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2010. április 1.–június 15.

Április
Április 8. Nemzetközi Találkozó: Prágában munkavacsorán látta vendégül Barack 
Obama amerikai elnök 11 közép- és kelet-európai ország államfőjét, illetve kormány-
főjét. Magyarországot a találkozón Bajnai Gordon miniszterelnök képviselte. Az Egye-
sült Államok prágai nagykövetének rezidenciáján lezajlott vacsorán a magyar, a bolgár, 
a horvát, a szlovén, a lengyel és a szlovák miniszterelnök, valamint a litván, a lett, az 
észt és a román államfő vett részt. Csehországot az elnök és a kormányfő képviselte.

Április 15. Ausztria: Balázs Péter magyar és Michael Spindelegger osztrák külügy-
miniszter munkatalálkozót tartott Győrben. A kétoldalú kapcsolatok kérdéseit áttekint-
ve szó volt kishatárátkelőkről és a magyarországi földvásárlási moratórium meghosz-
szabbításáról is. 

Kormány- és irányváltás: Martonyi János, a második Orbán-kormány külügymi-
niszteri posztjának várományosa a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában 
többek között kijelentette: a Fidesz-kormány új pénzügyi megállapodásra vagy a már 
meglévő kiterjesztésére törekszik a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és az Európai 
Unió val. Kijelentette azt is, hogy Magyarországnak szüksége van mind az EU-által 
támogatott Nabucco gázvezetékre, mind pedig a Déli Áramlatra. A kettős állampol-
gárság megadása a meglévő törvények módosításával egyszerűsödni fog – mondta a 
leendő külügyminiszter. Az új kormány azt akarja, hogy megszűnjön a szomszédos 
országokban élő magyarok hátrányos megkülönböztetése a világ más részein élőkhöz 
képest, de ez nem jelenti az állampolgárság tömeges, automatikus megadását, s ettől 
elválik a szavazati jog megadásának kérdése.

Április 16. Nemzetközi Együttműködés: Sólyom László magyar, Boris Tadić szerb és 
Ivo Josipovic horvát államfő Pécsett közös találkozót tartott. A köztársasági elnökök a 
kulturális nemzet fogalmának bevezetéséről, az európai integrációról és környezetvé-
delmi kérdésekről tárgyaltak.

Április 18. Lengyelország: Krakkóban, a Wawel-székesegyházban számos lengyel és 
külföldi állami, politikai vezető és több tízezer gyászoló részvételével örök nyugalom-
ra helyezték a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt Lech Kaczynski lengyel elnököt 
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és hitvesét. Magyarországot Sólyom László államfő, Bajnai Gordon kormányfő, Orbán 
Viktor, a Fidesz elnöke, Martonyi János volt s kijelölt külügyminiszter képviselte. 

Április 21. EBESZ: Magyarország tölti be az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet Biztonsági Együttműködési Fórumának soros elnökségét négy hónapon ke-
resztül. Ennek jegyében a bécsi székhellyel működő fórum ülését a soros elnökség ne-
vében Bali József védelempolitikai szakállamtitkár nyitotta meg.

Május
Május 7. Nemzetközi Szervezet: Fazakas Szabolcsot kinevezték az Európai Számve-
vőszék tagjává. (A kinevezés az EU-tagállamok kormányait képviselő tanácstól szár-
mazik, a nemzeti hatóságok javaslatai alapján és az Európai Parlament véleményének 
kikérését követően történik.)

Május 10. Európai Unió: Az EU külügyminiszterei Brüsszelben tanácskoztak, ma-
gyar részről a találkozón Balázs Péter külügyminiszter vett részt.

Szerbia: A szerb diplomácia vezetője, Vuk Jeremić Budapesten tartózkodott és tár-
gyalt Martonyi János kijelölt külügyminiszterrel a kétoldalú kapcsolatok bővítésének 
és a regionális együttműködés elmélyítésének lehetőségeiről.

Európai Unió: Bajnai Gordon magyar miniszterelnök Brüsszelben tett magánjelle-
gű búcsúlátogatást, találkozott Herman Van Rompuy-jal, az Európai Tanács elnökével, 
José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével.

Május 12. Szlovákia: Martonyi János kijelölt külügyminiszter Pozsonyban találko-
zott Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszterrel, aki kijelentette: Pozsonynak és Buda-
pestnek is érdeke, hogy a szlovák kormány megalakulása után azonnal legfelső szintű 
párbeszéd induljon el a szlovák és a magyar kormány között. Május 12-én Szlovákia 
konzultációra hazarendelte budapesti nagykövetét amiatt, hogy az alakuló magyar kor-
mány módosítani készül az állampolgársági törvényt, 14-én pedig a kormány foglalt 
állást, miszerint Szlovákiának elfogadhatatlan, hogy Magyarország intézményesíteni 
akarja kapcsolatait a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségekkel, s meggyőződése, hogy 
ez a lépés nincs összhangban a nemzetközi joggal. 19-én Robert Fico kormányfő ma-
gyar–szlovák kormányfői találkozót kezdeményezett. Május 25-én a szlovák kormány-
fő felszólította Orbán Viktort, állítsa le az Országgyűlésben a határon túli magyarok 
kettős állampolgárságát lehetővé tevő törvénymódosítás folyamatát, a parlament pedig 
határozatában adott hangot nyugtalanságának, s egyoldalúnak és elfogadhatatlannak 
minősítette a magyar lépést.

Május 19. Ukrajna: Martonyi János leendő külügyminiszter Kijevben megbeszélést 
folytatott Konsztantyin Hriscsenkóval, az ukrán diplomácia vezetőjével. Megállapod-
tak, hogy Magyarország és Ukrajna felújítja a magas szintű kétoldalú tárgyalások hát-
térbe szorult gyakorlatát, amelynek keretében a két ország miniszterelnöke a közel-
jövőben találkozik egymással. 
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Május 20. Horvátország: Martonyi János kijelölt külügyminiszter Zágrábban megbe-
szélést folytatott Gordan Jandrokovic horvát külügy- és európai integrációs miniszterrel. 

Egyesült Államok: Magyar tiszteletbeli konzul kezdte meg működését Kalifornia 
fővárosában, Sacramentóban Bartsch Miklós energiaügyi és környezetvédelmi szak-
ember, a helyi magyar klub elnöke személyében.

Május 24. Európai Unió: Az EU és a partnerországok külügyminiszterei informális 
találkozót tartottak a lengyelországi Sopotban. Magyarországot Balázs Péter külügy-
miniszter képviselte.

Május 25. Szlovénia: Martonyi János kijelölt külügyminiszter Ljubljanában tárgyalt 
Borut Pahor szlovén kormányfővel és Samuel Zbogar külügyminiszterrel. Martonyi a 
tárgyalások után kijelentette: a szlovén fél magyar belügynek tekinti a magyar állam-
polgársági törvény módosítását, s nem kíván ezzel az üggyel foglalkozni. 

Május 26. magyar állampolgárság: Nagy többséggel elfogadta az Országgyűlés a 
magyar állampolgárságról szóló törvényt módosító javaslatot, amely alapján a határon 
túli magyarok kedvezményesen szerezhetik meg a magyar állampolgárságot.

Európai Unió: Madridban rendezték meg a sorrendben 18. EU–ASEAN (Délkelet-
ázsiai Nemzetek Szövetsége) külügyminiszteri értekezletet „EU and ASEAN: Partners 
in Regional Integration” mottóval. Az értekezleten részt vevő magyar delegációt 
Várkonyi László szakállamtitkár vezette.

Május 28. Európai Parlament: Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz, valamint Kovács Béla, 
a Jobbik képviselője utazik Brüsszelbe, hogy az Európai Parlamentben (EP) betöltse az 
onnan hazatérő képviselők helyét.

Május 31. Szlovákia: Ivan Gasparovic szlovák államfő aláírta a módosított állampol-
gársági törvényt. (Ennek lényege, hogy az a szlovák állampolgár, aki önként felveszi 
egy másik ország állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovákot.)

Június
Június 1. Lengyelország: Első hivatalos külföldi látogatására Varsóba utazott Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök, kíséretében volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nél-
küli miniszter, Varga Mihály, a Miniszterelnökség államtitkára és Szijjártó Péter miniszter-
elnöki szóvivő. A magyar kormányfő tárgyalt vendéglátójával, Donald Tusk lengyel mi-
niszterelnökkel és Bronislaw Komorowski ideiglenes államfővel. Donald Tuskkal tartott 
sajtóértekezletén a magyar kormányfő kifejtette, hogy Magyarország és Lengyelország arra 
készül, hogy 2011-ben, amikor az első félévben Budapest, a másodikban pedig Varsó töl-
ti be az Európai Unió elnöki tisztségét, különleges kettős együttműködést alakítsanak ki.

Június 2. EU-Balkán: Tanácskozást tartottak Szarajevóban az Európai Unió tagálla-
mainak és a Nyugat-Balkán országainak külügyminiszterei, magyar részről Martonyi 
János külügyminiszter vett részt a rendezvényen.
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Június 2–3. EU: Orbán Viktor kormányfő Brüsszelben Herman van Rompuy-jel, az 
uniós tagországok állam-, illetve kormányfői testülete, az Európai Tanács elnökével, 
majd José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélést. 
Munkavacsorán találkozott az Európai Bizottság hat néppárti tagjával és Jerzy Buzek 
európai parlamenti elnökkel is találkozott. Barroso a közös sajtóértekezleten arra kér-
te Magyarországot és Szlovákiát, hogy az európai szellemiség jegyében, de kétoldalú 
formában tárgyaljanak azokról a témákról, amelyek érzékenyen érintik viszonyukat.

Június 4. Csehország: Václav Klaus államfő és Jan Fischer miniszterelnök közös nyi-
latkozatot adtak ki, amelyben kifejtették, hogy véleményük szerint a nemzeti összetar-
tozásról szóló magyar törvény semmibe veszi a trianoni szerződést. (A magyar parla-
ment 3-án nyilvánította június negyedikét a nemzeti összetartozás napjává.)

Az Országgyűlés emlékülést tartott az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 
90. évfordulóján; a nemzeti összetartozás napján Sólyom László köztársasági elnök 
hangsúlyozta, a kisebbségi nemzetrészeknek szükség van az anyaország segítségére.

Június 5. Nemzetközi találkozó: Sólyom László államfő részt vett a Velencei Bizott-
ság megalakításának 20. évfordulója alkalmából a testületnek nevet adó olasz városban 
rendezett emlékünnepségen.

Június 9. Németország: Norbert Lammert, a Bundestag elnöke és Schmitt Pál, az Or-
szággyűlés elnöke Budapesten megnyitották az Eltűnt a fal – Békés forradalom és a meg-
osztottság legyőzése című kiállítást. 

Június 10–11. Szerbia: Martonyi János külügyminiszter Belgrádban tárgyalt partne-
rével, Vuk Jeremićtyel. A magyar diplomácia irányítója Mirko Cvetković szerb kor-
mányfővel és Božidar Ðelićtyel, a kormány EU-integrációért felelős miniszterelnök-he-
lyettesével is találkozott. Szabadkán megbeszélést folytatott Pásztor Istvánnal, a Vajda-
sági Magyar Szövetség elnökével.

Június 11. Ausztria: Werner Faymann kancellár munkamegbeszélésen fogadta Bécs-
ben Orbán Viktor miniszterelnököt.

Európa tanács: Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke részt vett Cipruson, az Európa 
Tanács tagországai parlamenti elnökeinek találkozóján.

Június 14. EU: Az EU-országok külügyminiszterei Luxembourgban tanácskoztak. 
Egyetértettek abban, hogy megkezdődhet a Szerbiával aláírt stabilitási és társulási 
egyezmény ratifikációs folyamata. A találkozón magyar részről Martonyi János kül-
ügyminiszter vett részt.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank
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Tisztelt Szerzőink!

A Külügyi Szemle  szerkesztősége az alábbi formában fogad el kéziratokat:
• Word formátum;
• 12-es betűnagyság;
•  a tanulmány terjedelme szóközökkel együtt max. 50 000 karakter (ettől 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 jelzett szövegrész után upper case sorszám (amennyiben a mondat végén 
szerepel a hivatkozási szám, a pont utánra kerüljön);

• a szöveg végén Jegyzetek címszó alatt 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 adott szerzőtől egynél több mű szerepel, és ismételten hivatkozunk valamelyik 

munkájára, akkor a szerző neve mellett 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, 
September 13, 2003.

i)  Internetes forrás esetén: John White: „The Darfur Crisis”, 
 http://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 együtt). 
 A folyóiratcikkek recenziója nem haladhatja meg az 5000 karaktert (szóközökkel együtt).

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

Dr. Magyarics Tamás
főszerkesztő
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