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Június
Június 1. Görögország: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök május 31-én kezdődő athé-
ni munkalátogatásán a balkáni térség kérdéseiről folytato   megbeszélést Jeórjiosz 
Papandreuval, a Szocialista Internacionálé elnökével, egyben a Pánhellén Szocialista 
Mozgalom elnökével. A kormányfő Kosztasz Karamanlisz miniszterelnökkel görög–
magyar munkacsoport létrehozásában állapodo   meg, amely a közlekedés, az energe-
tika és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokkal foglalkozik majd.

Június 2. Sz ovákia: Ivan Gasparovic szlovák államfő Pilisszentkereszten részt ve   
a szlovák–magyar kétnyelvű falu újratelepítésének 260. évfordulója alkalmából rende-
ze   ünnepségen, majd találkozo   Szili Katalin házelnökkel.

Június 2–4. A géria: Sólyom László személyében első alkalommal te   hivatalos lá-
togatást az 1962-ben függetlenné vált Algériában magyar köztársasági elnök. Sólyom 
László megbeszélést folytato   Abdel-Azíz Butefl ika államfővel, találkozo   a népi nem-
zetgyűlés elnökével és Abdel-Azíz Belhadem miniszterelnökkel. A két elnök megálla-
podo   a magyar–algériai gazdasági vegyes bizo  ság felállításáról

Június 6. Eur pai Parlament: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke az Európai Par-
lament elnökével és a belga törvényhozás vezetőivel tárgyalt Brüsszelben hivatalos lá-
togatásán.

Június 9–11. Katar: Göncz Kinga külügyminiszter Katarban te   hivatalos látoga-
tást. Dohában tárgyalt Ahmed bin Abdullah al-Mahmúd külügyi államminiszterrel, 
az energetikai kapcsolatokról folytato   megbeszélést Abdullah bin Hamad al-A  ĳ a 
miniszterelnök-helye  es, ipari és energiaügyi miniszterrel és találkozo   Sejka Ahmed 
al-Mahmúd oktatási miniszterrel.

Június 12. Kuvait: Göncz Kinga külügyminiszter Kuvaitvárosban a két ország po-
litikai, gazdasági és energetikai kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt Szabah el-Ahmad 
el-Dzsábir asz-Szabah miniszterelnökkel és Mohamed Szabah asz-Szalim asz-Szabah 
külügyminiszterrel. 

mag ar–albán kapcsolatok: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Budapesten meg-
beszélést folytato   Jozefi na Topallival, az albán parlament elnökével a balkáni állam 
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uniós csatlakozásának elősegítéséről. A két házelnök aláírta a parlamentek együ  mű-
ködéséről szóló keretmegállapodást.

Dánia: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök koppenhágai látogatásán Anders Fogh 
Rasmussen kormányfővel folytato   megbeszélést az Európai Unió alkotmányos szer-
ződésével összefüggő kérdésekről, a klímaváltozásról és az energiapolitikáról.

Június 12–13. Németország: Sólyom László köztársasági elnök a németországi 
Robert Bosch Alapítvány meghívására Stu  gartba látogato  , ahol az alapítvány ren-
dezvényén előadást tarto   a fenntartható fejlődésről, illetve ennek környezetvédelmi 
előfeltételeiről. Az államfő Magyarország és Baden-Wür  emberg tartomány kapcso-
latairól tárgyalt Günther Oe  inger tartományi miniszterelnökkel. Sólyom László más-
nap Berlinben Horst Köhler államfővel folytato   megbeszélést az Európával, illetve az 
Európai Unióval, az alkotmányozás folyamatával, a környezetvédelemmel, valamint a 
kétoldalú kapcsolatokkal összefüggő kérdésekről, és találkozo   Norbert Lammer  el, a 
Bundestag elnökével.

Június 13–14. ordán–magyar kapcsolatok: II. Abdalláh jordániai király hivatalos 
látogatást te   Magyarországon. A látogatás alkalmával Veres János pénzügyminiszter 
és Szalem al-Hazaleh jordán ipari és kereskedelmi miniszter együ  működési megálla-
podást írt alá a beruházások ösztönzése és kölcsönös védelme érdekében.

Június 14. magyar–osztrák kapcsolatok: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke az 
1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójához kapcsolódva Bécsben 
kitüntetéseket nyújto   át a magyar–osztrák kapcsolatok elmélyítésében élen járó sze-
mélyeknek. 

Június 14–15. EUFOR: Göncz Kinga magyar külügyminiszter bosznia-hercegovi-
nai látogatásának keretében felkereste az Európai Stabilizációs Erő (EUFOR) magyar 
kontingensét. A Szarajevó melle  i bázison találkozo   Sebastiano O  avio Giangrave 
dandártábornokkal, az EUFOR parancsnokhelye  esével, Christian Schwarz-Schilling 
főmegbízo  al, az EU különleges képviselőjével és Osman Topcagiccsal, az EU Integrá-
ciós Igazgatóságának vezetőjével

Június 16. Ausztria: Sólyom László köztársasági elnök Bécsben részt ve   és felszólalt az 
Osztrák Máltai Kórházszolgálat alapításának 50. évfordulója alkalmából rendeze   emlék-
ünnepségen. Sólyom László megbeszélést folytato   Heinz Fischer osztrák államfővel.

Június 17–18. Eur pai Unió: Luxembourgban tanácskoztak az uniós országok kül-
ügyminiszterei az uniós csúcstalálkozó előkészítése jegyében, hogy megpróbálják kö-
zelíteni az álláspontokat az EU-alkotmány kérdésében. Az ülésen részt vevő Göncz 
Kinga közölte, hogy Magyarország azok közé a tagállamok közé tartozik, amelyek ké-
szek engedni az EU-alkotmány ügyében a formát illetően, ha ez a tartalmat érdemben 
nem érinti.

visegrádi együttm ködés: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a visegrádi együ  -
működésben részt vevő országok csúcstalálkozója alkalmával Pozsonyban találkozo   
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Csáky Pállal, a Magyar Koalíciós Párt elnökével, és megbeszélést folytato   Robert Fico 
szlovák kormányfővel, akivel Közös múlt, közös jövő – a közös projektek fényében néven 
egyezményt írt alá.

Június 20. Brandenburg: Gyurcsány Ferenc kormányfő, az MSZP elnöke Potsdam-
ban részt ve   és előadást tarto   a német Friedrich Ebert szociáldemokrata alapítvány 
rendezvényén. A miniszterelnököt fogadta Ma  hias Platzeck, Brandenburg tartomány 
kormányfője, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) korábbi elnöke.

Június 23. Sc leswig-Holstein: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke a Németor-
szágban zajló magyar kulturális évad, az úgyneveze   Ungarischer Akzent újabb állo-
másaként Schleswig-Holstein tartományban, Flensburgban megnyito  a a Magyar Nyár 
elnevezésű kulturális rendezvénysorozatot. Kielben találkozo   Harry Carstensennel, 
Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnökével.

Június 26–27. magyar–svá ci kapcsolatok: Christine Egerszegi-Obrist, a svájci tör-
vényhozás Nemzeti Tanácsának elnöke magyarországi látogatásán megbeszélést foly-
tato   Szili Katalin országgyűlési elnökkel, találkozo   Göncz Kinga külügyminiszterrel 
és Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel.

Június 26. kubai emigráció: Göncz Kinga külügyminiszter Budapesten megbeszé-
lést folytato   Magyarországnak a demokratikus átmenetben szerze   tapasztalatairól 
a Kubai Demokratikus Kezdeményezés emigráns ellenzéki szervezet 11 külföldön élő 
tagjával, akik a Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) meghívására tartózkodtak 
Magyarországon.

Július
Július 5–6. Németország: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Berlinben megbeszélést 
folytato   a Bundestag elnökével, Norbert Lammer  el, majd a türingiai Eisenachban 
Dagmar Schipanskival, a tartomány parlamentjének elnökével és Dieter Althausszal, 
a tartomány miniszterelnökével tárgyalt. A házelnök a magyar kulturális évad egyik 
legfőbb eseményeként Berlinben jelképesen útnak indíto  a a Bárka-Európa program 
hajóját.

Július 10–11. ukrán–magyar kapcsolatok: Viktor Juscsenko ukrán államfő Magyar-
országon te   hivatalos látogatást. Sólyom László köztársasági elnökkel új határátkelő-
helyek megnyitásáról állapodo   meg, tárgyalt a diplomák és a tudományos rendfoko-
zatok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény végrehajtásáról, a két országban élő 
kisebbségek állami szintű támogatásáról. Az ukrán elnök Gyurcsány Ferenc miniszter-
elnökkel energetikai kérdésekről, a két ország közö  i határátkelők fejlesztéséről, a köz-
lekedési folyosók kiépítéséről, a kisebbségek helyzetéről és az oktatási együ  működés-
ről folytato   megbeszélést. Találkozo   Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, az Európai 
Néppárt alelnökével, Szili Katalin házelnökkel és az ukrán kisebbség képviselőivel is.

Július 10. szlovén–magyar kapcsolatok: Dimitrĳ  Rupel szlovén külügyminiszter 
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Budapesten tárgyalt Göncz Kinga külügyminiszterrel a Mol és a szlovén Petrol együ  -
működésének lehetőségéről, a villamosenergia-hálózatok összekötéséről, a terveze   
együ  es kormányülésről, a két ország schengeni csatlakozásáról, a 2008-as szlovén 
EU-elnökségről és Koszovó jövőjéről is. Rupel találkozo   Sólyom László köztársasági 
elnökkel és Gyurcsány Ferenc kormányfővel.

Július 11–12. A ganisztán: Göncz Kinga külügyminiszter Kabulban megbeszélést 
folytato   Hamed Karzai afgán elnökkel, Rangin Dadfar Szpanta külügyminiszterrel, 
Zarar Ahmed Mokbal belügyminiszterrel, az afgán parlament alelnökével Magyar-
ország hozzájárulásához az afganisztáni újjáépítéshez, az ország belső stabilitásának 
helyreállításához. A külügyminiszter a Baghlán tartománybeli Pul-i-Khumriban felke-
reste a magyar Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) állomáshelyét.

Július 14. Ausztria: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Bécsben megbeszélést folyta-
to   Alfred Gusenbauer osztrák kancellárral a Mol és az OMV kérdéséről is.

Július 23. Európai Unió: Brüsszelben tanácskoztak az uniós országok külügyminisz-
terei, köztük Göncz Kinga. A miniszterek hivatalosan megnyito  ák az uniós alkotmány 
helyébe lépő új EU-szerződés végleges megszövegezésével megbízo   kormányközi 
konferenciát.

Július 19–21. Oroszország–Finnország: Az oroszországi Mordvinföld fővárosában, 
Szaranszkban megrendezték a fi nnugor népek I. nemzetközi kulturális fesztiválját, 
amelynek megnyitóján Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívására részt ve   és be-
szédet mondo   Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Tarja Halonen fi nn államfő is. 
A fesztivál keretében magyar–orosz–fi nn csúcstalálkozót tarto  ak, majd Putyin, Halonen 
és Gyurcsány Ferenc találkozo   a fi nnugor népek nemzetközi bizo  ságának tagjaival. 
Vlagyimir Putyin kétoldalú megbeszélést is folytato   a magyar és a fi nn vezetővel. 

Július 26. Szerbia: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Bácskatopolyán megbeszé-
lést folytato   Oliver Dulictyal, a szerb parlament elnökével.

Július 27. Ukra na: Gyurcsány Ferenc kormányfő munkalátogatást te   Kárpátal-
ján. Ungváron magyar szervezetek, köztük a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), a kárpátaljai magyar 
egyházak, oktatási intézmények vezetőivel találkozo  , Munkácson Viktor Juscsenko 
ukrán elnökkel Munkácsy-kiállítást nyito   meg.

Július 30–31. Diplomácia: A magyar külképviseletek vezetői Budapesten szoká-
sos értekezletén részt ve   Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter és Franco 
Fra  ini, az Európai Bizo  ság alelnöke is. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a tanácsko-
záson beszédet mondo  .
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Augusztus
Augusztus 10. Norvégia: Göncz Kinga külügyminiszter Norvégiába utazo  . Energeti-
kai kérdésekről, a magyar kormányfő őszi látogatásáról folytato   megbeszélést Jonas 
Gahr Store norvég külügyminiszterrel és a nyugat-balkáni biztonsági helyzetről tarto   
előadást.

Augusztus 21. német–magyar kapcsolatok: Angela Merkel német kancellár látoga-
tást te   Budapesten. A kancellár találkozo   a Sólyom László államfővel, Gyurcsány 
Ferenc kormányfővel és Orbán Viktorral a Fidesz vezetőjével. Gyurcsány Ferenc és 
Angela Merkel tárgyalásán szó volt egyebek melle   a nyugat-balkáni rendezéséről és 
Koszovó jövőjéről.

Augusztus 24–25. Európai Unió: Az Európai Unió női parlamenti elnökei Salzburg-
ban tarto  ak találkozót. A házigazda Barbara Prammeren kívül magyar részről Szili 
Katalin, az Országgyűlés elnöke, valamint az észt és a holland parlamenti elnök ve   
részt a találkozón.

Szeptember
Szeptember 2–7. K na: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök vezetésével magyar küldö  ség 
te   hivatalos látogatást Kínában. A küldö  ség tagja volt Kóka János gazdasági és Ve-
ress János pénzügyminiszter is. A kormányfő Pekingben megnyito  a minden idők leg-
nagyobb, 2008 tavaszáig tartó magyar gazdasági, kulturális és idegenforgalmi évadját, 
amelynek címe Szabadság, szerelem. Útja során öt üzleti szerződést írtak alá. Sanghaj-
ban Gyurcsány Ferenc személyében első ízben te   látogatást magyar miniszterelnök.

Szeptember 3. Európai Unió: Az európai uniós országok külügyminiszterei – köztük 
Göncz Kinga – Brüsszelben az európai szomszédságpolitikáról rendeztek konferenciát.

Szlovákia: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Révkomáromban részt ve   az anya-
ország határain kívüli egyetlen magyar tanítási nyelvű állami felsőfokú intézmény, a 
Selye János Egyetem tanévnyitó ünnepségén.

Szeptember 4. Duna–Dráva: Sólyom László köztársasági elnök magyar területen, a 
Kölkedi nagyréten Boris Tadic szerb és Stjepan Mesic horvát államfővel közösen adta át 
a Duna–Dráva ökotáj természetvédelmi értékeit bemutató négynyelvű táblát. A három 
elnök ezután Horvátországban, Tikves településen, majd Szerbiában is a Felső-Duna 
völgye és a Dráva menti természeti területek közös fejlesztéséről tárgyalt.

Szeptember 7–8. Európai Unió: A portugáliai Viana do Castelóban tarto  ak nem hi-
vatalos tanácskozást az európai uniós külügyminiszterek – köztük Göncz Kinga – első-
sorban az EU új alapszerződésének szövegezéséről.

Szeptember 10. amerikai–magyar kapcsolatok: Göncz Kinga külügyminiszter és 
April Foley, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete Budapesten aláírta azt a 
megállapodást, amelynek értelmében az Egyesült Államok visszaadja Magyarország-
nak a Táncsics Mihály egykori börtönét is magába foglaló, a budai Várban található 
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épületet és két másik budapesti ingatlant. Cserébe Magyarország átadja a budapesti 
amerikai nagykövetség melle  i két épületet, valamint elvégzi ezek felújítását.

Szeptember 11. bosznia- ercegovinai–magyar kapcsolatok: Nikola Spiric, Bosznia-
Hercegovina miniszterelnöke Budapesten tárgyalt Gyurcsány Ferenc kormányfővel, 
Sólyom László államfővel és Szili Katalin házelnökkel.

Szeptember 11–12. mongol–magyar kapcsolatok: Dandzan Lundedzsancan, a mon-
gol Nagy Állami Hurál elnöke magyarországi hivatalos látogatásán megbeszélést foly-
tato   Szili Katalin házelnökkel, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, Göncz Kinga 
külügyminiszterrel és találkozo   Sólyom László államfővel.

Szeptember 12. Európai Unió: Maxime Verhagen holland külügyminiszter Budapes-
ten Göncz Kinga külügyminiszterrel folytato   megbeszélést az Európai Unió reform-
szerződéséről, Magyarország schengeni csatlakozásáról.

Szeptember 13. Szerbia: Sólyom László köztársasági elnök a Vajdasági Magyar Szö-
vetség (VMSZ) meghívására a Vajdaságba utazo  . Az államfő az o   élő magyarok 
helyzetével ismerkede  , különös tekinte  el a Magyarország schengeni csatlakozásával 
kialakuló helyzetre. Sólyom László szabadkai találkozóin minden délvidéki magyar 
politikai párt képviselői részt ve  ek, és az államfő megbeszélést folytato   Boris Tadic 
szerb államfővel is.

Szeptember 13–14. Egyesült Államok: Göncz Kinga külügyminiszter Washingtonban 
a két ország közö  i vízumkérdésről tárgyalt Condoleezza Rice külügyminiszterrel és 
Paul Rozenzweig biztonságpolitikai kérdésekért felelős belbiztonsági államtitkárral.

Szeptember 14. magyar– rancia kapcsolatok: Nicolas Sarkozy francia köztársasági 
elnök budapesti hivatalos látogatásán szűk körű tárgyalást folytato   Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnökkel. Sarkozy találkozo   Sólyom László köztársasági elnökkel, Szili Ka-
talinnal, az Országgyűlés elnökével és Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével.

Szeptember 17. Ausztria: Göncz Kinga külügyminiszter Bécsben részt ve   a Nemzet-
közi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közgyűlésének jubileumi ülésszakán, és találko-
zo   Mohamed el-Baradei főigazgatóval is.

Szeptember 17–18. dél-koreai–magyar kapcsolatok: Han Duk Szu dél-koreai minisz-
terelnök magyarországi hivatalos látogatásán megbeszélést folytato   Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnökkel, találkozo   Sólyom László köztársasági elnökkel. Han Duk Szu 
ellátogato   Dunaújvárosba, ahol a Hankook dél-koreai cég beruházást hozo   létre.

Szeptember 18. Ukra na: Göncz Kinga külügyminiszter kishatárforgalmi megállapo-
dást írt alá Ungváron Arszenyĳ  Jacenyuk ukrán külügyminiszterrel.

Szeptember 20. román–magyar kapcsolatok: Adrian Cioroianu román külügymi-
niszter Budapesten megbeszélést folytato   Sólyom László köztársasági elnökkel, 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel és Göncz Kinga külügyminiszterrel a romániai 
magyar kisebbség kérdéseiről, a koszovói kérdés kapcsán Székelyföld autonómiájáról. 

Szeptember 20–21. visegrádi együttm ködés: Keszthelyen tarto  ák csúcstalálkozó-
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jukat a visegrádi országok (V4-ek) államfői, Sólyom László magyar, Lech Kaczynski 
lengyel, Ivan Gasparovic szlovák és Václav Klaus cseh államfő.

Szeptember 24. ENSZ: Göncz Kinga külügyminiszter az ERNSZ-közgyűlésre utazo   
New Yorkba. 28-án szlovák kollégájával folytato   megbeszélésén jelezte, hogy Buda-
pest egyfajta megértést tükröző gesztust vár Pozsonytól a Beneš-dekrétumokkal kap-
csolatos döntés után.

Szeptember 27–29. bolgár–magyar kapcsolatok: Georgi Pirinszki, a bolgár nemzet-
gyűlés elnöke Magyarországon te   látogatást. A Sándor-palotában fogadta őt Sólyom 
László köztársasági elnök.

Szeptember 29. koszovói rendezés: Budapesten üléseztek térség államainak – Albá-
nia, Szerbia, a Vajdaság és Magyarország – házelnökei a koszovói rendezésről.

Október
Október 1. ENSZ: New Yorkban a világszervezet közgyűlésének 62. ülésszakán Göncz 
Kinga külügyminiszter bejelente  e, hogy Magyarország is pályázik az ENSZ Biztonsá-
gi Tanácsának nem állandó tagsági helyére 2012–2013-ban.

Október 2. Szlovákia: Sólyom László államfő Révkomáromban te   magánlátogatást egy 
civil szervezet, Palatinus Polgári Társulás meghívására. A magyar államfő nem titkolta, 
hogy a hűvösre fordult szlovák–magyar viszony fejleményei mia   most aligha látogato   
volna Szlovákiába, ha hivatalos programra kapo   volna meghívást. Sólyom a Beneš-dek-
rétumok pozsonyi megerősítését bíráló véleményének is hangot ado  . A szlovák vezetés 
úgy értékelte, hogy a magyar államfő politikai célokra használta magánlátogatását, Robert 
Fico szlovák kormányfő Sólyom szlovákiai kitiltására utaló megfogalmazásra ragadta  a 
magát A köztársasági elnök sajtófőnöke közleményt ado   ki az ügy kapcsán. Szili Katalin 
házelnök a Beneš-dekrétumokat megerősítő szlovák parlamenti határozat elleni tiltakozá-
sa jeléül távol maradt egy-egy 4-én tarto   kassai és sároseperjesi eseménytől.

Október 3. Norvégia: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egynapos látogatást te   Os-
lóban Jens Stoltenberg miniszterelnök meghívására. Üzleti találkozón ve   részt a Nor-
vég Vállalkozók Szövetségének szervezésében.

Október 4. Egyesült Államok: Magyar Főkonzulátus nyílt az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, Chicagóban.

Október 5. Montenegró: Göncz Kinga a montenegrói fővárosban, Podgoricában tar-
tózkodo  , mivel Szlovénia helyi nagykövetségén közös vízumközpontot nyito  ak.

Október 6. magyar–amerikai kapcsolatok: Bill Clinton volt amerikai elnök a Central 
European Business Centre (Közép-európai Üzleti Központ) meghívására Budapestre 
érkeze  . A parlamentben fogadta őt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.

Október 8–10. Szingapúr: Li Hszien Lung szingapúri miniszterelnök Budapesten 
tartózkodo  . Tárgyalt Gyurcsány Ferenc kormányfővel, találkozo   Szili Katalin ház-
elnökkel, Sólyom László köztársasági elnökkel, Kóka János gazdasági miniszterrel és 
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Medgyessy Péter volt kormányfővel. A szingapúri kormányfő két üzletember-találko-
zón is részt ve  , az ELTE-n pedig díszdoktorrá ava  ák.

Október 9–12. Ciprus: Szili Katalin házelnök országgyűlési delegációt vezetve Cip-
ruson ellátogato   az ENSZ-erők keretében a szigeten szolgáló magyar békefenntartók 
táborába is.

Október 11. osztrák–magyar kapcsolatok: Ursula Plassnik osztrák külügyminiszter 
Magyarországon járt. Megnyito  a a Hundertwasser-kiállítást a Szépművészeti Mú-
zeumban, tárgyalt Göncz Kinga magyar külügyminiszterrel, és fogadta őt Gyurcsány 
Ferenc kormányfő is.

Október 12. Bulgária: A kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről és az Európai Unión be-
lüli bolgár–magyar együ  működés lehetőségeiről folytato   tárgyalásokat Göncz Kin-
ga külügyminiszter Szófi ában. Találkozo   Georgi Parvanov bolgár államfővel, Szergej 
Sztanisev kormányfővel és Georgi Pirinszki parlamenti elnökkel is.

Október 15–17. Bosznia-Hercegovina és Montenegró: Sólyom László köztársasági 
elnök nyugat-balkáni látogatást te  ; először Szarajevóban a boszniai kollektív államel-
nökséggel, a horvát Zeljko Komsiccal, a bosnyák Haris Silajdziccal és a szerb Nebojsa 
Radmanovictyal találkozo  . 16-án Podgoricában Filip Vujanovic államfővel találkozo  , 
majd együ   elnököltek a Magyar–Montenegrói Üzleti Tanács ülésén.

Október 16.  magyar–moldovai kapcsolatok: Vasile Tarlev moldovai miniszterelnök 
egynapos hivatalos látogatást te   Magyarországon. Tárgyalt Gyurcsány Ferenc kor-
mányfővel. Találkozo   Göncz Kinga külügyminiszterrel és Szili Katalin házelnökkel is.

Október 17. Szlovénia: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Janez Jansa szlovén kormány-
fő vezetésével közös magyar–szlovén kormányülést tarto  ak Lendván, majd Szentgo  hár-
don. A találkozó keretében nyolc kétoldalú együ  működési megállapodást írtak alá.

Október 18–19. Európai Unió: Az európai uniós tagországok állam- és kormányfői, 
köztük Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Lisszabonban tarto  ak informális találkozót 
az EU új szerződéséről. A magyar kormányfő találkozo   Robert Fico szlovák kormány-
fővel, és megállapodtak abban, hogy megbízást adnak egy belátható időn belül tartan-
dó kormányfői találkozó megszervezésére.

Október 25. visegrádi együttm ködés: A Prága melle  i Stirínben találkoztak a V4-
ek külügyminiszterei. A főbb külpolitikai témák á  ekintése melle   Göncz Kinga és 
a visegrádi csoport három külügyminisztere arról tárgyal Andrei Stratan moldovai 
külügyminiszterrel, hogy a négy ország milyen segítséget nyújthat Moldáviának az 
Európai Unió felvételi feltételeinek teljesítéséhez.

Október 29. Macedónia: Antonio Milososzki macedón külügyminiszter, Budapesten 
tárgyalt a magyar diplomácia vezetőjével.

UNESCO: Magyarországot újabb két évre beválaszto  ák az UNESCO közgyűlés-
ének végrehajtó tanácsába.

Összeállíto  a: Sugárné Bognár Anna, MTI Zrt. Sajtóadatbank




