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M������
Március 2. K�����: Kanada eltörölte a vízumköteleze�séget Magyarország, Lengyelor-
szág, Litvánia és Szlovákia állampolgáraival szemben. Ezentúl vízum nélkül utazhat-
nak Kanadába azok a magyar állampolgárok, akik legfeljebb három hónapig akarnak 
o� maradni, ezala� munkát azonban nem vállalhatnak. A három hónapnál hosszabb 
tartózkodás továbbra is vízumköteles.

Március 2–7. I�����: Sólyom László köztársasági elnök hivatalos látogatást te� Iz-
raelben. Jeruzsálemben megbeszélést folytato� Simon Peresz izraeli államelnökkel, 
Ehud Olmert kormányfővel, Cipi Livni külügyminiszterrel és Benjamin Netanjahuval, 
az ellenzék vezetőjével. A magyar államfő 3-án beszédet mondo� a parlament (knesz-
szet) plenáris ülésén. A ciszjordániai Rámalláhban 5-én tárgyalt Mahmúd Abbász pa-
lesztin elnökkel, és tanácskozo� Szálem Fajjád miniszterelnökkel.

Március 3. ENSZ: Gen�en megkezdődö� az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának rendes 
közgyűlése, amelyen Göncz Kinga külügyminiszter bejelente�e: Magyarország pályá-
zik arra, hogy 2009 és 2011 közö� a tanács tagja legyen.

Március 4. �����–������ �����������: Sali Berisha albán kormányfő magyarorszá-
gi látogatásán megbeszélést folytato� Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel Albánia 
NATO-tagságáról és Koszovóról. Berisha találkozo� Orbán Viktorral, a Fidesz elnö-
kével is.

S����: Göncz Kinga külügyminiszter Bernben Micheline Calmy-Rey svájci kül-
ügyminiszterrel tárgyalt a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzéséről, a kutatási és 
fejlesztési együ�működésről, illetve a Magyarországnak is felajánlo� svájci kohéziós 
alapokról.

Március 10. E������ T�����: Az uniós országok külügyminiszterei – köztük Göncz Kin-
ga magyar miniszter – Brüsszelben előkészíte�ék az Európai Tanács csúcstalálkozóját.

Március 13–14. E������ U���: Brüsszelben tarto�ak csúcstalálkozót az európai 
uniós tagországok állam- és kormányfői, köztük Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.  
Az Európai Tanács ülésének napirendjén az unió versenyképessége, klímavédelmi cél-
kitűzések, a pénzpiaci stabilitás problémái, az energiaügy külpolitikai, illetve biztonsá-
gi vetületei, valamint a Mediterrán Unió terve szerepelt.
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Március 14. S��������: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Lendván a muravidéki 
magyar közösség önkormányzati szervezeteinek és kulturális intézményeinek képvise-
lőivel és szlovén kollégájával, France Cukjatival folytato� megbeszélést.

Március 17–19. J����: Göncz Kinga külügyminiszter tokiói látogatásán a gazdasá-
gi együ�működésről, befektetésekről tárgyalt Fukuda Jaszuo japán kormányfővel, 
találkozo� Naruhito herceg trónörökössel és a felsőház elnökével, Eda Sacukival.  
A külügyminiszter a látogatás idején megállapodo� a munkavállalási célú tartózkodási 
engedélyek időtartamának két évre való meghosszabbításáról és a jogosítványok köl-
csönös elismeréséről.

Március 18. ���������� ��������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Bayer Mihály 
moldovai nagykövetet kérte fel Nabucco-ügyi utazó nagykövetnek, feladata az lesz, 
hogy összehangolja a vezeték által érinte� hat ország kormányközi megállapodásait, 
képviselje a Nabuccóval kapcsolatos magyar álláspontot. Bayer Mihály április 1-jétől 
tölti be a posztot.

Március 19. K������: A magyar, a bolgár és a horvát kormány közös nyilatkozatot ado�
ki Koszovó elismeréséről. Ezt követően Horváthné Fekszi Márta, a Külügyminisztérium 
államtitkára Budapesten bejelente�e: Magyarország elismerte a független Koszovót.

Március 20. V������: Gazdasági, üzleti és turisztikai kérdésekről tárgyalt Hanoiban 
Göncz Kinga külügyminiszter Nguyen Tan Dung vietnami miniszterelnökkel és Pham 
Gia Khiem külügyminiszterrel.

Március 25. �������–������ �����������: Lech Kaczynski lengyel köztársasági el-
nök magyarországi hivatalos látogatásán Sólyom László államfővel a két ország kap-
csolatainak fejlesztéséről tárgyalt. A lengyel elnök Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel 
az Európát érintő Déli Áramlat és Nabucco gázvezetékekről, a projektek eltérő megíté-
léséről tárgyalt.

Március 28–29. E������ U���: A szlovéniai Brdóban tarto�ak kötetlen tanácskozást 
az uniós országok külügyminiszterei többek közt a közel-keleti kérdésről, valamint az 
EU és Oroszország közö� megkötendő új partnerségi és együ�működési megállapo-
dásról. Az értekezleten Magyarországot Göncz Kinga képviselte.

Március 30. ��������� ������: A repülőtereken is csatlakozo� a határellenőrzés nél-
küli közlekedést biztosító schengeni övezethez kilenc új EU-tagállam (Magyarország, 
Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Észtország, Le�ország, Litvánia és 
Málta). Az övezetbe bevont országok egymás közti forgalmában megszűnt a határ- és 
vámellenőrzés.

Á������
Április 2–3. NATO: A NATO bukaresti csúcsértekezletén 24 állam- és 26 kormányfő 
(köztük Gyurcsány Ferenc miniszterelnök) ve� részt. A tanácskozáson meghívták a ka-
tonai szövetségbe Horvátországot és Albániát, de Görögország kérésére elhalaszto�ák 
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Macedónia meghívását, míg Ukrajna és Grúzia elő� nyitva hagyták a NATO ajtaját. 
Megállapodtak abban is, hogy támogatják Bosznia-Hercegovina és Montenegró csatla-
kozását az úgyneveze� intenzív párbeszéd folyamatához.

Április 8. ������–������ �����������: Ivo Sanader horvát miniszterelnök budapes-
ti látogatásán Gyurcsány Ferenc kormányfővel folytato� megbeszélést az energetikai 
együ�működésről, a két ország földgázhálózatának összekötéséről. A vezeték-össze-
kapcsolási projektben a kormány közvetlenül nem vesz részt, az vállalatközi program 
lesz. Sanader találkozo� Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, az Európai Néppárt alel-
nökével is.

Április 9–11. R������/C���������: Első ízben te� magyar parlamenti küldö�ség 
hivatalos látogatást – Szili Katalinnak, az Országgyűlés elnökének vezetésével – Romá-
niában, a Kárpátokon túli Csángóföldön.

Április 14. F������������: Göncz Kinga külügyminiszter párizsi hivatalos látoga-
tásán megbeszélést folytato� Bernard Kouchner francia külügyminiszterrel és a két 
országot érintő reformokról baloldali politikusokkal. A külügyminiszter találkozo�
Pierre Moscovicival, az ellenzéki szocialista párt külügyi kapcsolatokért felelős orszá-
gos titkárával, volt Európa-ügyi miniszterrel.

Április 15–17. B������: Sólyom László személyében 1999 óta először te� hivatalos lá-
togatást Belgiumban magyar államfő. A köztársasági elnök megbeszéléseket folytato�
európai integrációs kérdésekről, valamint környezetvédelmi és energetikai témákról, 
vendéglátóival értékelték a hónap elején tarto� bukaresti NATO-csúcstalálkozót, véle-
ményt cseréltek a nukleáris energetika, illetve az energiafüggőség kérdéséről. Sólyom 
László fogadta Yves Leterme belga miniszterelnököt, Herman Van Rompuy képvise-
lőházi és Armand De Decker szenátusi elnökkel pedig egyebek közö� a 2010–2011-es 
spanyol–belga–magyar közös elnökségről tárgyalt. 

Április 17–18. E������ U���: Göncz Kinga külügyminiszter Brüsszelben a 2010–2011-
es közös EU-elnökségről tárgyalt Karel de Gucht belga külügyminiszterrel, és megál-
lapodo� abban, hogy elkezdik egy úgyneveze� egyetértési nyilatkozat kidolgozását, 
amely meghatározza a közös munka módozatait. 18-án a magyar külügyminiszter 
Luxembourgban Jean Asselborn külügyminiszterrel folytato� megbeszélést Magyar-
ország felkészüléséről a 2010–2011-es EU-elnökségre, találkozo� Jean-Claude Juncker
miniszterelnökkel és Ben Fayo�al, a képviselőház külügyi és Európa-ügyi bizo�ságá-
nak elnökével is.

Április 22. ����–������ �����������: Ma�i Vanhanen finn kormányfő Magyaror-
szágon te� látogatást, és tárgyalásokat folytato� Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel. 
Találkozo� Sólyom László köztársasági elnökkel is.

Április 23–24. ��������� �������������: A visegrádi négyek külügyminiszterei – a 
cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák külügyminisztérium vezetői – Prágában tanács-
koztak. A megbeszélésen részt ve� a az ukrán és a svéd diplomácia vezetője is. Ma-
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gyarországot a tanácskozáson Göncz Kinga külügyminiszter képviselte. A magyar kül-
ügyminiszter kétoldalú tárgyalásokat folytato� az ukrán és a cseh külügyminiszterrel. 
Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter magyar kollégájával Prágában megnyito�a
A nyilvánosság bevonása a közigazgatási döntéshozatal folyamataiba, valamint a partnerség 
elve elnevezésű nemzetközi konferenciát.

Április 29–30. E������ U���: Az európai távlatokról és biztonságpolitikai kérdések-
ről tarto� tanácskozást az ausztriai Grazban nyolc európai uniós tagállam – köztük 
Magyarország – államfője. Az úgyneveze� Arraiolos-csoport kötetlen formájú eszme-
cseréjén a házigazda Heinz Fischer osztrák elnökön kívül Sólyom László magyar, Horst 
Köhler német, Aníbal Cavaco Silva portugál, Tarja Halonen finn, Giorgio Napolitano
olasz, Valdis Zatlers le� és Lech Kaczynski lengyel államfő ve� részt. Sólyom László 
bejelente�e, hogy 2010-re Budapestre hívta meg partnereit.

Április 30. ��������–������ �����������: Marian Lupu, a moldovai parlament el-
nöke látogatást te� Budapesten, tárgyalásokat folytato� magyar partnerével, Szili Ka-
talinnal. A találkozó egyik legfontosabb kérdése Moldova euroatlanti integrációja volt. 
A moldovai házelnököt fogadta Gyurcsány Ferenc kormányfő is.

 
M����
Május 2–3. �����-������� �������������: A macedóniai Ohridban rendezték meg a 
közép-európai államfők 15. hagyományos éves találkozóját. A tanácskozáson 18 ország 
vezetője ve� részt, és vendégként jelen volt Abdullah Gül török államfő is, Magyaror-
szágot Sólyom László köztársasági elnök képviselte. A magyar államfő 2-án megbeszé-
lést folytato� a vendéglátó Branko Crvenkovszki államfővel, illetve Bamir Topi albán 
elnökkel.

Május 6. ����–������ �����������: Václav Klaus cseh államfő munkalátogatást te�
Budapesten, találkozo� Sólyom László köztársasági elnökkel és Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnökkel.

Május 7. E������ T�����: Göncz Kinga külügyminiszter Strasbourgban részt ve� az
Európai Tanács Miniszteri Bizo�ságának ülésén, és megbeszélést folytato� Ali Babacan
török külügyminiszterrel. 

Május 7–10. �����–������ �����������: Csia Csing-lin (Jia Qinglin), a Kínai Népköz-
társaság Népi Politikai Tanácskozó Testülete Országos Állandó Bizo�ságának elnöke 
száztagú küldö�ség élén Magyarországra látogato�. A kínai hazafias egységfront veze-
tője a gazdasági és kereskedelmi együ�működésről folytato� megbeszélést Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnökkel, Szili Katalin házelnökkel és Medgyessy Péter volt kormány-
fővel, utazó nagyköve�el.

Május 8. S��������/B�����: Göncz Kinga külügyminiszter Ljubljanában részt ve� a
Nyugat-Balkán stabilitásáról szóló vitában. Megbeszélést folytato� szlovén kollégájá-
val, Dimitrĳ Rupellel.
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Május 9. ������–������ �����������: Stjepan Mesic horvát államfő budapesti láto-
gatásán az autópálya-építésekről, a vasúti összekö�etések és az energetikai vezetékek 
fejlesztéséről, a Mol és a horvát olajtársaság, az INA esetleges integrációjáról tárgyalt 
Sólyom László köztársasági elnökkel, találkozo� Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel 
és Szili Katalin házelnökkel.

Május 15–23. D�������-Á����: Sólyom László köztársasági elnök délkelet-ázsiai kör-
útja során Vietnamban, Indonéziában és Szingapúrban te� állami látogatást Tíz év után 
első magyar államfőként járt Vietnamban. Szingapúrban a két ország gazdasági és ok-
tatási kapcsolatainak fejlesztéséről folytato� megbeszélést

Május 20. �����������–������ �����������: Milo Djukanovic montenegrói kor-
mányfő látogatást te� Budapesten, és megbeszélést folytato� Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnökkel.

Május 21–22. F������������: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Párizsban meg-
beszélést folytato� Christian Poncelet-val, a francia szenátus elnökével a két ország 
együ�működéséről. Strasbourgban, az Európai Tanács  tagországainak parlamenti 
elnöki konferenciáján vitaindító előadást tarto� a parlamentek és a civil társadalom 
kapcsolatáról.

Május 22. ��������� �������������: A visegrádi négyek, a balti országok és Szlové-
nia miniszterelnökei, köztük Gyurcsány Ferenc magyar kormányfő Prágában találkoz-
tak José Manuel Durao Barrosóval, az Európai Bizo�ság elnökével.

F������������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Nicolas Sarkozy francia állam-
fő Párizsban aláírta a magyar–francia stratégiai partnerségről szóló megállapodást.

Május 30–31. ��������� �������������: A négy visegrádi ország (Csehország, Len-
gyelország, Magyarország és Szlovákia) törvényhozásának vezetői Prágában arról tár-
gyaltak, hogy milyen feladat hárul a nemzeti parlamentekre az Európai Unió lisszaboni 
szerződésének érvénybe lépése után.

 
J�����
Június 1–6. K���: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke hivatalos látogatást te� Kínában. 
Sencsenben (Shenzhen) ünnepélyesen lezárta a 2007 szeptemberében kezdődö� ma-
gyar évadot, minden idők legnagyobb magyar gazdasági, kulturális és idegenforgalmi 
évadjának rendezvénysorozatát. Szili Katalin találkozo� a makaói, majd a hongkongi 
törvényhozás elnökével, Pekingben tárgyalásokat folytato� a Kínai Népi Politikai Ta-
nácskozó Testület állandó bizo�ságának elnökével, Csia Csing-linnel (Jia Qinglin) és 
Vu Pang-kuóval (Wu Bangguo), a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állan-
dó Bizo�ságának (parlament) elnökével.

Június 2. �����–������ �����������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Budapesten 
a magyar–japán gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről, japán befektetések lehetőségeiről 
tárgyalt Mitarai Fudzsióval, a japán üzleti szövetség elnökével.
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Június 3. F���������������: Minszkben megnyílt a magyar nagykövetség.
Franciaország: Göncz Kinga külügyminiszter Bernard Kouchner francia külügymi-

niszter meghívására Párizsban részt ve� a július 1-jén kezdődő francia EU-elnökség 
prioritásairól szóló munkavacsorán. 

Június 4. ENSZ: New Yorkban az ENSZ közgyűlése Bródi Gábor magyar ENSZ-
nagykövetet választo�a meg a világszervezet költségvetési főbizo�ságának elnökévé 
szeptember 1-jétől. (Az ENSZ-közgyűlés főbizo�ságaiban az elnöki tisztet több mint 25 
éve nem töltö�e be magyar diplomata.)

Június 12. B������-H����������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Bosznia-Her-
cegovinában te� hivatalos látogatást. Szarajevóban megbeszélést folytato� Nikola
Spiriccsel, a bosznia-hercegovinai központi kormány fejével, és szándéknyilatkozatot 
írt alá a Bosznia-Hercegovina EU-csatlakozását elősegítő magyar kormányzati támo-
gatásról. Megbeszélést folytato� a boszniai kollektív államelnökség három tagjával és 
Miroslav Lajcákkal, a nemzetközi közösség ENSZ-felhatalmazás alapján tevékenyke-
dő, teljhatalmú boszniai főképviselőjével. A kormányfő Milorad Dodikkal, a boszniai 
Szerb Köztársaság miniszterelnökével erőművek építéséről tárgyalt.

Június 16. E������ U���: Luxembourgban tanácskoztak az uniós külügyminiszterek, 
magyar részről Göncz Kinga külügyminiszter.

Június 17. E������ U���: Göncz Kinga külügyminiszter Stockholmban tárgyalt kol-
légájával Carl Bild�el, valamint Cecilia Malmström európai uniós ügyekben illetékes 
miniszterrel.

Június 18. E������ U���: Az Európai Unió tagországainak versenyképességi ügyek-
ben illetékes miniszterei úgy döntö�ek, hogy Budapest lesz az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet székhelye. 

Június 19–20. E������ U���: Brüsszelben tanácskoztak az EU-országok állam-, illet-
ve kormányfői. Magyarországot Gyurcsány Ferenc miniszterelnök képviselte a csúcs-
találkozón. A magyar kormányfő a tanácskozás idején többször tárgyalt Robert Fico 
szlovák kormányfővel.

Június 20–21. ���������� ���������: európai parlamenti elnökök találkoztak Lissza-
bonban, Magyarországot Szili Katalin házelnök képviselte. 

Június 23. O����������/V������: Göncz Kinga külügyminiszter a Vatikánban foly-
tato� tárgyalásokat. A magyar diplomácia vezetője találkozo� Dominique Mamberti
címzetes érsekkel, az államközi kapcsolatok vatikáni titkárával, udvariassági látogatást 
te� Tarcisio Bertone bíboros államtitkárnál, továbbá Fra Ma�hew Festingnél, a Szuve-
rén Máltai Lovagrend új nagymesterénél. Találkozo� Franco Fra�ini olasz külügymi-
niszterrel is.

Június 25–26. R������/E�����: Szili Katalin házelnök Erdélyben te� látogatást, Ma-
rosvásárhelyen átve�e a város által adományozo� Pro Urbe díjat, majd Kolozsváron 
te� látogatást.
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Június 28–30. ���������� ���������/O����������: A nyugat-szibériai Hanti-
Manszĳszkban tarto�ák a Finnugor Népek V. Világkongresszusát, amelynek alkalmá-
ból a finnugor országok – Észtország, Finnország és Magyarország – és a vendéglátó 
Oroszország köztársasági elnökei csúcstalálkozót is tarto�ak. Magyarországot Sólyom 
László államfő képviselte. A kongresszus világkongresszusa felkérte az Európai Tanács 
emberjogi biztosát, hogy hozza létre az Európa nemzeti kisebbségeivel és őshonos né-
peivel foglalkozó állandó fórumot.

Összeállíto�a: Sugárné Bugár Anna
MTI Sajtóadatbank



256 Külügyi Szemle

Tisztelt Szerzőink!

A Külügyi Szemle  szerkesztősége az alábbi formában fogad el kéziratokat:
• Word formátum;
• 12-es betűnagyság;
•  a tanulmány terjedelme szóközökkel együ� max. 50000 karakter (e�ől mindössze kivéte-

les esetben lehet eltérni);
• kb. 15 soros rezümé (magyarul és/vagy angolul).

Abban az esetben, ha a tanulmányban hivatkozások szerepelnek, az alábbi formában kérjük 
azok jelölését:

•  a szövegben a jelze� szövegrész után upper case sorszám (amennyiben a mondat végén 
szerepel a hivatkozási szám, a pont utánra kerüljön);

• a szöveg végén Jegyzetek címszó ala� a hivatkozások formája az alábbi legyen:
a)  önálló monográfia esetén: John White: Theory of International Relations. New York: 

McGraw-Hill, 2001. 55. o.
b)  folyóiratcikk esetén: John White: „The Darfur Crisis”. Foreign Affairs, Vol. 93. No. 5. 

(2002) 63–75. o.
c)  tanulmánykötetben közölt cikk esetén: John White: „The Darfur Crisis”. In: A Panorama 

of World Crises (szerk. Michael Black). Oxford: Oxford UP, 1999. 87–201. o. 
 Mindhárom esetben kizárólag az első említéskor kell teljes bibliográfiai adatsort

közölni. 
d)  Ha közvetlenül egymás után szerepelnek hivatkozások ugyanabból a forrásból, akkor 

a második stb. hivatkozás: Uo. 88. o.
e)  Ha nem közvetlenül egymást követően szerepelnek hivatkozások ugyanabból a forrás-

műből, akkor pl. White: i. m. 34. o.
f)  Ha egy ado� szerzőtől egynél több mű szerepel, és ismételten hivatkozunk valamelyik

munkájára, akkor a szerző neve melle� a mű rövid címe is szükséges, pl. White: „The
Darfur Crisis”, 78. o.

g)  Kormányzati dokumentum esetén: The National Security Strategy of the United States of 
America. White House, 2006. február 12.

h)  Online forrás esetén: John White: „The Darfur Criris”. The New Republic Online, Septem-
ber 13, 2003.

i)  Internetes forrás esetén: John White: „The Darfur Crisis”, 
 h�p://www.intel-dump.com, September 19, 2004.
j)  Felhívjuk T. Szerzőink figyelmét a szóközök használatára az írásjelek után. 

Könyvrecenziók esetében a terjedelem max. 10 000 karakter lehet (szóközökkel együ�).
A folyóiratcikkek recenziója nem haladhatja meg az 5000 karaktert (szóközökkel együ�).

A kéziratokat az alábbi címre várjuk: kulugyiszemle@hiia.hu vagy titkarsag@hiia.hu.
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