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J�����
Július 2–8. K�����: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke a kanadai Québec parlamen-
ti elnökének meghívására a tartományba látogato�. A házelnök részt ve� és beszédet 
mondo� a Frankofon Parlamenti Közgyűléshez tartozó országok parlamenti elnökei-
nek konferenciáján.

Július 4–5. ���������� �������������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a nyugat-
balkáni és a visegrádi országok kormányfőivel együ� Dubrovnikban részt ve� a III.
Croatia Summit nemzetközi konferencián, amelyen megvita�ák az Európai Unió prog-
ramját a lisszaboni szerződés elfogadása után, az EU és a NATO bővítésének folytató-
dását és az európai energiastratégiát.

Július 7. L���������: Maris Riekstins le� külügyminiszter Budapesten megnyito�a
országa nagykövetségét, és Göncz Kinga külügyminiszterrel folytato� tárgyalásokat.

Július 7–8. A�����������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Kaszpi-tengeri körútján 
Bakuban magyar–azeri üzletemberfórumot nyito� meg, majd Artur Tahiroglu Rasizada
azeri miniszterelnökkel és Ilham Aliyev államfővel tárgyalt a két ország politikai és gaz-
dasági kapcsolatairól és az azeri földgáz exportjáról a terveze� Nabucco vezetéken át.

U������: Sólyom László köztársasági elnök Szekeres Imre honvédelmi miniszter és 
Bogyay Katalin, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára kíséretében 
hivatalos látogatást te� Ukrajnában. Tárgyalásokat folytato� Viktor Juscsenko ukrán 
elnökkel. A magyar államfő megbeszélést folytato� Arszenyĳ Jacenyuk parlamenti el-
nökkel és Julĳa Timosenko kormányfővel, s találkozo� a kárpátaljai magyarság képvi-
selőivel is.

Július 8. É���������: Göncz Kinga külügyminiszter Tallinnban Andrus Ansip észt 
kormányfővel, Urmas Paet külügyminiszterrel és a helyi parlament európai bizo�ságá-
nak elnökével tárgyalt európai ügyekről, az energiafüggőségről és a kétoldalú együ�-
működésről.

Július 8–9. T������������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Kaszpi-tengeri kör-
útján Asgabatban, Türkmenisztán fővárosában a terveze� Nabucco gázvezetékről, az 
általa javasolt budapesti Nabucco-csúcsról, a magyar energiafüggőség lazításáról tár-
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gyalt Gurbanguly Berdimuhamedov államfővel és szakminiszterelnök-helye�esekkel.
Gyurcsány Ferenc személyében először járt magyar miniszterelnök Asgabatban.

Július 10. N����������: Thomas de Maiziere német kancelláriaminiszter budapesti 
látogatásán megbeszélést folytato� Kiss Péter kancelláriaminiszterrel, Gyurcsány Fe-
renc kormányfővel és Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével.

Július 13–14. ���������� ����������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Párizsban 
részt ve� az euro–mediterrán csúcstalálkozón, amelyen 43 állam államfői és kormány-
fői megalakíto�ák az Unió a Mediterrán Térségért nevű szervezet. 

Július 21. EBESZ: Marc Perrin de Brichambaut, az Európai Biztonsági és Együ�mű-
ködési Szervezet (EBESZ) főtitkára Budapesten megbeszélést folytato� Göncz Kin-
ga külügyminiszterrel és Szekeres Imre honvédelmi miniszterrel, majd találkozo�
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel is. 

Július 22. EU: Brüsszelben az uniós országok külügyminiszterei, köztük a magyar 
Göncz Kinga a Zimbabwe elleni uniós szankciók megerősítéséről döntö�ek.

A��������
Augusztus 13. EU: Göncz Kinga részt ve� az EU-tagországok külügyminisztereinek 
brüsszeli rendkívüli találkozóján.

Augusztus 14–17. K���-�������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Pekingbe látoga-
to� a XXIX. nyári olimpiára. Találkozo� Ven Csia-pao (Wen Jiabao) kínai miniszterel-
nökkel. 

Augusztus 15–16. EU: Az európai uniós tagországok női házelnökei tanácskozást tar-
to�ak Amszterdamban a nők szerepéről a kultúrák közti párbeszédben. Magyarorszá-
got Szili Katalin képviselte.

Augusztus 19. S��������: Gyurcsány Ferenc kormányfő Szlovéniában, Lendván te�
látogatást. Megbeszélést folytato� szlovén kollégájával, Janez Jansával.

NATO: A NATO-szövetségesek külügyminiszterei találkozót tarto�ak Brüsszelben. 
Magyarországot Göncz Kinga képviselte. Az amerikai kérésre összehívo�, soron kívüli 
ülésen a NATO egyértelmű támogatást fogalmazo� meg Grúziával kapcsolatban.

Augusztus 19–20. U������: Sólyom László köztársasági elnök Kárpátalján, Beregszá-
szon részt ve� az augusztus 20-i ünnepségeken.

Augusztus 21. M�����������-1968: Hiller István kulturális miniszter a magyar kor-
mány nevében bocsánatot kért azért, hogy negyven évvel ezelő� Magyarország részt 
ve� a prágai tavasz leverésében.

Augusztus 23. S��������: Kiss Péter kancelláriaminiszter a szlovákiai Tardoskedden 
találkozo� Dusan Caplovic szlovák miniszterelnök-helye�essel.

Augusztus 24–25. S������������: Sólyom László köztársasági elnök Spanyolország-
ba látogato�. Részt ve� A víz és a fenntartható fejlődés témakörben megrendeze� kiállítá-
son. Mallorcán 25-én találkozo� I. János Károly spanyol uralkodóval.
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S���������
Szeptember 1. S��������: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Brüsszelben kötetlen meg-
beszélést folytato� Robert Fico szlovák kormányfővel az Európai Unió tagállamai ve-
zetőinek rendkívüli ülése alkalmával. A két vezető megállapodo�, hogy rendszeressé 
teszik informális találkozóikat. (Fico még 2007 ben hívta meg hivatalos látogatásra 
Gyurcsány Ferencet, a találkozóra azonban a magyar–szlovák viszony problémái mia�
azóta sem került sor.)

Szeptember 2. S������: Göncz Kinga külügyminiszter Belgrádban a Vuk Jeremic szerb 
külügyminiszterrel folytato� megbeszélésen leszögezte, hogy Magyarország határo-
zo�an támogatja Szerbia európai integrációs törekvéseit. A külügyminiszter Mirko 
Cvetkovic kormányfővel is tárgyalt.

Szeptember 9. R������: Göncz Kinga külügyminiszter bukaresti hivatalos látogatá-
sán Lazar Comanescu román külügyminiszterrel, Calin Popescu Tariceanu miniszterel-
nökkel, Bogdan Olteanuval, a képviselőház elnökével tárgyalt többek közö� az október 
21-i közös kormányülés napirendjéről. Találkozo� és Markó Bélával, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével is.

Szeptember 11. G����������: Göncz Kinga külügyminiszter hivatalos látogatást te�
Athénban, megnyito�a a Görögök Magyarországon című kiállítást. Dora Bakojannisz 
görög külügyminiszternek dokumentációt ado� át az 1992 óta a Szépművészeti Múze-
um tulajdonában levő görög eredetű műtárgyakról, fogadta Karolosz Papuliasz köz-
társasági elnök is.

Szeptember 12–13. ��������� �������������: A visegrádi országok (V4) államfői 
– köztük Sólyom László köztársasági elnök – a szlovákiai Pöstyénben tarto�ák éves 
tanácskozásukat. Sólyom László köztársasági elnök a tanácskozása után tarto� sajtó-
értekezleten szóvá te�e, hogy Szlovákiában a legmagasabb politikai szinten is jelen 
van a magyarellenesség, a szlovák kormány pedig továbbra sem határolódik el e�ől. 
A csúcstalálkozó után a magyar államfő Nyitrára utazo�, ahol nem hivatalos megbe-
szélést folytato� Ivan Gasparovic szlovák államfővel a két országban mutatkozó rassz-
izmusról és nacionalizmusról. Sólyom László ismét hangsúlyozta a szlovákiai magyar 
nemzetiségű lakosok nyelvhasználati jogainak megsértését.

Szeptember 18. K�����������: Göncz Kinga külügyminiszter Párizsban megbeszélést 
folytato� Ednan Karabajev kirgiz külügyminiszterrel a Gazdasági Együ�működési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) központjában szerveze� Európai Unió–Közép-Ázsia Fó-
rum alkalmából a két ország gazdasági együ�működésének lehetőségeiről.

Szeptember 19–27. L����-A������: Sólyom László köztársasági elnök első latin-ame-
rikai körútján Ecuadorban (19–20.), Chilében és Peruban (24) te� hivatalos látogatást. 
Az államfő Quitóban megbeszélést folytato� Rafael Correa Delgado ecuadori elnökkel. 
Chilében (21–23.) tárgyalt Michelle Bachelet elnökkel, találkozo� Urbano Marinnal, a
chilei legfelsőbb bíróság elnökével, majd Francisco Encina Moriamez képviselőházi el-



1992008. ősz

2008. július 1.–szeptember 30.

nökkel és Adolfo Zaldívar szenátusi elnökkel. Peruban a köztársasági elnök vendéglá-
tójával, Alan García Pérez perui államfővel tárgyalt. 

Szeptember 23–30. ENSZ: Göncz Kinga külügyminiszter részt ve� az ENSZ-közgyűlés 
63. ülésszakán. George Bush amerikai elnök és Dzsalal Talabani iraki államfő személye-
sen köszönte meg Göncz Kingának azt a támogatást, amelyet Magyarország Irakban és 
Iraknak nyújto�. Göncz Kinga külügyminiszter 26-án felava�a New Yorkban a Világ-
kereskedelmi Központ (WTC) romjai alól előkerült, utólag bekereteze� magyar zászló 
emlékművét a magyar főkonzulátuson. A magyar külügyminiszter 27-én felszólalt az 
ENSZ-közgyűlés vitájában, és kifejte�e: Magyarország megvalósíthatósági tanulmányt 
készít arról, hogy Budapesten nemzetközi központot hozzanak létre „a népirtás és a 
tömeges atrocitások megakadályozására”. A magyar külügyminiszter 30-án a Magyar 
Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést nyújto�a át Washing-
tonban amerikai kollégájának, Condoleezza Rice-nak.

Szeptember 24. E������� Á������: A kormány jóváhagyta az amerikai vízummentes-
séghez szükséges utolsó megállapodást, és megadta a felhatalmazást a dokumentum 
aláírására.

A������: Jozefina Topalli, az albán parlament elnöke szerdán munkalátogatásra Ma-
gyarországra érkeze�.

Szeptember 27. K����-E�����: Prágában a közép-európai országok parlamenti ve-
zetői tanácskozást tarto�ak. A résztvevők közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben 
síkraszálltak a lisszaboni szerződés ratifikációja melle�, és elítélték Oroszország Grú-
zia elleni agresszióját. Magyarországot Mandur László, az Országgyűlés alelnöke kép-
viselte.

Összeállíto�a: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank


