényhozás vezetőségének tagjaival, megbeszélést folytato� Nikola 
Spiric miniszterelnökkel, Sven Alkalaj külügyminiszterrel és Nebojsa Radmanoviccsal, 
a kollektív államelnökség szerb tagjával.

M���+�: Göncz Kinga külügyminiszter moldovai hivatalos látogatásán Chisinauban 
megbeszélést folytato� Marian Lupuval, a parlament elnökével, Vasile Tarlev minisz-
terelnökkel, Andrei Stratan miniszterelnök-helye�essel, külügy- és európai integrá ciós 
miniszterrel, valamint Vlagyimir Voronin köztársasági elnökkel. A látogatás során 
aláírták a közös vízumkérelem-átvevő központok létesítéséről szóló dokumentumot, 
majd a magyar nagykövetség épületében ünnepélyesen megnyito�ák a központot.

Április 26–27. M�������: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Szkopjéban Ljubisa 
Georgievszkivel, a macedón nemzetgyűlés elnökével és Nikola Gruevszki miniszterel-
nökkel Macedónia európai uniós integrációjáról és NATO-csatlakozásáról, a magyar–
macedón gazdasági kapcsolatokról, Koszovó helyzetéről folytato� megbeszélést.

NATO: Göncz Kinga külügyminiszter Oslóban részt vett a NATO-tagállamok és 
Oroszország külügyminisztereinek konzultációján.
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Április 27. P��!������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hivatalos portugáliai láto-
gatásán Lisszabonban a portugál iparszövetség szervezésében üzletemberekkel talál-
kozo�, és előadást tarto� egy magyar–portugál üzleti fórumon. A kormányfőt fogadta 
Aníbal Cavaco Silva köztársasági elnök, és megbeszélést folytato� José Sócrates mi-
niszterelnökkel, valamint Jaime Matos da Gamával, a lisszaboni parlament elnöké-
vel is.

M�"��
Május 3–4. H��+�!������: Sólyom László köztársasági elnök hivatalos látogatást te� 
Horvátországban. A magyar államfő Stjepan Mesic horvát elnökkel, Ivo Sanader mi-
niszterelnökkel tárgyalt. Találkozo� a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közös-
sége és a Magyar Egyesületek Szövetsége vezetőivel. A tárgyalások fő témája a két or-
szág kapcsolatai és Horvátország euroatlanti integrációja volt. 

Május 4. E������ U���: „Együ�” az Európai Unióban a következő 50 évben címmel az 
uniós csatlakozás harmadik és a római szerződés aláírásának ötvenedik évfordulója al-
kalmából konferenciát rendeztek a Külügyminisztérium szervezésében Budapesten, a 
Parlamentben. 

Május 14. E������ U���: Brüsszelben tanácskoztak az EU külügyminiszterei, Ma-
gyarországot Göncz Kinga külügyminiszter képviselte. 

Május 17. H��+�!������: Magyar–horvát közös kormányülést tarto�ak Zágrábban, 
magyar részről Gyurcsány Ferenc kormányfő részvételével.

Május 17–19. K���^��!��: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke látogatást te� Ka-
zahsztánban. Asztanában tárgyalt Nurszultán Nazarbajev kazah államfővel a két or-
szág kapcsolatairól, majd Almatiban a Kazah Kereskedelmi és Ipari Kamara vezetőivel 
és a Kazahsztánban élő magyarokkal találkozo�.

Május 18. A�����"����: Göncz Kinga külügyminiszter Azerbajdzsánba látogato�. 
Személyében első alkalommal tesz magyar külügyminiszter látogatást Azerbajdzsán-
ban. Fogadta őt Ilham Aliyev azeri államfő, tárgyalt Artur Rasizadeh miniszterelnökkel 
és meghívójával, Elmar Mammadyarov külügyminiszterrel.

Május 23–24. ${���–������ $�������!�$: Vu Pang-kuo (Wu Bangguo), a kínai parla-
ment elnöke látogatást te� Budapesten. Találkozo� a köztársasági elnökkel, tárgyalt a 
kormányfővel és az Országgyűlés elnökével. 

Május 24–26. $@�<�-������� ���>!!�`$@<�: Sólyom László Brünnbe utazo�, ahol 
25–26-án részt ve� a közép-európai államfők 14. csúcstalálkozóján.

Május 25–26. EU: az európai uniós és a csatlakozásra váró országok nemzeti par-
lamentjeinek elnökei találkoztak Pozsonyban. Magyar részről az ülésen Szili Katalin 
házelnök ve� részt.

Május 28. +������� ���>!!�`$@<�–J����: Az Ázsia–Európa Tanácskozás (ASEM) 
keretében Hamburgban a japán külügyminiszter Aszo Taro kezdeményezésére a viseg-
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rádi országok külügyminisztereivel tarto� „ötös” találkozót. Magyarországot a talál-
kozón Göncz Kinga külügyminiszter képviselte.

Május 29–31. �������–������ $�������!�$: Magyarországra látogato� a spanyol 
királyi pár, I. János Károly és Zsófia királyné. I. János Károly találkozo� Sólyom László 
államfővel, a miniszterelnökkel és a házelnökkel, és felszólalt a Parlamentben is.

Május 31.–június 1. M��!�: Sólyom László köztársasági elnök Máltára utazo�. Tár-
gyalásokat folytato� meghívójával, Edward Fenech-Adami elmökkel, Lawrence Gonzi 
konzervatív miniszterelnökkel és a munkáspárti ellenzék vezetőjével, Alfred San�al is.

Összeállíto�a: Bognár Anna – MTI ZRt., Sajtóadatbank
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megfelelően célzott közönsége a 
diplomaták, kormányhivatalnok-
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belpolitikai viszonyokra kíváncsiak, 
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határainkon kívül zajló politikai történésekről 
és a gazdaságot mozgató globális erőkről, mint 
amilyeneket a hazai napilapok közvetítenek.

A magyar nyelvű LE MONDE diplomatique
segít Önnek a tájékozódásban. Éves előfizetési 
díja mindössze 5 000 Ft, amely mellé a kiadó 
teljes körű hozzáférést biztosít az elektronikus 
archívumhoz is. 

A lapot megtalálja a nagyobb újságárusok-
nál, előfizetési szándékát a benne található 
megrendelőlappal postán vagy faxon, illetve 
interneten keresztül jelezheti.  

Az ON-LINE változatot és a kiadvány 
weboldalát a www.monde-diplomatique.hu
internetes címen találja meg, ahol az előfize-
téssel kapcsolatban is minden további infor-
mációt megtalál. 

A lap magyar nyelvű változatát kiadja:
LMD Hungary Kiadó Kft. 

Postacím: 1026 Budapest, Szilágyi E. fs. 101.
Telefon: (1) 786 6670 - Fax: (1) 786 6671
E-mail: info@monde-diplomatique.hu

Harasztÿ István: Vezérkab

Kalauz a világpolitikához




