Szakdiplomáciai fórum
Fókuszban a konzuli képviseletek

Professional Diplomacy Forum

Consular Representations in Focus

Immár harmadik alkalommal tartott szakdiplomáciai fórumot
október 16-án a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Magyarországon akkreditált konzuli képviseletek vezetői számára, amelyen
főszerkesztőnk, dr. Fodros István is részt vett São Tomé és Príncipe
Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli főkonzuljaként.
A szakmai fórum fő célja
az aktuális külpolitikai érdekek áttekintése, illetve a külpolitika új irányvonalainak
megismertetése volt.
A közel hetven hivatásos
és tiszteletbeli konzul részvételével megtartott tanácskozást Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára nyitotta
meg, majd ezt követően köszöntőt mondott Suha
György miniszteri biztos. A
rendezvényen előadást tartott Ligetfalvi Gábor, a
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Dancs Ferenc
helyettes államtitkár. A program margóján megtartott fogadáson a
külképviseleti vezetők találkoztak a szakdiplomáciai területek irányítóival is.
A fórum során több alkalommal elhangzott, hogy a magyar kormány érdemi partnerként tekint a hazánkban működő külföldi konzulátusokra és megbecsüli az itt dolgozó tiszteletbeli konzuli misszióvezetők munkáját.
„Szükség van a tiszteletbeli konzulokra, kettős beágyazottságuk
olyan érték, amelynek előnyét minden fejlett ország szívesen használja. Magyarország nemzeti kormánya felismerte, hogy elengedhetetlen
a professzionális együttműködés, a politikai szintű kapcsolattartás. A
Külgazdasági és Külügyminisztérium felső vezetői szinten, sikeresen
működő koordinációs intézményrendszert hozott létre. Ezt a mintát
azóta számos állam külügyi igazgatása követi, a miniszteri biztosi
keretrendszer kialakítása eredményes volt, jó döntésnek bizonyult”
– hangsúlyozta köszöntőjében Suha György.
A rendezvényen elhangzott, hogy a rendszeressé váló szakmai párbeszéd tudatos döntés eredménye, hiszen míg Magyarország gyakorlatilag a világ összes országával diplomáciai kapcsolatban áll, az együttműködés kereteit több mint ötven országgal csupán tiszteletbeli
konzuli intézményrendszeren keresztül tartjuk fenn.
A rendezvényen a külföldi misszióvezetők megismerték a Magyar
Kormány külpolitikai stratégiájának dimenzióit.
Az eseményt borbemutató zárta, amely során Gál Helga, az első
magyar női „borpohárnok” a Külgazdasági és Külügyminisztérium
bor- és gasztronómiai tanácsadója mutatta be hazánk gasztronómia
kincseit.
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It had been the third time a professional diplomacy forum was held
by the Ministry of Foreign Affairs and Trade for the leaders of the
consular representations accredited to Hungary on 16th October. The
event was also attended by Dr István Fodros, Editor-in-Chief of Diplomatic Magazine and Honorary Consul General of the Democratic Republic of Sao Tome and
Principe
The main purpose of the
professional forum was to review of the current issues of
international politics and to
introduce the new guidelines
in foreign policy.
The meeting held with the
participation of nearly seventy
professional and honorary
consuls was opened by Csaba
Balogh, Minister of State at
the Ministry of Foreign Affairs and Trade, then a welcome speech was held by
György Suha, Ministerial
Commissioner. At the forum lectures were also held by Gábor Ligetfalvi, CEO of HEPA Hungarian Export Development Agency Nonprofit Ltd. and Ferenc Dancs, State Secretary. The leaders of foreign
representations met the leading officials of various fields in professional
diplomacy at the reception held alongside the programme.
It was said many times at the forum, that the Hungarian government
considers the foreign consulates in Hungary as partners and acknowledges the work done here by the honorary consuls.
“Honorary consuls are needed, as their double integration is such a
value which is beneficial for every developed country. Hungary’s national government recognised that professional cooperation and cultivating the relations at a political level are essential. The Ministry of Foreign
Affairs and Trade set up a coordination system at the level of higher
leaders, which operates successfully. Since then this example has been
followed by many countries’ foreign affairs administration, and the establishment of the ministerial commissioner framework was successful
and proved to be a good idea.” – emphasised György Suha in his speech.
It was highlighted at the event that regular professional discussions
are the result of a conscious decision, because while Hungary is in diplomatic relations with nearly every country in the world, the framework
of the cooperation with over 50 countries can be kept only through the
honorary consular system.
The leaders of foreign missions could also hear about the foreign
policy strategies of the Hungarian government.
The event was closed by a wine tasting, in which Helga Gál, the first
Hungarian woman sommelier, wine and gastronomic advisor at the
Ministry of Foreign Affairs and Trade introduced Hungary’s wine and
gastronomic specialities.

