Külpolitikai eseménynaptár
2008. október 1.–november 30.

Október
Október 7. Finnország: Göncz Kinga külügyminiszter Helsinkiben megbeszéléseket
folytatott Alexander Stub finn külügyminiszterrel Oroszország nemzetközi szerepéről,
az EU és Oroszország viszonyáról és a grúziai válságról.
Október 9–10. NATO: A NATO Budapesten tartotta védelmi miniszteri tanácskozását, amelynek középpontjában az afganisztáni NATO-művelet állt. A találkozó alkalmával Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a NATO átalakításáról és az atlanti szervezet
megalakulásának 60. évfordulójára tervezett 2009. évi csúcstalálkozó témáiról folytatott megbeszélést Jaap de Hoop Scheffer NATO-főtitkárral és Robert Gates amerikai
védelmi miniszterrel
Október 10. tunéziai–magyar kapcsolatok: Abdelvaheb Abdallah tunéziai külügyminiszter Budapesten Göncz Kinga külügyminiszterrel a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt, találkozott Sólyom László köztársasági elnökkel és Szili Katalinnal,
az Országgyűlés elnökével.
Október 12–14. Jordánia: Sólyom László köztársasági elnök jordániai hivatalos látogatásán Ammánban találkozott II. Abdalláh királlyal és Rania királynéval, megbeszéléseket folytatott Náder Dahabi miniszterelnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés (a parlament alsóháza) elnökével.
Október 15. Európai Unió: Göncz Kinga külügyminiszter Brüsszelben az Európai
Unió csúcstalálkozója alkalmával megbeszélést folytatott Ján Kubis szlovák külügyminiszterrel, és budapesti látogatásra hívta meg. Ivan Gasparovic szlovák államfő 19-én a
szlovák közszolgálati televízióban a hivatalos népszámlálási adatok szerint is 520 ezres
lélekszámú magyar közösségről 300 ezres kisebbségként beszélt.
Október 21. román–magyar kapcsolatok: A magyar és a román kormány Szegeden
tartotta negyedik közös kormányülését.
Október 24–25. Ázsia–Európa: Göncz Kinga külügyminiszter Pekingben részt vett az
Ázsia–Európa Tanácskozás (ASEM) csúcstalálkozóján. Az energiabiztonság témában
mondott beszédében kiállt a Nabucco és a Déli Áramlat gázvezeték mellett.
Október 27. nemzetközi szervezet: Öt évre szóló megállapodást írt alá Magyarország
és az Európai Űrügynökség (European Space Agency – ESA), amelynek alapján az ország
2013 novemberéig az ESA európai együttműködő államaként dolgozhat.
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Október 27. amerikai–magyar kapcsolatok: Michael Chertoff amerikai belbiztonsági
miniszter Prágában bejelentette, hogy Magyarország – és másik hat ország – állampolgárai november 17-től vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba.
nemzetközi szervezet: A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Dominique
Strauss-Kahn közleményben tudatta, hogy a szervezet megállapodott Magyarországgal
egy jelentős pénzügyi csomagban, illetve olyan lépések egész soráról, amelyek rövid
távon helyreállítják a bizalmat a magyar gazdaság iránt, erősítik annak stabilitását.
Október 28. Grúzia: Göncz Kinga külügyminiszter Grúziába látogatott. Felavatták a
közös magyar–bolgár nagykövetséget Tbilisziben. A magyar külügyminiszter tárgyalt
Miheil Szaakasvili grúz elnökkel is.
Október 29. nemzetközi szervezetek: Megegyezett a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Világbank és az Európai Unió, hogy Magyarország 25,1 milliárd dolláros támogatást kap.
Szerbia: Hármas parlamenti elnöki találkozó volt Újvidéken Szili Katalin magyar
házelnök, Slavica Djukic-Dejanovic szerb és Egeresi Sándor vajdasági törvényhozási
elnök részvételével.
Október 30–31. Svájc: Sólyom László köztársasági elnök Svájcba látogatott. A zürichi műszaki egyetemen tett látogatás után Bernben tárgyalt Pascal Couchepin svájci elnökkel.
November
November 3. amerikai–magyar kapcsolatok: Másodszorra is ratifikálta az Országgyűlés
– 360 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással – az amerikai vízummentességhez szükséges utolsó megállapodást hétfőn, miután az államfő korábban visszaküldte a parlamentnek.
Szlovákia: Magyarországon és Szlovákiában egyaránt politikai síkra terelődtek a
két nappal azelőtti dunaszerdahelyi labdarúgó-mérkőzésen történtek. A két kormány
véleménye eltér a rendőrség beavatkozásának indokoltságáról. Göncz Kinga külügyminiszter az Európai Unió tagállamai és a mediterrán országok külügyminisztereinek
tanácskozása (november 3–4.) alkalmával Marseille-ban tárgyalt Ján Kubis szlovák külügyminiszterrel a futballbotrányról, és meggyőző bizonyítékokat sürgetett a történtekkel kapcsolatban.
November 4. Spanyolország: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Madridban megnyitotta a magyar gazdasági évadot, amelynek keretében 2009. július közepéig 12 helyszínen mintegy 25 rendezvényt tartanak.
Szlovákia: Pozsonyban a szlovák kormány elfogadta azt a határozatot, amelyben
a parlament elutasítja a Magyar Koalíció Pártjának részvételét a Magyar Országgyűlés égisze alatt 2004. szeptember 10-én létrehozott testület, a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fórumának (KMKF) munkájában.
November 4–5. palesztín–magyar kapcsolatok: Mahmúd Abbász, a Palesztín Nemzeti Hatóság elnöke európai körútja során Budapestre látogatott. A palesztín elnök a
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palesztín–magyar kapcsolatok szélesítéséről, a közel-keleti béke megteremtésének
szükségességéről folytatott megbeszélést Szili Katalin házelnökkel, Sólyom László
köztársasági elnökkel, Göncz Kinga külügyminiszterrel és Orbán Viktorral, a Fidesz
elnökével.
November 5. visegrádi együttműködés: Donald Tusk, a V4-ek soros elnökségét ellátó
Lengyelország miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc magyar, Robert Fico szlovák, Mirek
Topolánek cseh kormányfő és – első alkalommal – a három balti állam miniszterelnökei,
Andrus Ansip észt, Ivars Godmanis lett és Gediminas Kirkilas litván kormányfő Varsóban
a pénzügyi és gazdasági válságról, az energetikai és klímavédelmi együttműködésről és
a keleti szomszédságpolitikáról tárgyaltak. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Robert
Fico szlovák kormányfő a visegrádi országok tanácskozása alkalmával Varsóban tartott
informális találkozón a dunaszerdahelyi labdarúgó-mérkőzésen történtekről tárgyalt.
November 6. svéd–magyar kapcsolatok: Fredrik Reinfeldt svéd kormányfő magyarországi látogatásán megbeszélést folytatott Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, és a
piaci feltételeket és a szociális rendszert egyesítő svéd modellről tartott előadást a Budapesti Corvinus Egyetemen.
nemzetközi szerződés: A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa washingtoni ülésén jóváhagyta a pénzintézet által Magyarországnak nyújtandó 12,3 milliárd
eurós (15,7 milliárd dolláros) készenléti hitelkeretet, amelynek célja, hogy az ország
elkerülje a „pénzügyi piaci nyomás elmélyülését”.
Szlovénia: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke a szlovéniai Lendván részt vett az
egyetlen magyar nyelvű hetilap, a Népújság 50. jubileumi emlékünnepségén.
November 10. szlovák–magyar kapcsolatok: Göncz Kinga magyar és Ján Kubis
szlovák külügyminiszter az Európai Unió külügyminiszteri tanácskozása alkalmával Brüsszelben folytatott kétoldalú megbeszélést egy magyar szélsőséges csoport
királyhelmeci esetéről. Mindkét külügyminiszter hangsúlyozta, hogy káros, ha a szélsőségesek határozzák meg a két ország kapcsolatát. Göncz Kinga utalt arra, hogy a
Királyhelmecre utazó magyar nacionalisták magatartását a magyar kormány elítéli,
míg a nacionalista Jan Slota pártja, a Szlovák Nemzeti Párt tagja a szlovák kormánykoalíciónak. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az Országgyűlésben ötpárti egyeztetést
hívott össze a pártelnökök részvételével a magyar–szlovák viszonyban keletkezett feszültségek kezeléséről. 13-án Sólyom László köztársasági elnök, Szili Katalin házelnök
és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Sándor-palotában megbeszélést folytatott a szlovák–magyar viszonyt az elmúlt időszakban kedvezőtlenül befolyásoló konfliktusokról,
a feszültség enyhítéséről.
November 11. Lengyelország: Sólyom László köztársasági elnök a dél-lengyelországi Jaroslawban felavatta a lengyel–magyar barátság emlékművét, majd Varsóban részt
vett a Lengyelország függetlenségének 90. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségen.
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November 13–14. Németország: Göncz Kinga külügyminiszter németországi látogatásán Berlinben megbeszélést folytatott Frank-Walter Steinmeier külügyminiszterrel, Ruprecht Polenzcel, a Bundestag külügyi bizottságának elnökével, majd Gunther
Krichbaummal, az Európa-ügyek bizottságának vezetőjével. Részt vett az európai fiatalokat segítő Heinz Schwarzkopf Alapítvány rendezvényén, és megnyitotta a Német–
Magyar Fórum 18. közgyűlését.
November 15. Szlovákia: Gyurcsány Ferenc kormányfő és Robert Fico szlovák miniszterelnök Révkomáromban (a szlovákiai Komarno) tartott munkatalálkozón a szlovák–magyar politikai kapcsolatok feszültségének okait vitatta meg. Gyurcsány Ferenc
hatpontos javaslatot adott át Robert Ficónak a szlovákiai magyar nemzetiségűek jogai
nak érvényesítésére.
November 17. Egyesült Államok: Életbe lépett hét újabb ország, köztük Magyar
ország vízummentességről szóló egyezménye az Egyesült Államokkal.
Közép-Ázsia: Örményországot, Üzbegisztánt és Kirgizisztánt érintő körútja első állomásán, Jerevánban Göncz Kinga magyar külügyminiszter Szerzs Szargszján örmény
elnökkel, Tigran Szargszján kormányfővel, Edvard Nalbandján külügy- és Nerces
Jericján gazdasági miniszterrel folytatott megbeszélést. Aláírta a két ország külügyminisztériumai közötti együttműködésre vonatkozó keretmegállapodást. 19-én a magyar külügyminiszter Üzbegisztánban Vlagyimir Norov külügyminiszterrel, Savkat
Mirzijajev miniszterelnökkel, valamint a taskenti parlament két házának elnökeivel
folytatott eszmecserét.
November 20. Csehország: Gyurcsány Ferenc magyar kormányfő rövid látogatást tett
Prágában, és Mirek Topolánek kormányfővel tárgyalt.
November 21. Szerbia: A magyar–szerb kapcsolatok továbbfejlesztésének szándékával folytattak tárgyalást Belgrádban a két ország miniszterelnökei, Gyurcsány Ferenc
és Mirko Cvetkovic.
November 24. visegrádi együttműködés: A visegrádi négyek (V4) külügyminiszterei
Varsóban tanácskoztak, Magyarországot Göncz Kinga külügyminiszter képviselte.
November 24–27. kanadai–magyar kapcsolatok: Michaelle Jean, Kanada főkormányzója Magyarországon tartózkodott, találkozott Sólyom László államfővel és Gyurcsány
Ferenc kormányfővel.
November 27. Törökország: Gyurcsány Ferenc kormányfő Törökországba látogatott.
November 28. Közép-Európa: A Közép-európai Kezdeményezés (KEK) kormányfői találkozóját Chisinauban (Moldova) tartották. Gyurcsány Ferenc kormányfő megbeszéléseket folytatott Vladimir Voronin moldovai államfővel és Zinaida Greceanii miniszterelnökkel, valamint négyszemközt egyeztetett Nikola Spiric boszniai kormányfővel.
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