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2008. január 1.–február 29.

J�����
Január 10. ������–��������� �������������: Rĳád al-Malki palesztin külügyminiszter
Budapesten Göncz Kinga külügyminiszterrel és Németh Zsol�al, a parlament külügyi
bizo�ságának fideszes elnökével folytato� megbeszélést.

Január 13. U������: Sólyom László köztársasági elnök kárpátaljai látogatásán az o�
élő magyarság oktatási lehetőségeiről tájékozódo�. Munkácson megbeszélést folytato�
Viktor Juscsenko ukrán államfővel, majd Beregszászon a kárpátaljai magyar vezetők-
kel tárgyalt a magyar oktatás kérdéseiről.

Január 15–17. T����������: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Ankarában Tö-
rökország európai uniós csatlakozásának parlamenti szintű felkészítéséről folytato�
megbeszélést a török házelnökkel, Köksal Toptannal és Cemil Cicek miniszterelnök-
helye�essel.

Január 16–18. I����: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök több miniszter és népes üzleti 
küldö�ség kíséretében hivatalos látogatást te� Indiában. A kormányfő megbeszélést 
folytato� Manmohan Szingh kormányfővel, Pratibha Patil államfővel, felszólalt az In-
diai Iparszövetség szervezte üzleti konferencián. A látogatás során hét kormányközi 
megállapodást is aláírtak, a többi közö� mezőgazdasági és egészségügy együ�műkö-
désről, védelmi elektronikai kutatásokról, és több megállapodás is születe� magyar és 
indiai cégek közö�.

Január 21. N���-B��������: Göncz Kinga külügyminiszter Londonban David 
Miliband brit külügyminiszterrel tárgyalt Oroszországról, az európai energiabizton-
ságról és a koszovói kérdésről.

Január 22. E����� T�����: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Strasbourgban, az 
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének ülésén mondo� beszédében nagy hang-
súlyt kapo� a kisebbségek jogainak fontossága, az, hogy az egyének és csoportok saját 
maguk határozhassák meg azonosságukat. A kormányfő megbeszélést folytato� Luís 
Maria de Puig spanyol szocialista politikussal, az Európa Tanács parlamenti közgyű-
lésének új elnökével és Terry Davisszel, az Európa Tanács főtitkárával is.

Január 23. ������–������ �������������: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke 
Nagyváradon a nemzetpolitikai stratégia folyamatairól folytato� megbeszélést Markó 
Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, Tőkés László 
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református püspökkel, európai parlamenti képviselővel, Tempfli József katolikus me-
gyéspüspökkel és Kiss Sándorral, a Bihar megyei tanács elnökével.

Január 24. ���������� ����������: Gyurcsány Ferenc kormányfő Davosban a Világ-
gazdasági Fórum alkalmával Ilham Aliyev azeri köztársasági elnökkel folytato� meg-
beszélést a Nabucco gázvezetékről és azeri gáz európai eladásáról.

Január 25. O����������: Az uráli Jekatyerinburgban hivatalosan is megnyílt a ma-
gyar főkonzulátus.

Január 29. ������–����� �������������: Majlinda Bregu albán integrációs miniszter 
Budapesten megbeszélést folytato� Göncz Kinga külügyminiszterrel Albánia NATO-
tagságáról, Koszovó függetlenségéről, a Nyugat-Balkán biztonságáról, az euroatlanti 
integrációról.

Január 30. T���: Labíd M. Abbávi külügyi államtitkár vezetésével a Szaddám-rend-
szer bukása óta először látogato� iraki külügyi delegáció Magyarországra. Az állam-
titkár újranyito�a Irak budapesti nagykövetségét, majd az Országgyűlésben Göncz 
Kinga külügyminiszterrel és a tárcáknál a gazdasági, oktatási, kulturális kapcsolatok 
fejlesztéséről folytato� megbeszéléseket.

Január 31. L������������: Gyurcsány Ferenc kormányfő néhány órás nem hivatalos 
munkalátogatásán Varsóban Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel folytato� meg-
beszélést a kétoldalú viszonyról, a regionális és az európai integrációval kapcsolatos, 
valamint energiaügyi és biztonságpolitikai kérdésekről.

F������
Február 5–6. B�������: Sólyom László köztársasági elnök hivatalos állami bulgáriai 
látogatásán Szófiában megbeszélést folytato� Georgi Parvanov államfővel, Szergej 
Sztanisev miniszterelnökkel és Georgi Pirinszkivel, a nemzetgyűlés elnökével a me-
zőgazdasági együ�működésről, a közös energiapolitika kialakításáról, a terveze�
Nabucco, illetve Déli Áramlat földgázvezetékről, a koszovói helyzetről.

Február 18–19. ������–����� �������������: Ilham Aliyev azeri elnök magyaror-
szági hivatalos látogatásán elsősorban gazdasági kérdésekről, a szorosabb energetikai 
együ�működés lehetőségeiről, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari technológiák cseré-
jéről, a kulturális és oktatási együ�működés formáiról tárgyalt Sólyom László köztár-
sasági elnökkel, Gyurcsány Ferenc kormányfővel és Szili Katalin házelnökkel

Február 25. O����������: Budapestre látogato� Dmitrĳ Medvegyev orosz miniszter-
elnök-helye�es – az elnöki poszt várományosa, a Gazprom elnöke –, Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnökkel elsősorban a terveze� Déli Áramlat gázvezetékről tárgyalt.

Február 26. ������–����������� �������������: Nikola Gruevszki montenegrói 
miniszterelnök Budapesten Gyurcsány Ferenc kormányfővel folytato� megbeszélést 
a kétoldalú kapcsolatokról, Montenegró NATO-tagságáról. A látogatás alkalmával 
egyetértési megállapodást írtak alá a nemzetközi fejlesztési együ�működésről.
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Február 27. ������–������� �������������: Danilo Türk szlovén köztársasági el-
nök magyarországi hivatalos látogatásán Budapesten megbeszélést folytato� Sólyom 
László államfővel és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, a Corvinus Egyetemen elő-
adást tarto� a nemzetközi békéről és biztonságról, Szlovénia EU-elnökségéről és az 
ország nemzetközi kapcsolatairól.

Február 27–29. E������� Á������: Szili Katalin az Országgyűlés elnöke hivatalos 
látogatást te� az Egyesült Államokban. Részt ve� és felszólalt az ENSZ és az Inter-
parlamentáris Unió közös tanácskozásán, amelyet A nemek közö�i egyenlőség pénzügyi 
kérdései a parlamentekben témakörben rendeztek. 28-án Szili Katalint megválaszto�ák az 
információs parlamenti világközpont igazgatótanácsának társelnökévé a testület New 
York-i ülésén.

Február 28. O����������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Vlagyimir Putyin 
orosz államfő jelenlétében moszkvai Kremlben aláírták a Déli Áramlat gázvezeték ma-
gyarországi szakaszának megépítéséről szóló magyar–orosz megállapodást.

Február 29. ENSZ: Antonio Guterres, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 
(UNHCR) vezetője és Göncz Kinga külügyminiszter pénteken átadta az UNHCR új 
budapesti globális szolgáltatóközpontját.

Készíte�e: Sugárné Bognár Anna 
MTI Zrt. Sajtóadatbank


