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2009. március 1.–május 30.

Március
Március 5. Ausztria: Werner Faymann osztrák kancellár Budapesten folytatott megbe-
szélést Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel a globális gazdasági válságról s a leküzdé-
sére kidolgozott nemzeti válaszok mellett a közös fellépés szükségességéről.

Március 10. Oroszország: Moszkvában – Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Vla-
gyimir Putyin orosz kormányfő jelenlétében – aláírták a Déli Áramlat gázvezeték pro-
jekt magyarországi szakaszát megvalósító, fele-fele arányú vegyesvállalat alapításáról 
szóló kétoldalú keretszerződést és a pusztaföldvári gáztározó fejlesztéséről szóló meg-
állapodást. A második magyar–orosz kormányközi konzultáción több dokumentumot 
írtak alá. Gyurcsány Ferenc kormányfő megbeszélést folytatott Dmitrij Medvegyev 
orosz elnökkel is.

Március 10–11. Görögország: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke athéni látoga-
tásán a Nyugat-Balkán felzárkóztatása érdekében folytatott görög–magyar együttmű-
ködésről folytatott megbeszélést a görög parlamenti pártok képviselőivel, találkozott 
Karolosz Papuliasz államfővel és Konsztantinosz Karamanlisz miniszterelnökkel is.

Március 8–10. Egyiptom: Göncz Kinga külügyminiszter kairói látogatásán a kétolda-
lú gazdasági kapcsolatokról, Egyiptom közel-keleti szerepéről folytatott megbeszélést 
egyiptomi kollégájával, Ahmed Abul Geittel és Rasid Mohamed Rasid Huszein külke-
reskedelmi és ipari miniszterrel. A külügyminisztert fogadta Hoszni Mubarak államfő 
és Ahmed Fati Szurur, a parlament elnöke.

Március 12. NATO: Jaap de Hoop Scheffer NATO-főtitkár Budapesten részt vett a 
Magyarország NATO-csatlakozása 10. évfordulója alkalmából rendezett Tíz év NATO: 
tíz év biztonság című konferencián. A főtitkár megbeszélést folytatott Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnökkel és Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével.

Szlovákia: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke a szlovákiai Párkányhoz (Stúrovo) 
közeli Bélán tárgyalt Pavol Paska szlovák házelnökkel, és áttekintették a két ország 
közötti tárgyalási folyamat eredményeit s a pozsonyi parlamentben az előző nap elfo-
gadott, módosított államnyelvtörvény várható hatásait.

Románia: A román külügyminisztérium szóbeli jegyzékben fejezte ki aggályát Só-
lyom László köztársasági elnök március 15-ére tervezett székelyföldi látogatása miatt, 
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majd a román légügyi hatóságok indoklás nélkül visszavonták Sólyom László köz-
társasági elnök már korábban kiadott marosvásárhelyi leszállási engedélyét. Sólyom 
László államfő így 14-én gépkocsival utazott Erdélybe magánlátogatásra, az 1848-as 
forradalom és szabadságharc megemlékező rendezvényeire.

Március 13. Horvátország: Göncz Kinga külügyminiszter Zágrábban tárgyalt 
Gordan Jandrokovic horvát külügy- és európai integrációs miniszterrel Horvátország 
uniós és NATO-csatlakozásáról.

Március 18. Németország: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Frankfurtban elem-
zőkkel és befektetőkkel találkozott, megbeszélést folytatott Josef Ackermann-nal, a 
Deutsche Bank vezérigazgatójával, és a Deutsche Bank által szervezett befektetői kon-
ferencián előadást tartott a magyar gazdaság helyzetéről, a kormány válságkezelő in-
tézkedéseiről, valamint a válságkezelést és növekedést szolgáló stratégiáról.

Március 19. Európai Unió: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Brüsszelben részt vett 
az európai uniós szocialista pártvezetők találkozóján.

Március 23–24. – Sólyom László köztársasági elnök hivatalos látogatásán Varsóban 
Lech Kaczynski lengyel államfővel folytatott tárgyalást a kétoldalú kapcsolatokról, a 
pénzügyi és gazdasági válságról, az egész Nyugat-Balkán európai integrációjának elő-
mozdításáról, a kelet-közép-európai régió Európai Unión belüli együttműködéséről és 
az uniós fórumokon való közös fellépésről.

Április
Április 7. Európai Unió: Göncz Kinga külügyminiszter szlovén és észt kollégájának tár-
saságában felavatta az Európai Unió közös vízumképviseleti központját az isztambuli 
magyar főkonzulátus épületében. (Magyarország Szlovéniával és Észtországgal kötött 
megállapodásának értelmében az ezekbe az országokba utazni akaróknak az isztam-
buli magyar főkonzulátus tud vízumot kiadni.)

Április 28. Ausztria: Bajnai Gordon új magyar miniszterelnök bécsi bemutatkozó 
látogatásán Werner Faymann osztrák kancellárral folytatott megbeszélést a kétoldalú 
kapcsolatok mellett a gazdasági válság kezeléséről, energetikai, illetve környezetvédel-
mi kérdésekről.

Európai Unió: Bajnai Gordon miniszterelnök bemutatkozó brüsszeli látogatásán 
José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével és Jaap de Hoop Scheffer  
NATO-főtitkárral ismertette az új magyar kormány által bejelentett válságkezelő intéz-
kedéseket és reformprogramot.

Április 28–29. Ukrán–magyar kapcsolatok: Viktor Juscsenko ukrán államfő magyar-
országi hivatalos látogatásán megbeszéléseket folytatott Sólyom László köztársasági 
elnökkel, Szili Katalin házelnökkel és Bajnai Gordon miniszterelnökkel.
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Május
Május 2. Nemzetközi Együttműködés: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke részt vett 
Isztambulban az uniós házelnökök második találkozóján.

Május 6. Nemzetközi Együttműködés: A baden-württembergi Ulmban tartották a 
Duna menti államok – Németország, Ausztria, Románia, Bulgária, Szlovákia, Magyar-
ország, Horvátország és Szerbia – hagyományos csúcstalálkozóját, amelyen jelen voltak 
egyes Duna menti német és osztrák tartományok is. A tanácskozáson szorgalmazták 
az Európai Unió új „Duna-stratégiájának” kidolgozását. Magyarországot Balázs Péter 
külügyminiszter képviselte a találkozón.

Május 7. Európai Unió: Prágában rendezték meg az Európai Unió–Keleti Partnerség 
csúcskonferenciát. Az elfogadott közös nyilatkozatban az EU támogatásáról biztosítot-
ta a demokratizálási folyamatokat és a gazdasági reformokat a keleti szomszéd part-
nerországokban. A megjelent 33 országnak csak alig kétharmada képviseltette magát 
legfelsőbb szinten, a magyar küldöttséget Bajnai Gordon miniszterelnök vezette.

Május 12. ENSZ: Beválasztották Magyarországot a ENSZ 47 tagú Emberi Jogi Taná-
csába, a 2009–2012-es időszakra.

Május 13. Szlovákia: Balázs Péter magyar külügyminiszter pozsonyi munkaláto-
gatásán találkozott Robert Fico szlovák kormányfővel, s Bajnai Gordon kormányfőtől 
budapesti látogatásra szóló meghívót adott át a szlovák miniszterelnöknek. A magyar 
diplomácia vezetőjét fogadta Ivan Gasparovic szlovák államfő is. Balázs Péter és ven-
déglátója, Miroslav Lajcák külügyminiszter megvitatták a szlovák–magyar kapcsola-
tok időszerű problémáit. Balázs Péter kijelentette, hogy Budapest javasolja Pozsony-
nak, hogy nyissanak „új fejezetet” Magyarország és Szlovákia kapcsolatában.

Május 16–19. Japán: A japán hercegi pár, Akihito császár második fia, Akisino herceg 
és felesége a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 140. és újbóli felvéte-
lének 50. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi év keretében látogatást tettek 
Magyarországon. A hercegi párt fogadta Sólyom László államfő, találkoztak Szili Kata-
lin házelnökkel és Bajnai Gordon miniszterelnökkel is.

Május 18. Európai Unió: Az EU külügy- és védelmi minisztereinek együttes tanács-
kozását tartották Brüsszelben, magyar részről ezen a külügyminiszter, Balázs Péter vett 
részt. Kifejtette, hogy a jelenlegi helyzetben is célszerű fenntartani az uniós katonai 
jelenlétet Bosznia-Hercegovinában. 

Május 20. Visegrádi Együttműködés: A Regionális Partnerség – vagyis az Ausztriá-
val és Szlovéniával kiegészült visegrádi négyek és a nyugat-balkáni országok kétnapos 
külügyminiszteri találkozóját a szlovéniai Brdóban tartották. A tanácskozás fő témája 
a Nyugat-Balkán európai integrációs törekvéseinek támogatása volt. Magyarországot 
Balázs Péter külügyminiszter képviselte.

Május 21. Visegrádi Együttműködés: A visegrádi négyek külügyminiszterei Varsó-
ban találkoztak. Magyarországról Balázs Péter vett részt a találkozón. 
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Május 25. Atomrobbantás/Észak-Korea: A Külügyminisztérium szóvivője nyilatko-
zatában kifejtette, hogy megütközéssel értesült az észak-koreai nukleáris kísérletről, 
Magyarország a nemzetközi közösség felelős tagjaként felszólítja a KNDK-t, hogy ha-
ladéktalanul szüntesse be minden nukleáris tevékenységét. 

Május 29. Szerbia: Balázs Péter külügyminiszter egynapos látogatást tett Szerbiában, 
Belgrádban fogadta Mirko Cvetkovic szerb kormányfő, majd Vuk Jeremic szerb kül-
ügyminiszterrel együtt az Észak-Vajdaság központjába, Szabadkára látogatott.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank


