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Külpolitikai eseménynaptár
2007. november 1.–december 31.

N�������
November 1. A��	
��: Göncz Kinga külügyminiszter Tiranában Albánia és a nyugat-
balkáni térség euroatlanti integrációs törekvéseiről, az albániai reformokról és a két-
oldalú együ�működésről tárgyalt Luzlim Basha külügyminiszterrel, Jozefina Topalli
parlamenti elnökkel, Gazmend Oketa miniszterelnök-helye�essel és Bamir Topi állam-
fővel.

November 5. �������–������ �������������: Mohamed Szabah asz-Szalim asz-
Szabah sejk, kuvaiti külügyminiszter budapesti látogatásán megbeszéléseket folytato�
Göncz Kinga külügyminiszterrel, és találkozo� Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel. 
A külügyminiszter bejelente�e, hogy Kuvait a magyar állampolgárokra is kiterjeszti a
kedvezményes vízumkiadási rendszert. A sejk személyében 35 év óta először látogato�
Magyarországra az öböl menti állam diplomáciájá ának vezetője.

November 9. �����	�� �–������ �������������: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke 
Budapesten informális megbeszélést folytato� Pavol Paskával, a Szlovák Nemzeti Ta-
nács elnökével, aki a Regionális Partnerség nemzetközi tanácskozás alkalmával tartóz-
kodo� Magyarországon.

November 9–10. R����
	��� P���
�����: Budapesten a Regionális Partnerség parla-
menti elnökeinek konferenciájá án az Európai Unió reformszerződésével, a Regionális
Partnerség parlamenti együ�működésének jövőjével és a régió országainak schengeni 
csatlakozásával foglalkoztak. A házelnökök megállapodtak, hogy a partnerségi orszá-
gok nemzeti parlamentjei 2008-ban elfogadják az unió reformszerződését, hogy az mi-
előbb hatályba léphessen, és a jövőben az Európai Unióban összehangolják és közösen 
jelenítik meg érdekeiket az idegenforgalom, az oktatás és a környezetvédelem kérdése-
iben. (A Regionális Partnerség tagja Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelor-
szág, Ausztria és Szlovénia.)

November 12. N���-B����

��: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Londonban Gor-
don Brown brit kormányfővel az Európai Unió és a két ország belső reformjairól tár-
gyalt. Gyurcsány Ferenc előadást tarto� a magyarországi reformokról a London School 
of Economics and Political Science (LSE) egyetemen.
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November 13. �����–������ �������������: Vojislav Kostunica szerb miniszterel-
nök magyarországi hivatalos látogatásán főként Koszovó jövőjéről folytato� megbe-
szélést Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, Sólyom László államfővel és Szili Katalin
házelnökkel.

November 14. R��	
��: Nagyszebenben tarto�ák a harmadik román–magyar közös
kormányülést, amelynek napirendjén a romániai magyar kisebbség helyzete, a kisebb-
ségvédelmi kutatások összehangolása, a Sapientia Tudományegyetem ügye, a román–
magyar együ�működés számos gazdasági, kulturális és infrastrukturális vonatkozása,
a két ország energiaellátási függetlensége és a környezetvédelem szerepelt. Az ülésen
bejelente�ék, hogy Magyarország 2008. január elsejétől megnyitja munkaerőpiacát a 
szakképze� román munkaerő elő�. A tanácskozást követően öt dokumentumot írtak 
alá, további tízet véglegesíte�ek, közös nyilatkozat születe� Romániának a schengeni
térséghez való csatlakozási folyamatát támogató együ�működésről, a nagysebességű 
vasútvonal jövőbeni megvalósításáról a Budapest–Bukarest–Konstanca vonalon.

November 16. 
����–������ �������������: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke a 
magyarországi németek elüldözésének hatvanadik évfordulóján a Parlamentben meg-
tarto� nemzetközi konferencián bocsánatot kért a kitelepítésekért. A házelnök találko-
zo� Norbert Lammer�el, a német Bundestag elnökével is, aki parlamenti küldö�ség 
élén a nemzetközi tanácskozás alkalmából tartózkodo� Budapesten.

November 16. S����	�� ���: Göncz Kinga külügyminiszter a szlovákiai Párkányban
(Stúrovo) Ján Kubis szlovák külügyminiszterrel folytato� megbeszélést a két ország 
vitás kérdéseiről. A találkozó után megállapodást írtak alá két Ipoly-híd újjú áépítéséről, 
majd közösen találkoztak civil szervezetek képviselőivel. Göncz Kinga megbeszélést 
folytato� a Magyar Koalíció Pártjának vezetőivel is.

November 20–22.– B�������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök baltikumi körútján 
először Litvániába látogato�, személyében első alkalommal te� hivatalos látogatást Lit-
vániában magyar kormányfő. Vilniusban megbeszélést folytato� Gediminas Kirkilas
miniszterelnökkel. A magyar kormányfőt fogadta Valdas Adamkus litván államfő. 21-
én hivatalos látogatást te� Észtországban. Tallinnban tárgyalt Andrus Ansip észt kor-
mányfővel, aki a magyar küldö�ségnek bemuta�a a helyi e-kormányzás rendszerét. 
A magyar miniszterelnök találkozo� Toomas Hendrik Ilves köztársasági elnökkel, és
beszédet mondo� a látogatása alkalmával szerveze� észt–magyar gazdasági fórumon.
22-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Le�országban te� hivatalos látogatást, Rigában 
megnyito�a Magyarország le�országi nagykövetségét, Aigars Kalvitis miniszterelnök-
kel az európai unió készülő reformszerződéséről, a közös európai energiapolitikáról, 
Koszovóról folytato� megbeszélést, találkozo� Valdis Zatlers köztársasági elnökkel és
beszédet mondo� a le�–magyar üzleti fórumon. 

November 22–23. N��������	�: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Frankfurtban
részt ve� az Európai Bankárkonferencia 17. kongresszusán, és egyetlen meghívo� mi-
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niszterelnökként vitaindító előadást tarto� a globalizáció világgazdasági hatásairól, a 
tőkeáramlás és a nemzeti politikák kapcsolatáról szólt, de mindenekelő� tájá ékozta�a a
pénzügyi és üzleti vezetőket a magyarországi reformokról.

November 23–24.– �����–������ �������������: Nurszultán Nazarbajev kazah ál-
lamfő hivatalos látogatást te� Magyarországon. Budapesten elsősorban a magyar–ka-
zah gazdasági együ�működés lehetőségeiről és a kőolajban, földgázban gazdag Ka-
zahsztánnak mind Magyarország, mind az Európai Unió energiabiztonságának növe-
lésében játszo� szerepéről folytato� megbeszélést Sólyom László köztársasági elnök-
kel, Szili Katalin házelnökkel és Gyurcsány Ferenc kormányfővel.

November 27. KEK: Szófiában tarto�a csúcsértekezletét a dunai és adriai térség orszá-
gait tömörítő Közép-európai Kezdeményezés, amelyen Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nököt Göncz Kinga külügyminiszter képviselte. A tanácskozás résztvevői az 1989-ben 
létrejö� szervezet megújú ítását szorgalmazták, mert a 18 tagállam fele már az Európai
Unió tagja, és az EU inkább más regionális szerveződésekben lát partnerséget.

November 29. �����	�–������ �������������: Budapesten magyar–osztrák kor-
mányülést tarto�ak, témája Magyarorszá ág schengeni csatlakozása, a magyar–oszt-
rák tárcaközi egyezmény, a magyarokat érintő osztrák munkaerő-piaci korlátozások,
a légtérhasználat, az energiabiztonság, az infrastruktúra-fejlesztés, a határ menti 
együ�működés kérdései, a környezetvédelmi témák közül a határ közelébe terveze�
heiligenkreuzi szemétégető, a Rába-szennyezés és a klímabiztonság volt. Az ülésen
részt vevő kormánydelegációkat Alfred Gusenbauer osztrák kancellár és Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnök veze�e. A találkozó után számos kétoldalú megállapodást írtak 
alá a felek a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási együ�működésről, valamint külpoli-
tikai kérdésekről és energiapolitikai témákról.

D�������
December 7. �����–������ �������������: Budapesten magyar–orosz kormányközi
konzultáció zajlo� Gyurcsány Ferenc magyar és Viktor Zubkov orosz miniszterelnök
vezetésével, több miniszter jelenlétében. A megbeszéléseken kizárólag gazdasági, kul-
turális és tudományos kérdéseket érinte�ek.

December 9–10. ������	�� �������������: A visegrádi országok kormányfői, Mirek 
Topolánek cseh, Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel és Gyurcsány Ferenc ma-
gyar miniszterelnök nem hivatalos találkozóra gyűltek össze az észak-morvaországi
Roznov pod Radhostemben, majd Ostravában. A megbeszélések fő témáit Koszovó,
a nyugat-balkáni helyzet, a schengeni övezet kiterjesztése, az európai energetikai biz-
tonság és az Ukrajnával való együ�működés kiszélesítésének a lehetőségei alko�ák, 
és véleményt cseréltek az európai alkotmányos szerződésről, a visegrádi csoport és a 
balti államok együ�működésének szükségességéről is. A találkozón vendégként Janez
Jansa szlovén kormányfő is részt ve�. 10-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kétolda-
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lú megbeszélést folytato� Donald Tuskkal, az október 21-i parlamenti választás után 
hivatalba lépe� lengyel kormányfővel.

December 10. F�������������	�: Megkezdte működését Magyarország leendő nagy-
követségének első diplomatája, Dará óczi László ideiglenes ügyvivő és konzul.

December 12. ������–������ �������������: Budapesten megrendezték a máso-
dik magyar–magyar kormányzati konzultációt. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ve-
zetésével a magyar kormány érinte� miniszterei találkoztak a határon túli és nyugati 
magyar közösségek vezetőivel. A tanácskozáson jelen voltak a határon túli és a nyu-
gati magyar közösségek vezetői, köztük Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnöke, Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke, 
valamint Méray Tibor író. (Az első ilyen jellegű tanácskozásra 2006. december 13-án 
került sor.)

December 17. E������ U
��: A magyar parlament – az uniós tagállamok közül első-
ként – jóváhagyta a lisszaboni szerződést.

December 18. ���	
–������ �������������: Göncz Kinga külügyminiszter Ung-
várra látogato�, és találkozo� kárpátaljai magyar szervezetek és egyházak vezetőivel.
A magyar külügyminiszter ünnepélyesen átadta az Ukrajnával szeptemberben aláírt újú
kishatárforgalmi egyezmény alapján kiállíto� első engedélyeket.

December 19. �����–������ �������������: Dora Bakojannisz görög külügyminisz-
ter Budapesten te� látogatást, és Gyurcsány Ferenc magyar kormányfővel folytato�
tárgyalásokat a magyar–görög kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatokról és Ko-
szovó ügyéről.

December 20. E������ U
��: Kilenc új EU-tagú állammal – köztük Magyarországgal 
– kibővült az 1995 óta működő schengeni övezet; éjfélkor hivatalosan is megszűnt a 
határellenőrzés az övezet addigi tagországai és a kilenc új belú épő közö�i határokon. 
Göncz Kinga külügyminiszter, Gyurcsány Ferenc kormányfő, Takács Albert igazság-
ügyi és rendészeti miniszter a Nickelsdorf–ff Hegyeshalom határátkelőnél ünnepélyesen
leemelte az utolsó határőrsorompót a tartóoszlopról. Az osztrák kancellár és a magyar
miniszterelnök közös nyilatkozatot írt alá.

December 21. O��������	�: Jekatyerinburgban megnyílt a magyar főkonzulátus: a
szentpétervári után ez a Moszkván kívüli második magyar főkonzulátus. 

Készíte�e: Sugárné Bognár Anna 
MTI Zrt. Sajtóadatbank


