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2008. december 1.–2009. február 28.

December
December 2–3. NATO: A NATO-országok külügyminiszterei – magyar részről Göncz 
Kinga külügyminiszter – az Oroszországgal való politikai párbeszéd esetleges felújítá-
sáról, illetve a NATO Ukrajnához, valamint Grúziához fűződő viszonyáról tárgyaltak. 

December 3. Szlovákia: Robert Fico szlovák miniszterelnök határozottan elutasította 
Gyurcsány Ferenc kormányfő hatpontos javaslatcsomagját, amelyet kisebbségi kérdé-
sekben fogalmazott meg. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke Komáromban folyta-
tott megbeszélést Pavol Paska szlovák házelnökkel. A találkozón megállapodtak, hogy 
összeállítanak egy menetrendet, amelynek keretében február végéig a vitás kérdések 
egyeztetésére találkoznak az egyes parlamenti szakbizottságok, ezt követően pedig 
március 10. körül ismét házelnöki tárgyalás lesz. 

nemzetközi szerződés: Oslóban több mint száz ország képviselői aláírták a kazet-
tás bombákat betiltó nemzetközi szerződést. Az okmányt magyar részről Göncz Kinga 
külügyminiszter látta el kézjegyével.

December 4. nemzetközi szervezetek: Helsinkiben miniszteri tanácskozást tartott az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ). Az eseményen magyar rész-
ről Göncz Kinga külügyminiszter vett részt.

December 6. Szlovákia: Sólyom László köztársasági elnök a dél-szlovákiai Érsekújvá-
ron találkozott Ivan Gasparovic szlovák államfővel. A két elnök a találkozó utáni 
sajtóértekezleten elítélte a szélsőségeseket a határ mindkét oldalán. A kétoldalú megbe-
szélés után Sólyom László tárgyalt a Magyar Koalíció Pártjának képviselőivel is. 

nemzetközi kérdések: Gdanskban egyeztetett kilenc kelet-közép-európai, balti és 
balkáni ország (a visegrádi négyek, a balti államok, valamint Románia és Bulgária) 
kormányfője, köztük Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, az unió energia- és klímapoli-
tikájáról Nicolas Sarkozyvel, az EU soros elnökségét betöltő Franciaország elnökével.

December 11. macedón–magyar kapcsolatok: Branko Crvenkovszki macedón állam-
fő hivatalos látogatást tett Magyarországon, megbeszélést folytatott Sólyom László 
köztárasági elnökkel.

December 11–12. Európai Unió: Brüsszelben tanácskoztak az európai uniós országok 
állam- és kormányfői (Európai Tanács), köztük Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, az 



2352009. tavasz

Külpolitikai eseménynaptár

értekezleten részt vett Göncz Kinga külügyminiszter is. A találkozón 200 milliárd euró 
értékű gazdaságélénkítési programot fogadtak el, megegyeztek a lisszaboni reform-
szerződés ír ratifikálásának előmozdításáról, és megállapodtak annak részleteiben, 
hogy milyen módon teljesíthetők az EU-nak a káros éghajlatváltozás visszafogására 
vonatkozó célkitűzései. 

December 15. szlovák–magyar kapcsolatok: Göncz Kinga külügyminiszter Budapes-
ten megbeszélést folytatott Ján Kubis szlovák külügyminiszterrel.

December 16. bosznia-hercegovinai–magyar kapcsolatok: Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök meghívására munkalátogatást tett Budapesten Nikola Spiric, Bosznia-Herce-
govina miniszterelnöke. 

December 17–19. nemzetközi értekezlet: Bécsben Európa és az arab világ címmel tar-
tottak nemzetközi konferenciát az EU és az Arab Liga tagállamai, valamint Törökor-
szág részvételével. A tanácskozás zárónapján részt vett és felszólalt Göncz Kinga kül-
ügyminiszter is.

Január
Január 8. visegrádi együttműködés: A visegrádi négyek kormányfői Pozsonyban ta-
lálkoztak, s az orosz–ukrán gázválság nyomán kialakult helyzetet vitatták meg. Ma-
gyarországot Gyurcsány Ferenc miniszterelnök képviselte. Az eszmecsere fontossá-
gát növeli, hogy részt vett rajta José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke is. 
Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta az európai régió közös gáz- és villamosenergia-háló-
zata létrehozásának fontosságát, és javasolta a Nabucco vezetékhez hasonló projektek 
uniós forrásból való legalább előfinanszírozását. A kormányfő felvetette, hogy az Euró-
pai Unió nyújtson áthidaló pénzügyi segítséget Ukrajnának Oroszországgal szembeni 
tartozásának törlesztésére, amennyiben a gázvita hátterében ukrán pénzügyi problé-
mák lennének.

Szerbia: Mivel Magyarország kellő gáztartalékkal rendelkezik, és a gázválság idején 
csak részleges ipari fogyasztási korlátozást kellett bevezetni, bejelentették, hogy az or-
szág 1-2 millió köbméter gázt ad el Szerbiának.

EU: Prágában tartottak informális tanácskozást az európai uniós országok külügy-
miniszterei – köztük Göncz Kinga – az év elején kialakult orosz–ukrán gázválságról.

Január 10. Bosznia és Horvátország: Molnár Csaba közlekedési, hírközlési és ener-
giaügyi miniszter bejelentette, hogy a Balkánon kialakult rendkívül súlyos gázkrízis 
miatt a magyar Mol csoport és a német E.ON Ruhrgas közösen mintegy 4-4,5 millió köb-
méter földgázt szállít Magyarországon keresztül Szerbiának és 1-1,5 millió köbmétert 
Bosznia-Hercegovinának, Horvátországba pedig Ausztrián keresztül ment a csaknem 
egymillió köbméter, magyar–német összefogással szállított gáz. Magyarország Szlová-
kiának is felajánlotta, hogy segítséget nyújt esetleges áramellátási problémáiban.
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Január 12. belga–magyar kapcsolatok: A gazdasági és energiaügyi problémákról, az 
egymást követő spanyol–belga–magyar európai uniós elnökségről, továbbá Magyaror-
szág és Belgium kapcsolatairól folytatott megbeszélést Szili Katalin, az Országgyűlés 
elnöke a belga szenátus elnökével, Armand De Deckerttel Budapesten.

Január 13. nemzetközi szervezet: Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) vezérigazgatója Budapesten tárgyalt Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel.

Január 15. Vietnam: Többéves szünet után ismét megnyitották a magyar főkonzulá-
tust Ho Si Minh-városban.

Január 20. Egyesült Államok: Gyurcsány Ferenc levélben gratulált elnöki beiktatása 
alkalmából Barack Obamának, az Egyesült Államok 44. elnökének.

Január 20–22. Omán és Katar: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Ománban és Ka-
tarban tett látogatást. Tíz cég képviselőinek kíséretében a miniszterelnök elsősorban 
az energetikai együttműködés lehetőségeiről tárgyalt a Perzsa (Arab)-öböl térségében 
lévő országok vezetőivel. Ománban, ahol első ízben járt magyar kormányfő, Szajjed 
Fahd Bin Mahmúd asz-Szaid ügyvezető miniszterelnökkel tárgyalt, majd Katarban 
Hamad Bin Jasszem Bin Dzsabír asz-Szani miniszterelnökkel tárgyalt, és fogadta őt a 
katari emír, Hamad Bin Kalifa asz-Szani is

Január 20–23. Algéria: Algériában tett hivatalos látogatást Szili Katalin házelnök. Al-
gériában Ahmed Ujahia kormányfővel és a házelnökkel tárgyalt. 

Január 22–23. Marokkó: Göncz Kinga külügyminiszter marokkói kollégájának, Taib 
Fassi Fihrinak a meghívására Rabatban tett látogatást.

Január 23. Európai Unió: Brüsszelben megkezdődött az Európai Unió támogatását 
élvező Nabucco gázvezeték kivitelezési feltételeivel foglalkozó kormányközi konferen-
cia, amelynek célja a megvalósításhoz szükséges államközi egyezmények kidolgozása. 
A tanácskozáson az érdekelt államok – Ausztria, Bulgária, Románia, Törökország és 
Magyarország – kormányai vettek részt, a magyar delegációt Bayer Mihály Nabucco-
nagykövet vezette.

Január 26. bolgár–magyar kapcsolatok: A két parlament együttműködési lehetősé-
geiről, illetve energiapolitikai kérdésekről egyeztetett Szili Katalin, az Országgyűlés 
elnöke és Szergej Sztanisev bolgár kormányfő Budapesten.

Február
Február 2. Vatikán: Átadta megbízólevelét Balassa János, Magyarország új szentszéki 
nagykövete.

Február 2–3. román–magyar kapcsolatok: Traian Basescu román államfő  Budapes-
ten tárgyalt Sólyom László magyar köztársasági elnökkel. „Soha nem lesz területi auto-
nómia Székelyföldön, Románia egységes nemzetállam” – jelentette ki Basescu. Sólyom 
László szerint Magyarország továbbra is lehetségesnek tartja az autonómiát. Ezt az ál-
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láspontot osztotta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is, aki ugyancsak tárgyalt Traian 
Basescuval. Göncz Kinga külügyminiszter román partnerével, Cristian Diaconescuval 
folytatott megbeszéléseket Budapesten.

Február 5 Hollandia: Holland–magyar fórum kezdődött Hágában, a megnyitón 
részt vett Göncz Kinga külügyminiszter. A magyar diplomácia vezetője holland kollé-
gájával, Maxime Verhagennal, valamint Maria van der Houven gazdasági miniszterrel 
találkozott, és eszmecserét folytatott a képviselőház európai uniós és külügyi bizottsá-
gainak vezetőivel és tagjaival.

Február 6–8. nemzetközi értekezlet: Megtartották Münchenben a 45. hagyományos 
nemzetközi biztonságpolitikai konferenciát, amelyen több mint ötven országból állam- 
és kormányfők, külügy- és védelmi miniszterek, katonai vezetők és szakértők vettek 
részt. Magyarországot Szekeres Imre honvédelmi miniszter képviselte.

Február 9. szerb–magyar kapcsolatok: Vuk Jeremic szerb külügyminiszter Budapes-
ten tárgyalt Gyurcsány Ferenc kormányfővel.

Február 9–12. Máltai Lovagrend–magyar kapcsolatok: Fra Matthew Festing, a Szu-
verén Máltai Lovagrend uralkodó nagymestere Magyarországon tett látogatást. Talál-
kozott Sólyom László államfővel, Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével és Göncz 
Kinga külügyminiszterrel is.

Február 10. albán–magyar kapcsolatok: Lulzim Basha albán külügyminiszter Buda-
pesten tárgyalt Göncz Kinga külügyminiszterrel.

Koszovó: Fatmir Sejdiu koszovói elnök rendeletet írt alá nyolc új nagykövetség lét-
rehozásáról, az egyik ilyen külképviselet Magyarországon lesz.

Szlovákia: Miroslav Lajcák új szlovák külügyminiszter első sajtóértekezletén kije-
lentette: „A szlovák–magyar kapcsolatokat korrekt, baráti, partneri és szövetségi kap-
csolatként szeretném látni, mert ilyenek. (…) Úgy vélem, hogy a bombasztikus kije-
lentések és nyilatkozatok helyett tartalmilag és szellemében is vissza kellene térni az 
alapszerződéshez, amely felöleli kapcsolataink összes területét.”

Február 12. osztrák–magyar kapcsolatok: Michael Spindelegger új osztrák külügy-
miniszter Budapestre látogatott, és tárgyalásokat folytatott Göncz Kingával, a magyar 
diplomácia vezetőjével. Az osztrák külügyminiszter fogadta Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök is.

Február 13. szlovén–magyar kapcsolatok: Samuel Zbogar szlovén külügyminiszter 
Budapesten tárgyalt magyar kollégájával, Göncz Kingával.

Február 17. Szlovákia: Miroslav Lajcák, az új szlovák külügyminiszter Budapesten 
tárgyalt kollégájával, Göncz Kingával. Bemutatkozó látogatásán Lajcák felkereste Só-
lyom László köztársasági elnököt és Gyurcsány Ferenc kormányfőt is.

Február 18. Románia: Románia és Magyarország kapcsolatai és az európai uniós kö-
zös témák szerepeltek Szili Katalin házelnök bukaresti megbeszélésein. Az Országgyű-
lés elnöke Roberta Anastaséval, a román képviselőház és Mircea Geoanával, a szenátus 
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elnökével ült közös asztalhoz, majd Emil Boc miniszterelnökkel tanácskozott, később 
pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti frakciójával találkozott.

Február 22–23. Franciaország: Gerard Larcher, a francia szenátus elnöke Szili Kata-
lin házelnök meghívására Magyarországon tartózkodott. Találkozott Gyurcsány Ferenc 
kormányfővel, és fogadta Sólyom László államfő is.

Február 23. Európai Unió: Az unió külügyminiszterei – köztük Göncz Kinga magyar 
külügyminiszter – az EU végrehajtó testületének ötmilliárd eurós konjunktúracsomag-
járól tanácskoztak Brüsszelben.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank


