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A világ szeme felénk fordul 2011 első hat hónapjában. Vissza nem térő alkalom 
ez több okból is: amellett hogy aktív szerepet vállalhatunk a közös európai jövő 
alakításában, a megélénkülő nemzetközi érdeklődést hazánk javára is kama-

toztathatjuk. 
Olyan alkalom ez országképünk formálására, amely a hasonló kis államoknak csak 

ritkán adatik meg. Franciaország, Németország vagy az Egyesült Államok lépéseit kö-
veti a világ, a nemzetközi porondon kisebb súllyal latba eső államok azonban többnyi-
re csak valamilyen krízis vagy botrány kapcsán kerülnek a figyelem középpontjába. 
Az uniós elnökség azon ritka alkalmak egyike, amikor az új tagállamok, így Szlovénia, 
Csehország, Magyarország, majd Lengyelország is pozitív üzenettel állhat a nemzet-
közi közvélemény elé. 

A lehetőség, csakúgy, mint a felelősség óriási. Átgondolt, összehangolt lépésekre 
és átgondolt, összehangolt kommunikációra lesz szükség ahhoz, hogy Magyarország 
javára fordítsuk a következő hat hónapot.

Jelen írásban arra keressük a választ, hogy a magyar országkép alakításában ho-
gyan lehet segítségünkre a nyilvános diplomácia. Hogyan és főként miről kommu-
nikáljunk? Mi lehet a mi témánk, az a magyar szegmens, melyet kommunikációnk 
középpontjába állíthatunk? Az alábbiakban betekinthetést nyerhetünk a nyilvános 
diplomácia világába, illetve megismerhetjük azokat a kutatási eredményeket, melyek 
segítségével egy sikeresnek ígérkező hosszú távú kommunikációs stratégia körvona-
lazódik. A nyilvános diplomáciai stratégiát ugyanis nem érdemes kizárólag projekt-
szinten, néhány hónapos időszakra tervezni. Az uniós elnökség azonban egy hosszú 
távú nyilvános diplomáciai stratégia kezdőpontja lehet. Az itt kifejtett irányvonalak, 
bár nem tekinthetők reprezentatív méréseken alapuló kiforrott stratégiának, megmu-
tatják azokat a területeket, amelyek középpontba állításával a magyar nyilvános dip-
lomáciát fejleszteni érdemes. 
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Mit értünk nyilvános diplomácia alatt? 

Az államok nemzetközi versenyképességét és külpolitikai mozgásterét gazdasági és kato-
nai hatalmuk mellett egyre inkább befolyásolja külföldön kialakult országképük. Számos 
ország felismerte a vonzó országkép jelentőségét, s ezért nyit a külföldi közvélemény felé. 
Ezek az országok más országok közvéleményét, véleményvezéreit és a diplomaták körén 
kívül eső elitjeit is igyekeznek megnyerni. 

A nyilvános diplomácia célja az ország külpolitikai mozgásterének és versenyképessé-
gének növelése a diplomaták körén kívül eső célcsoportokkal való kommunikáció – azaz 
információátadás és kapcsolatépítés1 – révén. A nyilvános diplomácia a klasszikus diplo-
mácia célkitűzéseit támogatja a partnerországokban elfogadó, támogató közeg és kommu-
nikációs hálózatok kialakításával. Azon tevékenységek összessége, melyek arra irányulnak, 
hogy egy ország kormánya, szervezetei, vállalatai és magánszemélyei befolyásolják más 
országok kormányát, szervezeteit, vállalatait és magánszemélyeit a nemzetközi kommu-
nikáció segítségével, nemzetközi mozgásterük és versenyképességük növelése érdekében.

A nyilvános diplomácia Joseph Nye az angolszász szakirodalomban igen elterjedt disz-
ciplínája alapján az ország „puha hatalmát” hivatott növelni. Nye szerint: „A puha hata-
lom azon képesség, hogy kényszer vagy kifizetések helyett inkább a vonzódás kialakításával érjük 
el cél jainkat. Amikor rábírsz másokat arra, hogy azt akarják, amit magad is akarsz, nem kell any-
nyit költened jutalmakra és büntetésekre annak érdekében, hogy mások irányodba elmozduljanak.”2  
Egy ország puha hatalmának forrása a kultúrája (amennyiben vonzó más országok számá-
ra), a politikai értékei (ha azoknak megfelelően cselekszik), és a külpolitikája (amennyiben 
legitimnek és morálisan megfelelőnek ítélik meg külföldön).3 

Ezen elgondolás alapján tehát a nyilvános diplomácia és a puha hatalom között cél-esz-
köz reláció áll fenn, ahol a nyilvános diplomácia az az eszköz, mely a kemény, azaz katonai 
és gazdasági hatalom támaszaként az ország nemzetközi megítélését és alkupozícióját hi-
vatott javítani.4, 5 

A nyilvános diplomáciai tevékenység szétbontható két – egymással szorosan összefüggő 
– idősíkra. Egyes tevékenységek eredménye – mint például az oktatási és csereprogramoké 
vagy a kulturális kiállításoké, turisztikai éveké – hosszú távon érvényesül, míg mások ha-
tása – mint a sajtókapcsolatoké – már rövid távon megjelenik. A hosszú és rövid távú nyil-
vános diplomáciai eszközök hatása azonban kölcsönösen összefügg. Az években vagy évti-
zedekben mérhető országképépítő tevékenység hatással van az aktuálpolitikai kérdésekre, 
hiszen például évek kellenek ahhoz, hogy egy-egy csereprogramban részt vevő személy 
hazájában vezető pozícióba kerüljön és az őt egykor vendégül látó ország számára – akár 
érzelmi alapon – kedvezőbb döntést hozzon. Ugyanakkor az aktuálpolitikai események 
– mint például a nemzetközi hitelfelvétel híre vagy vezető politikusok megnyilvánulásai – 
szintén átütő hatással lehetnek a hosszú évek alatt épített (vagy rombolt) országképre. Pél-
da erre Obama elnöksége az Egyesült Államokban, aki az erősen megrendült amerikai or-



52010. tél

EU-elnökség és magyar országkép

szágimázst jól kommunikált külpolitikai döntésekkel hónapok alatt ugrásszerűen javította: 
2009-ben például három helyezést ugrott az Egyesült Államok a Future Brand Indexen 
és először lett a legnépszerűbb országmárka az öt éve futó felmérés eredményei alapján.6

A nyilvános diplomácia lényege, hogy mindezeket a tevékenységeket – rövid és hosszú 
távon – összehangolja. A strukturálatlan kommunikáció – főleg egy olyan világban, ahol 
a kommunikációs technikáknak köszönhetően gyakorlatilag bármely információ eljuthat 
bármely célcsoporthoz – kontraproduktív lehet. A hatékony kommunikáció tehát magas 
szintű összefogást és konszenzust igényel mind a kormányzati szervek, mind a magán-
szektor és a kormányzat között. Ellenkező esetben kaotikus kép alakulhat ki az ország-
ról: míg a turisztikai hivatal azt közvetíti, hogy az ország gyönyörű, a gazdaságfejlesztési 
hivatal épp az ellenkezőjét állítja, miszerint az ország tele van vasútvonalakkal, autókkal 
és gyárakkal.7 

A nyilvános diplomácia, azaz „public diplomacy” kifejezés az angolszász irodalomban 
terjedt el, s 1948-tól8 kezdve volt használatos. A kifejezést a legtöbben Dean Gullionnak, 
a Tufts Egyetem Flatcher Jogi és Diplomácia Iskolája tanárának tulajdonítják, aki 1965-ben 
megalapította az Edward R. Murrow Public Diplomacy Centert.9 Az angolszász irodalom-
ban szereplő „public diplomacy”10 magyar megfelelője „közdiplomácia” vagy „nyilvános 
diplomácia”. Az utóbbi kifejezés ismertebb Magyarországon – a többi között a NATO is 
ezt használja – ezért jelen értekezésben a „public diplomacy” megfelelőjeként a „nyilvános 
diplomácia” kifejezést használom. 

A nyilvános diplomácia előretörése a nemzetközi 
kapcsolatokban

A nyilvános diplomácia nem új jelenség a nemzetközi kapcsolatok területén, hanem 
egyre jelentősebb eleme az országok közötti kommunikációnak. Előretörését három té-
nyező magyarázza. 

Egyrészt az információs és kommunikációs forradalom következtében a tömegek tá-
jékozottabbak, az információ több forrásból és gyorsabban áramlik, ezért az üzenetek 
„áttetszőbbek”, valóságtartalmuk könnyebben ellenőrizhető, az új média11 megjelené-
sével pedig a kommunikáció kikerül a kormányzatok kizárólagos fennhatósága alól.12 

Másrészt a külkapcsolatok szereplőinek megsokszorozódása, főleg az NGO-k előretö-
rő szerepe a közvélemény – nem utolsósorban a nemzetközi közvélemény – felértékelő-
dését vonja maga után, a kormányzatok és egyéb szereplők ugyanis kénytelenek reagálni 
a civilszervezetek által megmozgatott tömegek szavára. A civilszervezetek munkája sok-
szor elő is segíti a globális kihívásokra aktívan reagáló országok összefogását.13 

Harmadrészt a demokráciák elterjedésének következtében egyre több országban 
jelenik meg a morális igény az állampolgárok bevonására a politikába, s így a kül-
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politikába is. A nyilvános diplomácia előretörésének „morális indítékaihoz” tartozik 
az a felfogás is, miszerint egy ország imázsa és hírneve közjószág, mely elősegíti vagy 
hátráltatja az állampolgárok törekvéseit.14 

Propaganda vagy kulturális diplomácia?

A nyilvános diplomáciát a mai napig olykor a propagandával azonosítják, nem alap-
talanul, hiszen mindkét tevékenység a közvélemény meggyőzésére, megnyerésére 
törekszik az azt kifejtő kommunikátor céljainak érdekében. Eszközeik azonban kü-
lönböznek. Míg a propaganda leegyszerűsített, félrevezető üzeneteket sulykol a cél-
közönségbe, addig a nyilvános diplomácia ideális esetben kétoldalú kommunikációt 
jelent, amely nem a konfliktust hanem a nemzetközi egyetértést hivatott elősegíteni, 
valós tények objektív megjelenítésével.15 

Az alapvető különbség a propaganda és a nyilvános diplomácia között az, hogy míg 
a köznyelv a propagandát a „fekete propagandával”, azaz a nem helytálló, kétes erede-
tű információkkal azonosítja, a nyilvános diplomácia az úgynevezett „fehér propagan-
dával”, azaz a beazonosítható forrásból származó, helytálló információkkal egyenlő.16 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nyilvános diplomácia ne emelné ki az infor-
mációknak az adott országra előnyös oldalát. 

A nyilvános diplomácia nem egyenlő a kulturális diplomáciával sem. A kulturális 
diplomácia valójában a nyilvános diplomácia hosszú távú eszközeit foglalja magába. 
Az oktatás, a művészetek bemutatása, a kulturális és szakmai csereprogramok mind-
mind részei a nyilvános diplomáciának, azonban hosszú távú célokat szolgálnak, s ha-
tásuk gyakran évtizedek és generációk múlva érzékelhető. Az így kialakított kapcsolat-
rendszer a rövid távú nyilvános diplomáciai célok eléréséhez nyújt támaszt. A nyilvános 
diplomácia tehát magába foglalja a kulturális diplomáciát, ám annál tágabb fogalom. 

A kulturális diplomácia segítségével kialakított hálózatok, az így bevont csoportok 
nagy segítséget jelenthetnek aktuálpolitikai kérdések esetén és akár kríziskommuniká-
cióban is. A kulturális diplomácia a hosszú évek alatt kialakult bizalomnak köszönhe-
tően képes lehet az aktuális politikai zavarok felett „átnyúlva” a kapcsolatok további 
fenntartására, adott esetben a diplomáciai eltávolodás idején is.17 

A három nyilvános diplomáciai alapmodell

Gilboa, a nyilvános diplomácia elismert szakértője három modellt különít el: a klasz-
szikus hidegháborús, a helyi PR-modellt, valamint a nem állami globális modellt.18 
A modellek nem lineárisan követik egymást, hanem egymás mellett is léteznek. Egy 
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állam alkalmazhat akár többféle modellt is attól függően, hogy milyen célból és milyen 
országban szeretne hatást elérni.

A hidegháborús modellben az államok elsődleges eszköze a nemzetközi műsor-
szórás, az egyirányú információs kommunikáció jegyében.19 A hidegháborús modell 
kizárólagos alkalmazása elsősorban autoriter rezsimek esetében lehet hatékony, más 
módszerekkel kombinálva azonban napjainkban is több ország nyilvános diplomáciá-
jának gerincét alkotja. Különösen igaz ez a kiépült nemzetközi tömegkommunikációs 
infrastruktúrával rendelkező, jelentős nemzetközi szereplőkre, mint az Egyesült Álla-
mok, Franciaország vagy az Egyesült Királyság.

A globalizált világban az államok éppúgy versengenek szomszédaikkal és a régi-
ójukba tartozó országokkal a befektetőkért20, turistákért és exportlehetőségért, mint 
ahogy a vállalatok versengenek a fogyasztókért.21 Gilboa helyi PR-modelljében22 az ál-
lamok e versenyben nemcsak saját erőforrásaikat veszik igénybe, hanem a partneror-
szágban honos, az ottani viszonyokat jól ismerő PR-cégeket, sőt akár lobbistákat is 
megbíznak.23 A helyi PR-modell kifejezést a szakirodalomban és a gyakorlatban gyak-
ran az országmárka-építéssel24 azonosítják. A márkaépítés elsősorban a gyenge nem-
zetközi reputációval rendelkező átalakuló, kicsi vagy „láthatatlan” országok körében 
népszerű. Az országmárka-koncepció „atyja” Simon Anholt, ő az országmárkát egy 
hexagonként fogja fel, amelynek csúcspontjaiban a kormányzat, a turizmus, a lakosság, 
a kultúra, a befektetések és a bevándorláspolitika szerepel.25 

Bár sokan kétkedve fogadják a marketing és a PR területéről származó eszközöket 
és módszertant, segítségével az állami csatornáknál szélesebb körű kommunikáció 
valósítható meg a sokrétű nemzetközi kommunikációs térben.26 A PR-modellt köve-
tő államok meggyőződésük szerint így hatékonyabb és pénzügyileg is áttekinthetőbb 
munkát végeznek. 

Az országmárka fogalma nem keverendő össze a turisztikai márkával. Magyar-
országon például a Magyar Turizmus Zrt. feladata a turisztikai országmárka kialakítá-
sa és frissítése. Ez a koncepció azonban kizárólag arra koncentrál, hogy Magyarország-
ra turistákat vonzzon. Egy teljes országmárka-koncepció ennél több elemet tartalmaz, 
és több oldalról mutatja be az országot – mivel nagyobb és összetettebb közönség meg-
szólítására hivatott. A teljes országmárkához a turizmus mellett hozzátartoznak a kor-
mányzati politikák (különös tekintettel a bevándorláspolitikára); a kultúra; a befekteté-
sek; valamint a magánszemélyek által közvetített országkép. 

A kultúra országmárka-koncepcióban betöltött szerepe talán a legegyértelműbb 
és leglátványosabb elem, azzal azonban, hogy egy ország a kultúrának mely elemeit 
emeli ki, és melyeket igyekszik elpalástolni, szintén hatással van az országképre. 

A külföldi befektetésekkel egy ország nemcsak tőkét, hanem imázst is „exportál”. 
Az olyan északi cégek, mint például az IKEA vagy a Nokia, büszkén vállalják és kép-
viselik anyaországuk értékeit. 
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A lakosságnak az országkép kialakításában betöltött szerepe talán a legnehezebben 
kontrollálható. Az idegennyelv-tudás hiánya, a barátságtalan eladók vagy lopások 
bármelyik gondosan megkomponált országmárkát tönkretehetik. Éppen ezért fontos, 
hogy az országmárka ne egy mesterséges koncepció legyen, hanem a magánszemélyek 
is magukénak érezzék, és lehetőségük nyíljon részt venni az országkép fejlesztésében. 

Az „állampolgár-diplomácia” koncepciója szerint minden egyes állampolgárnak 
joga, sőt kötelessége részt venni egy ország külkapcsolataiban – saját lehetőségeihez 
mérten. Az „állampolgár-diplomaták” olyan személyek, akik – például cserekapcsola-
tok révén – külföldön országukat képviselik, vagy külföldi látogatókat fogadnak saját 
hazájukban. Az ilyen kapcsolatok a személyes ismeretségen keresztül sokkal érthetőb-
bé és megélhetőbbé teszik a másik kultúrát.27 

Fontos kiemelni, hogy az országkép formálásában mindazoknak szerepük van, akik 
egy adott nemzethez tartozónak mondják magukat. A külföldön élőknek, az úgyneve-
zett diaszpóráknak kiemelt szerep jut, hiszen megnyilvánulásaikkal nemcsak önmagu-
kat, hanem népüket, nemzetüket is képviselik.

Gilboa nem állami, átmeneti modellje különleges a nyilvános diplomáciai model-
lek között. Ha ragaszkodunk a „diplomácia” eredeti, szuverenitáshoz kötött felfo-
gásához, akkor az NGO-k, vállalatok és magánszemélyek „külkapcsolatai” egyér-
telműen nem tartoznak a nyilvános diplomácia körébe. Ha azonban szélesebb körű 
értelmezést vallunk magunkénak, akkor a nem állami modellnek helye van a nyilvá-
nos diplomáciai modellek között. Nem nehéz belátni, hogy a valóság messze megha-
ladta azt az elképzelést, hogy egy országról kialakult kép kizárólag az adott kormány 
tevékenységétől függ. 

Gilboa nem állami nyilvánosdiplomácia-felfogása magába foglalja minden nem álla-
mi szereplő nemzetközi kommunikációját, függetlenül attól, hogy a szervezet egy adott 
államhoz köthető, vagy olyan, hazai bázisától eltávolodott, valóban nemzetközi szer-
vezetről van szó, mint például a Greenpeace.28 Jelen írás alapja a nyilvános diplomá-
cia egy-egy adott országhoz köthető felfogása, ezért e tanulmányban eltekintek a nem 
állami szereplők nemzetközi kommunikációjának azon elemeitől, melyek nincsenek 
hatással az országimázsra. 

Nyilvános diplomácia Európában

Az európai nyilvános diplomácia – mint ahogy a kontinens maga – igen sokszínű, s né-
hány európai állam nyilvános diplomáciai tapasztalatai messzire nyúlnak vissza. Ilyen 
például Franciaország és az Egyesült Királyság. Ez utóbbi állam nyilvános diplomáci-
ája az utóbbi időben éppen arra irányul, hogy lerázza magáról a merev, gyarmattartó 
imázst, és mindenekelőtt „cool” legyen.29 
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A kevésbé előnyös történelemmel illetve földrajzi elhelyezkedéssel „megáldott”  
európai államok számára a nyilvános diplomácia az önmeghatározás eszköze lehet.30 
Ez különösen igaz a fiatal európai országokra, mint a balti államok, vagy éppen az  
Európán kívül könnyen összekevert Szlovákiára és Szlovéniára. A kis államok közt 
különleges helyet foglalnak el a kialakult negatív országképet átformálni igyekvő nem-
zetek, például a Balkánon vagy napjaink Romániája, ahol az országkép formálásában 
súlyos gondot okoz a romák Franciaországból való hazatoloncolásának ügye. 

A kis államok titka egy olyan jól megválasztott érték, azaz „termék” kihangsúlyozása, 
mellyel az ország lakossága azonosulni tud, és amely nemzetközi porondon is elfoga-
dott, illetve előnyös sajátosság. A nemzetközi diskurzusban fellelhető kommunikációs 
rések kihasználására irányul az úgynevezett „szegmens- vagy kommunikációsrés-
diplomácia”31 melynek iskolapéldája az imázsát a humanitárius segítségnyújtás téma 
köré építő Norvégia. 

Norvégia a kis államok jellemzőivel bír, „láthatatlansága” köszönhető kis népessé-
gének, csekély gazdasági jelentőségének, valamint politikai, földrajzi és kulturális el-
különülésének. Ezeken kívül a norvég nyelv sem népszerű világszerte, s Norvégia nem 
rendelkezik olyan, széles körben ismert kulturális értékekkel, amelyek megkülönböz-
tetnék akár Skandinávia többi államától.32 

A norvég külügyminisztérium ezért felkérte a londoni székhelyű Külpolitikai Köz-
pontot, hogy dolgozza ki Norvégia nyilvános diplomáciai stratégiáját. A stratégia 2003-
ban került a nyilvánosság elé, s négy olyan témát ölelt fel, amelyek segítségével Norvé-
gia a világ előtt értéket képviselhet. Ezek a következők: humanitárius és béketeremtő 
„szuperhatalom”, a természettel együtt élő társadalom, magas szintű egyenlőségben 
élő társadalom, a nemzetközi kihívásokra választ adni tudó társadalom. Bár ezen ér-
tékek ilyen módon való meghatározása újszerű, az alapelvek a norvég politikai élet-
ben és társadalomban már régóta jelen vannak.33 A humanitárius szegmens kiemelt 
szerepet tölt be ezek között. A norvég békefenntartás történelmi gyökerekre vezethető 
vissza: az evangélikus egyház ugyanis aktív missziós tevékenységet végzett Afrikában 
és világszerte, a lakosságra vetítve a legtöbb misszionáriussal. A hazatérő misszioná-
riusok megosztották tapasztalataikat az otthon maradottakkal, s így a misszionáriusok 
globális szociális érzékenysége a norvég társadalomban is éreztette hatását. A társa-
dalomba ily módon beszivárgó értékrend és felelősségtudat alapját képezte az ország 
hírét tovább növelő Nobel-díj megalapításának is. 

Norvégia béketeremtő szerepe a humanitárius intervenciókhoz való anyagi hozzá-
járulása és az akciókban való részvétele, valamint békemediációs tevékenysége révén 
vált közismertté – különös tekintettel a közel-keleti béke megteremtését elősegítő oslói 
folyamatra. 
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Nyilvános diplomácia Magyarországon

Magyarországon a nyilvános diplomácia fogalma kevéssé ismert. A magyar külpoliti-
ka többnyire a nagy hagyományokkal rendelkező kulturális diplomáciára koncentrál, 
amely azonban a nyilvános diplomáciának csak egy részterülete. A kulturális diplomá-
cia alkalmas hosszú távú kapcsolatépítésre, ám az országkép formálásához elengedhe-
tetlen a hosszú és rövid távú kommunikáció összhangja, a kommunikáció hosszú távú 
kapcsolatépítési és rövid távon érvényesülő információs potenciáljának kihasználása.

A nyilvános diplomácia hazánkban – történelmi okoknál fogva – csak a rendszer-
váltás utáni időszakban került előtérbe. Igazán kiforrott stratégia a magyar nyilvános 
diplomácia irányítására és összefogására azonban még nem született. Magyarország 
elsősorban a kulturális diplomácia eszközeivel mutatkozik be a külföldi közvélemény 
előtt.34 Ezek a kezdeményezések a magyar értékek átfogó megismertetését célozzák, 
a külföldi közvélemény egy-egy konkrét magyar külpolitikai cél érdekében történő be-
folyásolása ritkán szerepel a célkitűzések között. 

Ez alól kivételt képez az uniós csatlakozást megelőző kommunikációs projekt, a Kül-
ső kommunikációs stratégia, illetve várhatóan a magyar uniós elnökséghez kapcsolódó 
Kommunikációs stratégia. A Magyarország európai uniós csatlakozását előkészítő Külső 
kommunikációs stratégia (KKS) 2000-től hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásáig 
működött. A projekt célja volt arról meggyőzni Európát, hogy a magyarok is európai-
ak, akik ugyanazokat az értékeket, gondolatokat és erőfeszítéseket vallják magukénak, 
mint a többi európai nemzet; valamint arról, hogy Magyarország csatlakozása érték 
Európa számára, ami azt erősebbé, gazdagabbá és sokszínűbbé tenné mindkét fél szá-
mára egyenlően előnyös módon. A KKS sikeres volt a harmadik országok felé irányuló 
kommunikációban, nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy az ilyen hord-
erejű események kapcsán összehangolt belső kommunikáció is szükséges.

A nyilvános diplomácia meglévő elemei Magyarországon

Magyarország az ösztöndíjak, csereprogramok és általában a kulturális diplomácia te-
rületén kiépített intézményrendszerrel és tapasztalattal büszkélkedhet a magyar inté-
zetek35, illetve a magyar ösztöndíjbizottság36 munkájának köszönhetően, amely biztos 
alapot jelenthet a magyar nyilvános diplomáciának. Az országmárka vagy -imázs építé-
sében a legtöbb tanulmány, kutatás meghatározónak tekinti az Agrármarketing Centrum 
(AMC) szerepét is. A rádiós és televíziós műsorszórás azonban kiesett a magyar nyilvá-
nos diplomácia eszközei közül: a Budapest Rádió 2007-ig hat nyelven – angol, német, 
francia, spanyol, olasz, orosz – működött, amikor anyagiak hiányában megszűnt. Hatá-
rainkon kívül egyedül a Duna Televízió sugároz műsorokat – kizárólag magyar nyelven.
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Szintén eleme volt a magyar nyilvános diplomáciának az 1998 és 2002 között műkö-
dő Országimázs Központ, amelynek története jelzi, hogy az olyan viharos történelmet 
megélt országokban, mint Magyarország, milyen reakciót vált ki egy nyilvános dip-
lomáciai projekt, amelyet könnyű propagandával azonosítani. Az ilyen aggodalmak 
eloszlatását az átláthatóság növelése, a célok nyilvános meghatározása, a projektek 
és az azokra szánt összegek nyilvánosságra hozatala csökkenthetné. 

Az állami intézmények mellett a magyar nyilvános diplomáciában fellelhetők a PR-
modell elemei is. A többi kelet-közép-európai országtól eltérően Magyarország elsősor-
ban hazai erőforrásokra támaszkodott a kommunikációs tevékenység kiszervezésénél, 
mint például a Well kommunikációs ügynökség által készített Talent for entertaining 
turisztikai kampány esetében. 

A magyar nyilvános diplomáciában nem állami szereplők is részt vesznek. A „Hun-
garicum Club” 1999-ben alakult magánkezdeményezésként Magyarország európai 
uniós tagsága és a hagyományos magyar márkák támogatására. A club létrehozta 
a Magyarország Íze elnevezésű összeállítást, melyben a Herendi Porcelán, a Pick Szalá-
mi, a Tokaji Aszú, a Zwack Unicum és a Halasi Csipke szerepelt. 

Magyar országkép – a realitások talaján

A nyilvános diplomácia segítségével nem kell, és nem is lehet, egy valóságtól elrugasz-
kodott, tökéletes ország képét kialakítani. Az országkép akkor lesz hiteles, ha a realitá-
sok talaján nyugszik, egyszerű, érthető, és hosszú távon felvállalható. Természetes, hogy 
az országkép formálása során a pozitívumokat kell kiemelni, de hiba lenne kizárólag 
ezekre koncentrálni. A nemzetközi médiának köszönhetően a külvilág sem csak előnyös 
oldalunkat látja, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az olyan kényes kérdéseknek, 
mint a korrupció, a nemzetközi adósságállomány vagy a romakérdés, éppúgy helyet kell 
kapniuk a kommunikációban, mint a méltán híres gyógyfürdőknek vagy éppen a határo-
kon túli magyar kisebbségeknek. Sajnos az olyan – nemzetközi szerepükben is – kis álla-
mok, mint Magyarország, éppen az ilyen hírek kapcsán jelennek a meg a külföldi sajtó-
ban, és ezeket a hatásokat az ország szépségét, kultúráját bemutató turisztikai kampányok 
vagy a csereprogramok külön-külön nem képesek ellensúlyozni. Megfelelő válaszokkal 
és magyarázattal kell szolgálnunk a kényes témák kapcsán is. Minden kríziskommuniká-
ció alaptétele, hogy a probléma tagadása csak ront a rossz helyzeten – ez éppen így igaz 
az országkép kommunikációjára is. Természetesen ezek a problémák nem oldódnak meg 
egyik napról a másikra, de a változások érdekében tett lépések kommunikációja minden-
képpen jobb hatással van az országképre, mint a probléma szőnyeg alá söprése.

A reális kép, amellett hogy a problémákat is figyelembe vesszük, azt is jelenti, hogy 
nem azt próbáljuk megjeleníteni, amilyenek lenni szeretnénk, hanem amilyenek va-
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gyunk. A kialakítandó országképnek tehát széles társadalmi támogatottságot kell él-
veznie, az ország lakosságának azonosulnia kell tudni vele. Nem lehet kizárólag kom-
munikációs szakemberek alkotása, feltételezett értékek összessége, hanem jelentős 
előkészítő, társadalomkutató munkát igényel. Nem abból kell kiindulnunk, hogy mit 
szeretnénk, hanem abból kell kiválasztanunk a legelőnyösebbet, amink van, és amire 
a külföldi közönségnek igénye van. Ez egy turisztikai kampány esetében valóban lehet 
Magyarország gazdag fürdővilága – de ne feledkezzünk meg arról, hogy a turizmus 
a komplett országképnek mindössze egy eleme.

A legelőnyösebb kommunikációs szegmens tulajdonképpen a kereslet-kínálat függ-
vénye. Tekintsük az alábbiakban át, hogy miből áll a kínálat – tehát mink van nekünk, 
magyaroknak, illetve a kereslet hogyan néz ki, tehát mi az, ami a külföld számára érde-
kes és értékes lehet mindebből!

Magyarország – belülről

Az elemzést érdemes önvizsgálattal kezdenünk. A legátfogóbb, magyarok Magyaror-
szág-képéről szóló elemzést az elmúlt néhány évben a Gallup Intézet készítette az Or-
szágimázs Központ megbízásából. Ebből kiderül, hogy a magyarok szerint a külföldiek 
Magyarország képében a pozitív elemeket a vendégszeretet, a jó konyha, a szép tájak, 
a kulturált környezet és az alacsony árak jelentik. A spontán, segítség nélkül említett 
kifejezések között nagy arányban jelennek meg az olyan hívószavak, mint „Budapest”, 
„gyógyfürdők”, „Balaton”, „Hortobágy”, „bor”, „gulyás”, „népi kultúra”, „olcsóság”, 
„vendéglátás”, „turizmus” és „látnivalók”. Mindez jelzi, hogy felfogásunkban a rólunk 
alkotott kép a tömegturizmussal asszociálódik. A kutatás szempontjából érdekes infor-
máció, hogy a spontán említések másik legjellemzőbb csoportja az ország nemzetkö-
zileg is számon tartott teljesítményeihez kötődik: ilyenek a „tudomány”, a „művelt”, 
a „sport” és a „zene” kifejezések. A kutatás szerint a lakosság több mint 80 százaléka 
egyetért abban, hogy Magyarország vállalkozó szellemű, tehetséges, művelt emberek 
és nagy tudományos teljesítmények országa. 

A negatív tartalmú spontán kifejezések alapján nagyon kevesen tartották Magyar-
országot fejlett, rendes és tiszta vagy jó gazdasági teljesítményű országnak. Leggyak-
rabban a „közbiztonság”, „bűnözés”, „kosz”, „becsap”, „átver”, „utak”, „nem becsü-
letes”, „hiány”, „vendéglátás” szavakat használták a megkérdezettek. Már 2000-ben is 
a lakosok alig negyede, illetve ötöde tartja az országot az „egymással törődő szolidáris 
emberek országának” és a „társadalmi igazságosság országának”. „A társadalmi kohé-
zió és a társadalmi igazságosság hiánya nagyon megnehezítheti egy új pozitív önkép 
és országkép kialakulását” – áll a Gallup Intézet kapcsolódó elemzésében.37
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Magyarország – kívülről

Magyarország külföldi megítélésének értékelését egy korábban még nem publikált ku-
tatás eredményei38 alapján elemzem, amelyet a budapesti Avantgarde kommunikációs 
tanácsadó cég39 stratégiai partnere, a Financial Dynamics hálózatának bevonásával ké-
szített. 

A kutatásról

A kutatás különlegessége – amellett hogy a kommunikációs szakma képviselőinek 
véleményét tükrözi – az, hogy nemcsak a spontán asszociációkat vizsgálta, hanem 
Magyarország jellemzőit kommunikációs szempontból, SWOT40 analízissel értékeli. 
A kutatás nem reprezentatív, ezzel együtt azonban alkalmas arra, hogy megvilágítsa 
azokat az irányokat, amelyek mentén Magyarország nyilvános diplomáciai stratégiája 
megvalósítható lenne.

A kutatás 218 kommunikációs szakember bevonásával folyt, akik valamennyien 
az Avantgarde stratégiai partnere, a Financial Dinamics41 munkatársai világszerte. 
A résztvevők 67 százaléka európai, 22 százaléka észak-amerikai, de érkeztek válaszok 
Szaúd-Arábiából, Kolumbiából és Bahreinből is. A megkérdezettek 38 százaléka járt 
már Magyarországon. Az alábbiakban tekintsük át részleteiben a kutatás eredményeit! 

Spontán asszociációk

A kulturális diplomácia, illetve a turisztikai promóciók hatását mutatja, hogy a kuta-
tás szerint a leginkább ismert jellemzők közé tartozik az ország kultúrája, építészete, 
gasztronómiája, történelme. Magyarország EU- és NATO-tagsága szintén közismert. 
Magyarország nemzetközi versenyképességére nézve viszont szomorú tény, hogy 
a többnyire képzett, értelmiségi válaszadók többsége nem hallott a magyar befektetési 
lehetőségekről, az ország infrastrukturális fejlettségéről, politikáiról, illetve a magya-
rok karakterét is kevesen vélik ismerni.

A spontán asszociációkra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy 
a válaszadók többsége földrajzilag be tudja azonosítani Magyarországot, és az is, hogy 
markánsan tartják magukat a Magyarországra jellemző sztereotípiák. 

A „Mi jut elsőként az eszébe Magyarországról?” kérdésre érkezett 182 válasz között 
első helyen szerepelt Budapest – a megkérdezettek 27 százalékának először a főváros jut 
eszébe Magyarországról. Budapest után a gulyásleves bizonyult a „legmagyarabb” kife-
jezésnek: a válaszadók 12 százaléka említette. Ezt szorosan követték az olyan – kommu-
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nista múltra utaló – kifejezések, mint a „keleti blokk”, „Szovjetunió”, „kommunizmus” 
és „szovjet”, ezeket a válaszadók 11 százaléka említette. Nyolc százalékuk asszociált 
Kelet-Európára, és sajnos mindössze három százalékuknak jutott elsőként az Európai 
Unió az eszébe. Sokatmondók a következő válaszok is: „szép ország sok aktuális problémá-
val”, „nagyszerű hely a turistáknak, nehézkes az üzletembereknek”, „gyönyörű ország, nagysze-
rű múlttal, de meglehetősen lepusztult napjainkban”, „az összes kelet-európai állam közül Ma-
gyarországról hallottam a legkevesebbet”, „semmi nem jut eszembe… talán a kommunizmus”.

SWOT elemzés

A kutatás során a spontán, segítség nélküli „Magyarország-asszociációkat” köve-
tően arra kerestük a választ, hogy külföldön Magyarország mely jellemzőit tekintik 
az országképre nézve – a klasszikus SWOT elemzésből ismert – erősségnek, gyen-
geségnek, lehetőségnek vagy veszélynek. A felmérés lényege, hogy a már meglévő – 
vélt vagy valós – értékeink kommunikációs potenciálját méri fel. Új értékek felépítése 
ugyanis rengeteg energiát igényel, míg a meglevő értékekre alapozott kommunikáció 
kevesebb energia befektetésével kecsegtet jobb eredménnyel, és hitelesebbé is válik.

Erősségek, lehetőségek
A kulturális diplomácia, illetve a turizmus élénkítését célzó programok hatékonyságát 
bizonyítja, hogy a válaszadók 67 százaléka Magyarország erősségei közé sorolta a mű-
vészetet és a kultúrát, 66 százaléka pedig az építészetet. A magyar turisztikai országkép 
építésében fontos szerepet játszó, a gyógyfürdőkre építkező wellnessturizmus képe is 
megjelenik az eredményekben, azonban még további munkát igényel: a válaszadók  
32 százaléka esősségként, a 34 százaléka pedig lehetőségként értékelte azt.

Az elemzés alapján három olyan terület azonosítható, ahol megfelelő alapokkal ren-
delkezünk az országkép további építéséhez, amelyekre támaszkodva pozicionálhatjuk 
Magyarországot. Ezek az ország európaiságát, nyugati orientációját és stabilitását de-
monstráló EU-tagság, a NATO-tagság illetve Budapest nemzetközi szerepe. Az EU-
tagságot a válaszadók 74 százaléka, a NATO-tagságot a válaszadók 67 százaléka tekinti 
erősségnek. Budapest mint regionális központ, a „kelet kapuja”, illetve mint nemzetkö-
zi események helyszíne, erősségnek és egyben lehetőségnek bizonyult, így a Budapest 
márka további építése a magyar országkép egyik sarokköve lehet. 

Jó hír, hogy a humánpotenciál, melyre – a Gallup felmérése alapján is – a magyarok 
többsége igen büszke, nem szerepel ugyan az erősségek között, a válaszadók jelentős 
része azonban lehetőségnek tekinti. Magyarország emberi erőforrásait és a tudomá-
nyos hátteret a válaszadók 24-24 százaléka tartja lehetőségnek, ám 55 százalékuknak 
nincsen véleménye vagy információja erről a témáról. 
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Gyengeségek, veszélyek
Az országmárka-építés folyamán fontos a negatívumokra is figyelmet fordítani, azokat 
proaktívan kezelni. Az elemzés azt is megmutatta, hogy mely területek jelentenek ve-
szélyt a magyar országképre. Itt is visszaköszönnek a márkaépítés tapasztalatai: rossz 
terméket jó kommunikációval sem lehet hosszú távon eladni. Ezeken a területeken 
politikai lépésekre van szükség, amelyekre a kommunikációt építeni lehet. A SWOT 
elemzés veszélyeket és gyengeségeket feltáró része azt is megmutatja, hogy mekko-
ra hatással vannak az országképre az aktuálpolitikai kérdések, amelyeket a kulturális 
diplomácia és a turizmusfejlesztés nem képes kezelni. Éppen azért van szüksége Ma-
gyarországnak komplex nyilvános diplomáciai stratégiára, hogy a kényes kérdéseket 
a többi kommunikációs tevékenységgel összhangban, hatékonyan tudja kezelni. 

A válaszok alapján három kritikus téma mutatkozik: a nemzeti valuta, az orosz 
energiafüggőség és a kisebbségek helyzete. Mindhárom kényes, aktuálpolitikai kér-
dés, amelyet koherens, előremutató válaszok és lépések kidolgozásával lehet kezelni. 
Az orosz energiafüggőséget a válaszadók 49 százaléka gyengeségnek, 40 százaléka pe-
dig kifejezetten veszélynek tartja. Magyarország a nyugat-európai energiaellátás útvo-
nalán fekszik, ezért ezt a kérdést a válaszadók többsége ismeri.

A magyar valutát, a forintot a válaszadók 37 százaléka tekinti gyengeségnek, 40 
százaléknak pedig nincsen véleménye – így vélhetőleg információja sem – erről a kér-
désről. A valutáról kialakult vélemény egyértelműen tükrözi az ország pénzügyi sta-
bilitásáról – így nemzetközi versenyképességéről – kialakult képet. Az eurozónához 
való csatlakozás egyértelmű javulást hoz majd ezen a téren – a kérdés csak az, hogy ez 
mikor történik majd meg. 

A kisebbségek kérdése szintén kulcsfontosságú – nemcsak az országkép, hanem a ma-
gyar külpolitika egésze szempontjából is, amelynek a rendszerváltás óta harmadik alap-
pillére a határon túli kisebbségek kérdése. Azonban nemcsak a határainkon túli, hanem 
az országban élő kisebbségek is fontos szerepet játszanak az országkép kialakításában. 
A válaszadók 28 százaléka gyengeségként jelölte meg a kisebbségek magyarországi hely-
zetét – ami az Európai Unióban különösen rossz pont, bármely országról legyen is szó. 

Kitörési pontok – melyik a mi szegmensünk? 

Az országképépítésre azok a témakörök lesznek a legalkalmasabbak, amelyek a fenti 
két elemzésben egyaránt pozitívumként jelennek meg, tehát amelyeket a közvélemény 
is magáénak érez, illetve a külföldiek szemében is vonzó, előnyös jellemzők. Itt ter-
mészetesen ne feledkezzünk meg arról, hogy a fenti kutatások az irányvonalak meg-
találásában jelentenek segítséget. Magyarország nyilvános diplomáciai stratégiájának 
megtervezéséhez ennél átfogóbb, friss és reprezentatív kutatásokra is szükség lenne. 
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Mindkét kutatás eredményeiből kitűnt, hogy Magyarország kulturális és turisztikai 
értékei a magyar országkép központi elemei. Ezek segítenek az ország azonosításában, 
és hasznos, fontos elemei a komplett országkép kialakításának. Ezen túlmenően azon-
ban meg kell találnunk azt a szegmenst is, amely megkülönböztet bennünket a régió 
többi országától, és ami a külvilág számára is hasznos és előnyös tulajdonság.

Ez a metszéspont pedig a tudásalapú társadalom, az innováció, a kutatás-fejlesztés 
lehet, amit mindkét kutatás igazol. A Gallup eredményei szerint a magyar lakosság 
több mint 80 százaléka egyetért abban, hogy Magyarország vállalkozó szellemű, te-
hetséges, művelt emberek és a nagy tudományos teljesítmények országa. A Financial 
Dinamics eredményei között is előkelő helyen, lehetőségként szerepel a tudomány 
és az emberi erőforrások. Bár néhány tulajdonság – mint például az EU- vagy NATO-
tagság – ennél jobb eredményeket ért el, és kommunikációja éppoly fontos és hasz-
nos, mint a kulturális értékeké, de nem alkalmas egy előremutató és megkülönböztető 
országkép kialakítására. 

Az innováció, a tudomány és az emberi erőforrások fókuszpontba állítását indokol-
ja az a tény is, hogy az Európai Unió is versenyképesnek látja Magyarországot ezen 
a területen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet (EITI) létrehozása a dél-budai Infoparkban. Magyarország a Wroclaw-val pá-
lyázó lengyelek, Bécs és Pozsony közös pályázata, valamint Jéna és a katalán Sant Jugat 
jelentkezése közül bizonyult a legideálisabb helyszínnek a kialakítandó innovációs há-
lózat központjaként. Az EITI-re az EU 308 millió eurót különített el működésének első 
éveire. Budapest európai viszonylatban igen gyorsan fejlődik az innováció területén: 
az uniós kutatóhelyek 15 százaléka nálunk jön létre, százharminc nemzetközi vállalat-
nak pedig saját K+F részlege van hazánkban.42 Az első tudás- és innovációtársulások43 
a fenntartható energia, a klímaváltozás hatásainak mérséklése és a klímaváltozás hatá-
saihoz való alkalmazkodás, valamint a jövő információs és kommunikációs társadalma 
területeken jöttek létre.44 

Érdekes adatokkal szolgálnak a Heidrick & Struggles tanácsadó cég és az Economy 
Business Unit Talent-indexének 2009-es eredményei is.45 A kutatás alapján – amely 
gazdasági, társadalmi, munkaerő-piaci és oktatási kritériumok figyelembevételével 
folyt – Magyarország a negyedik helyen szerepel 13 közép- és kelet-európai ország 
között. Legfőbb versenytársunknak e téren Lengyelország mutatkozik – az első és má-
sodik helyet Ausztria és Oroszország kapta. A kutatásból kiderül, hogy Magyarország 
előkelő helyen szerepel a tőkevonzó képesség és a tehetségkibontakozás feltételei te-
rén, a tehetségvonzás és a nyelvtudás területén azonban még sok tennivaló akad. 

A magyar humánerőforrás nemzetközi versenyképességét bizonyítja az is, hogy 
az elmúlt években Budapestre települt az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) 
Globális Szolgáltató Központja, és az UNHCR itt hozta létre Globális Továbbképző 
Központját is. António Guterres, az ENSZ menekültügyi főbiztosa egyértelművé tette, 
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hogy választásuk a magasan képzett munkaerőnek köszönhetően esett Magyarország-
ra.46 Szintén hozzánk települt az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) Közös Szolgáltató Központja, amelyet Rómából költöztettek Budapestre.47 

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy Magyarország európai szinten vezető 
szerepre törhet az innováció terén, és vetekedhet például Svájccal, de mindenképpen 
megkülönböztetheti magát regionális versenytársaitól. A kommunikáció önmagában 
azonban ehhez nem elég, csak akkor lehet hiteles, ha a kutatás-fejlesztés államilag dekla-
rált prioritássá válik, megfelelő – anyagi, erkölcsi és társadalmi – támogatáshoz és meg-
becsüléshez jut, így valós eredményeken alapulhatnak a nyilvános diplomáciai üzenetek.

Az „ideális” stratégia

A következőkben a fent részletezett tapasztalatok alapján egy ideális magyar nyilvános 
diplomácia stratégia sarokpontjait szeretném felvázolni. 

Az alapok
Egy magyar nyilvános diplomáciai stratégia megalkotásához megfelelő mélységű elő-
készítő, kutató munka szükséges. Ez egyrészt a magyar országképről kialakult atti-
tűdök vizsgálatából, másrészt pedig regionális versenytársaink, a kelet-közép-európai 
államok nyilvános diplomáciájának elemzéséből állna. 

Az attitűdvizsgálat során olyan országos, reprezentatív közvélemény-kutatás szük-
séges, amely nemcsak a közvélekedésben élő attribútumokat méri fel, hanem SWOT 
elemzés segítségével arra is választ ad, hogy melyek azok a fő kommunikációs irány-
vonalak, amelyekkel a magyar lakosság azonosulni tud, amelyeket maga is képviselni 
képes, és amelyekben fejlődési lehetőséget lát. Egy ilyen kutatásban indokolt lenne mé-
lyebben megvizsgálni a kutatás-fejlesztés és az innováció szerepét, ami a fentiek alap-
ján Magyarország kommunikációs szegmense lehet. 

Ezzel párhuzamosan fel kell mérni a külföldön kialakult Magyarország-képet is – el-
sősorban a magyar külkapcsolatok szempontjából legrelevánsabb országokban és régi-
ókban. Az európai országok és az Egyesült Államok mellett nem szabad megfeledkezni 
a feltörekvő államok – különösen a gazdasági kapcsolatok miatt fontos partner, Kína 
– szerepéről sem. E téren is SWOT elemzés javasolt.

A belső és a külső országkép összevetésével mutatkoznak meg a lehetséges kommu-
nikációs szegmensek. A fenti elemzések alapján ez az innováció lehet, de elképzelhető, 
hogy mélyebb, reprezentatív kutatás segítségével további szegmensek is megmutat-
koznak. A nyilvános diplomáciai stratégiában érdemes ezeket a további szegmenseket 
is szerepeltetni – bár kisebb hangsúllyal – mint a fő szegmenst, annak érdekében, hogy 
a kommunikáció „biztonságosabbá” váljon, több lábon álljon. Így, ha egy váratlan for-
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dulat hiteltelenné tenné a fő szegmens kommunikációját, valamely „tartalék” téma ke-
rülhet a fókuszba az elsődleges szegmens kríziskommunikációja alatt. 

A kommunikációs szegmensek mellett fontos annak meghatározása, hogy mely, 
az országképre rossz fényt vető, témákat kell kezelnünk.

A szegmens feltárását célzó kutatások mellett szükséges kommunikációs verseny-
társaink, a régió országainak gyakorlatát is felmérni, elemezni. Ennek egyrészt az a cél-
ja, hogy tanuljunk versenytársaink hibáiból és sikereiből – az EU-elnökség küszöbén 
ez különösen fontos Szlovénia és Csehország esetében. A versenytársak elemzése más-
részt azért is fontos, hogy pontosan lássuk, mitől kell megkülönböztetnünk magunkat, 
milyen kommunikációs térben mozoghatunk.

A stratégia főbb pontjai és finomhangolása 
A stratégia megalkotásakor elsődleges szempont, hogy olyan terv készüljön, amely 
hosszú távon, kormányzati ciklusokon átívelve megvalósítható és elfogadható. Ez szé-
les körű konszenzust igényel mind a közvélemény és annak szegmenseit képviselő 
civilszervezetek, mind a gazdasági és politikai elit részéről. Fontos, hogy ne projek-
tekben gondolkodjunk, és ne hagyjuk – a Külső kommunikációs stratégiához hason-
lóan – ezeket a kitűzött külpolitikai cél megvalósultával elhalni, a befektetett energiát 
ne hagyjuk elveszni, hanem arra támaszkodva építkezzünk tovább. Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy a stratégia ne lenne felülvizsgálható, az aktuális igények fényében 
módosítható – a fő irányvonalaknak azonban kellő stabilitást kell képviselniük.

A hosszú távú kommunikáció alapja az ország jelenlegi képe. A volt kommunista 
blokk több országához viszonyítva e téren előnyt élvezünk, hiszen a kommunikációt 
nem kell a semmiből felépíteni. A kulturális diplomácia és a turizmusfejlesztés által 
kialakított kép segít abban, hogy Magyarországot külföldön beazonosítsák. Ezeket 
az elemeket nem szabad elvetni, építeni kell rájuk. Éppúgy építeni kell a meglevő intéz-
ményrendszerre, a kulturális és turisztikai intézetek hálózatára. Az itt felhalmozódott 
szakmai tapasztalat nagy segítséget jelent a nyilvános diplomáciai stratégia kidolgozá-
sában.

A stratégia kialakítása során a kutatások eredményei alapján az első lépés a fő kom-
munikációs irányvonalak meghatározása. Itt fontos azt is felmérni, hogy a kiválasztott 
szegmens fejlesztésére milyen források állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy 
a kommunikáció valós eredményekre épüljön, és ezáltal hiteles legyen. Ezt követheti 
a meglévő intézményrendszer integrált kommunikációban betöltött szerepének, lehető-
ségeinek, illetve annak felmérése, hogy mely további – új vagy meglévő – intézmények 
és csoportok integrálhatók a kommunikációba.48 Egy ilyen hosszú távú stratégiába épít-
hetők be olyan – kommunikációs szempontból is fontos – mérföldkövek, mint a 2011-
es EU-elnökség és további nemzetközi jelentőségű események. Ideális esetben e sorban 
szerepelhetne a 2010-es év is, amikor Pécs volt Európa kulturális fővárosa.
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Ezt követheti az érintettek párbeszéde – amelynek alapját a fentiek alapján elkészült 
nyilvános diplomáciai stratégia első változata képezheti. Itt nagyon fontos az érintettek 
körének körültekintő meghatározása. Ebbe a körbe az állami intézmények, kulturális 
és turisztikai intézetek, kutatóközpontok és civilszervezetek mellett fontos a gazdasági 
élet képviselőit is bevonni, hiszen ők azok, akik márkáik révén nagyban befolyásolják 
a Magyarországról külföldön kialakult képet. A vállalatok kormányzati tevékenység-
be való bevonása mindig kényes kérdés, hiszen felveti a korrupció gyanúját. Ez csak 
az átláthatóság növelésével, nyilvános költségvetéssel küszöbölhető ki. Természetesen 
a vállalatok – főleg ha anyagilag is hozzájárulnak egy ilyen stratégia kialakításához – 
joggal várhatják el, hogy üzleti előnyük származzon ebből. Az innováció priorizálása 
révén kölcsönösen előnyös helyzet alakulhat ki, mivel a vállalatoknak is érdekük, hogy 
az innovációról kommunikáljanak, különös tekintettel saját fejlesztéseikre 

Fontos, hogy a stratégia alapján az azt végrehajtó szervek kellő szabadságot kapja-
nak azok gyakorlati megvalósításában, hiszen képviselőik ismerik leginkább a lehető-
ségeket, de egyaránt fontos, hogy valamennyien elszámoltathatók legyenek, és a rossz 
értelemben vett propagandának a gyanúját is elkerüljék.

A stratégia megvalósítása folyamán nincs szükség teljesen új intézményekre és prog-
ramokra. Az idő azonban megérett a nagy múltú kulturális diplomácia modernizá-
ciójára: a magas kultúrára nyitott csoportok mellett a tömegek bevonása a következő 
cél. Ehhez a színvonalas populáris kultúra és az egyéb, „tömegvonzó” rendezvények 
arányának növelése elengedhetetlen. Továbbá fontos lenne a magyar diszpóra haté-
konyabb bevonása is, amely így nemcsak a kommunikáció célcsoportja kellene, hogy 
legyen, hanem tevékenyen részt is vehetne abban. 

A már működő rendszer modernizációja mellett újdonságok bevonása is indokolt. 
Például egy egyszerű, széles körben alkalmazott Magyarország-logó kialakítása, ami 
könnyen azonosíthatóvá teszi a Magyarországról szóló kommunikációt. Nem egysze-
rűen csak turisztikai logóról van szó, hanem olyan vizuális elem kidolgozásáról, ami 
– például a svájci kereszthez hasonlóan – egyértelműen Magyarország „márkajelévé” 
válik. 

Az állampolgárok bevonása – azaz az „állampolgár diplomácia” megteremtése – 
szintén időszerű. Mint arról korábban szó esett, nem az állam az országról külföldön 
kialakult kép kizárólagos letéteményese, de feladata az ez irányú munka támogatása 
és koordinálása.

A Magyarország nemzetközi elismertségéért dolgozók munkájának megbecsülése 
szintén nagyon fontos. Ez azonban nem szabad, hogy csak az eliteket illesse meg, hi-
szen a maga módján számtalan magyar dolgozik azon, hogy Magyarország képét kül-
földön és a hozzánk látogató külföldiek szemében jobbá tegye. A Magyar Kultúráért Díj 
mellett tehát érdemes lenne elgondolkodni azon, miképpen motiválhatnánk és ismer-
hetnénk el a civil- és a magánkezdeményezéseket. 
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A nyilvános diplomácia nemcsak elméleti síkon, hanem a gyakorlatban is megva-
lósítható kell hogy legyen. Ehhez pedig anyagi források és társadalmi elfogadottság 
szükséges. Az ilyen jellegű próbálkozások általában „propagandagyanúsak”. Ezt el-
kerülendő alapfeltétel, hogy a nyilvános diplomáciára szánt összegek eredete és célja 
átlátható és nyilvános legyen. 

A jövőre vonatkozóan talán a legnagyobb feladat az, hogy megpróbáljuk a külföldi-
eket foglalkoztató érzékeny kommunikációs témákat proaktívan kezelni, a konfliktu-
sos elemek helyett a kooperációra való törekvést kiemelni. Nemcsak arról kell beszélni, 
hogy mit tettek mások, hanem arról is, hogy mit tettünk mi magunk egy-egy szituáció 
megoldása érdekében. Különösen igaz ez az olyan nemzetközi érdeklődést kiváltó té-
mák tekintetében, mint például a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek vagy a határain-
kon túl található magyar kisebbségek helyzete. 

Mennyiben áll mindez összhangban a külkapcsolati irányvonalakkal?
Felvetődik a kérdés, hogy egy ilyen stratégia kialakítása mennyiben egyeztethető össze 
a magyar külpolitika korábban meghatározott irányaival. Tekintsük át, hogy az elő-
ző kormány által megalkotott külkapcsolati stratégia milyen mélységben foglalkozik 
a nyilvános diplomáciával vagy annak elemeivel.

„A diplomáciai eszközrendszer bővülésével, a döntési folyamatok társadalmasításával, a mé-
dianyilvánosság robbanásszerű növekedésével a kultúra egyre erőteljesebben hat a külkap-
csolatok alakulására is. (…) Az országról alkotott képet minden egyes polgára alakítja saját 
magatartásával, tevékenységével, és ezzel részleges felelősséget visel alakulásáért. A kulturális 
külpolitika feladata – építve a 2011. évi uniós elnökségből adódó lehetőségekre is – korszerű 
és hiteles Magyarország- és magyarságkép megjelenítése, amely

• tükrözi és közép-európai keretbe ágyazza a nemzeti kultúra egészét; 
• megjeleníti az országban élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúráját; 
• épít a történelmi, szociológiai tényekre; 
• bemutatja a magyar tudományos élet eredményeit; 
• bemutatja a magyar sport sikereit és a nemzeti tudatban betöltött szerepét.” 49

Mint látjuk, a külkapcsolati stratégia az országkép formálásában elsősorban kultu-
rális diplomáciai elemekre épít, átfogó képet igyekszik mutatni Magyarországról – fó-
kuszpontok kiemelése és aktuálpolitikai kérdések integrálása nélkül. 

Mindazonáltal a fent meghatározott innovációs szegmens összhangban áll a Kül-
kapcsolati stratégia ide vonatkozó részeivel: „A magyar tudomány feladata, hogy a ha-
zai bázist erősítve integrálódjon a kutatás és fejlesztés nemzetközi rendszerébe, mindenekelőtt 
az Európai Kutatási Térségbe, kihasználva az uniós tagság kínálta előnyöket. (…) A tudomány 
tárgyi eszközrendszerének koncentrációjával olyan központo(ka)t kell létrehozni, amelyek szín-
vonala lehetővé teszi, hogy Magyarország kiemelkedő szerepet játsszon a tudományos megis-
merés területén kialakult nemzetközi, mindenekelőtt uniós munkamegosztásban. A tudomány 



212010. tél

EU-elnökség és magyar országkép

eredményeinek gazdasági hasznosításában, az innováció kiterjedt és világszerte gyorsuló folya-
matában Magyarországnak az eddiginél nagyobb szerepet kell vállalnia. Az ország célja, hogy 
a műszaki és természettudományos szakemberek arányát érzékelhetően növelve, a nemzetközi 
együttműködést kihasználva

• erősítse a vállalati kutatás-fejlesztési tevékenységet, és versenyképes innovációs kapacitá-
sokat hozzon létre; 

• elérje, majd meghaladja az uniós tagállamok innovációs dinamikájának átlagát; 
• érzékelhetően növelje a piacra bevezetett új termékek arányát, a szabadalmak számát.”
A stratégia további finomítása, az új külpolitikai doktrína kialakítása az uniós el-

nökség kapcsán nyilvános diplomáciai szempontból is kiemelt feladat lesz. Külön 
figyelmet érdemel, hogy a 2010 áprilisában megválasztott Fidesz–KDNP-kormány 
prioritásként kívánja kezelni a magyar innováció kérdését – ami a fent meghatározott 
kommunikációs szegmens tekintetében további bizakodásra ad okot. A kormány kép-
viselői, illetve megválasztását követően az államfő, több helyütt is hangot adtak annak 
a meggyőződésüknek, hogy a magyar országkép javítása az uniós elnökség kapcsán 
valóban fontos feladat lesz.

Összegzés

Az ország külföldön kialakult képének gondozása egyike azoknak az egyre jelentősebb 
szereppel bíró feladatoknak, melyekkel minden modern állam szembesül. Természe-
tesen az „imázsgondozás” nem helyettesítheti a tetteket, a tettek megfelelő kommu-
nikációja, az ország értékeinek megjelenítése azonban a modern közjószág, a pozitív 
országkép biztosítását teszi lehetővé. 

Magyarország esetében a nyilvános diplomácia aktív alkalmazása rendkívül fontos, 
átgondolt stratégia kialakítását és végrehajtását igénylő feladat. Központi irányelvek 
mentén az adott kommunikációs helyzetre és célcsoportra szabott, integrált kommuni-
kációra van szükség – akár az EU-ban jól működő szubszidiaritás alapelvének mintájá-
ra, hogy csupán turisztikai márka helyett átfogó országképet formálhassunk. 

A folyamat elindítására kiváló lehetőséget teremt a 2011 első félévében esedékes 
uniós magyar elnökség, amelynek során hazánknak a legjobb teljesítményt kell nyújta-
nia, illetve kommunikálnia. 
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Résumé

The EU Presidency and the Public Image of Hungary

The first days and weeks of the Hungarian rotating presidency have shown to what extent 
countries assuming the duties of the EU presidency are followed and investigated by all 
interested observers. During the first six months of 2011 Hungary will have the chance to 
contribute to its international image, a possibility which nevertheless requires circumspec-
tion if it is to be realized. Positive country images are not created overnight and thus con-
tinuous work is needed during and after the presidency term if results are to be achieved. 
Public diplomacy offers the means to develop such positive country images. It supports 
conventional “high” diplomacy by addressing foreign publics, channeling information and 
building contacts and partnerships in order to enhance international competitiveness and 
latitude. Our public diplomacy has to be based on a good understanding of our actual 
domestic and foreign image in order to identify issues and areas that may be highlighted 
in future communication. Based on a Gallup study by Gallup Institute a recent survey of 
international communications professionals, innovation could become a central element of 
Hungarian public diplomacy in the long term.
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