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Külpolitikai eseménynaptár
2009. július 1.–október 31.

Július
Július 1. magyar–szlovén kapcsolatok: Bajnai Gordon miniszterelnök Budapesten 
Borut Pahor szlovén miniszterelnökkel tárgyalt az energetikai és infrastrukturális 
együttműködésről, a gáz- és villamoshálózatok összekapcsolásáról.

Július 2–4. Kínai NK: Balázs Péter külügyminiszter munkalátogatás keretében Pe-
kingben megbeszéléseket folytatott Jang Csie-cse (Yang Jiechi) külügyminiszterrel a 
kétoldalú kapcsolatokról, a gazdasági együttműködés továbbfejlesztéséről, a világgaz-
dasági válságról és aktuális nemzetközi kérdésekről. Áttekintették annak lehetőségét 
is, hogy Magyarország Kína regionális centrumává váljon Európában, és megvitatták 
új magyar képviselet felállításának tervét az ország belsejében.

Július 4. magyar–szlovák kapcsolatok: Bajnai Gordon miniszterelnök a magyarorszá-
gi szlovákok Dabas-Sáriban tartott rendezvényén rövid megbeszélést folytatott Dusan 
Caplovic szlovák miniszterelnök-helyettessel a szlovák államnyelvtörvény elfogadása 
miatt kialakult feszült helyzetről, a tervezett kormányfői találkozó lehetőségéről.

Július 6. magyar–szerb kapcsolatok: Mirko Cvetkovic szerb miniszterelnök Buda-
pesten tárgyalt Bajnai Gordon miniszterelnökkel Szerbia uniós csatlakozásáról és a két 
ország gazdasági kapcsolatairól, a két ország közötti határátkelők fejlesztéséről, a ki-
sebbségek helyzetéről. A találkozó után bejelentették, hogy január 1-jétől megszűnhet a 
vízumkötelezettség a szerb állampolgárok és az Európai Unió országai között. 

Július 9. magyar–örmény kapcsolatok: Edvard Nalbandjan örmény külügyminiszter 
Budapesten tárgyalt Balázs Péter külügyminiszterrel a nemzetközi helyzetről, a szom-
szédsági politikáról, a keleti partnerség programról és a két ország közötti együttmű-
ködés lehetséges területeiről.

Július 9–10. Nemzetközi tanácskozás: A Dubrovnikban negyedik alkalommal meg-
rendezett Croatia Summit 2009 elnevezésű csúcstalálkozót, ahol 28 állam képviseltette 
magát, Bajnai Gordon miniszterelnök nyitotta meg. A tanácskozás résztvevői szorgal-
mazták a délkelet-európai országok mielőbbi csatlakozását az Európai Unióhoz és a 
NATO-hoz. A fórum alkalmával a magyar kormányfő megbeszélést folytatott Nikola 
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Spiric bosznia-hercegovinai, Milo Djukanovic montenegrói és Jadranka Kosor horvát 
kormányfővel is. A szlovák államnyelvtörvényről tárgyalt Miroslav Lajcák szlovák kül-
ügyminiszterrel.

Július 18. Európai integráció–Balkán: Cristian Diaconescu román, Vuk Jeremic 
szerb és Balázs Péter magyar külügyminiszter Temesvárott tárgyalt a balkáni országok 
európai integrációjáról.

Július 29. magyar–cseh kapcsolatok: Jan Kohout cseh külügyminiszter állami veze-
tők tervezett magyarországi látogatásáról és több gazdasági együttműködési program-
ról egyeztetett Budapesten Balázs Péter külügyminiszterrel.

Augusztus
Augusztus 19. magyar–német kapcsolatok: Bajnai Gordon kormányfő Sopronban a pán-
európai piknik huszadik évfordulóján tartott rendezvény alkalmával megbeszélést foly-
tatott a villámlátogatásra Magyarországra érkező Angela Merkel német kancellárral.

Nyugat-Magyarországon több megemlékezést tartottak Sólyom László köztársasági 
elnök, Bajnai Gordon miniszterelnök, Angela Merkel német kancellár és Carl Bildt svéd 
külügyminiszter részvételével.

Balázs Péter külügyminiszter Carl Bildt svéd külügyminiszterrel folytatott megbe-
szélést a páneurópai piknik huszadik évfordulója alkalmából tartott rendezvényen 
Sopronban.

Augusztus 21. Szlovákia: Meghiúsult Sólyom László köztársasági elnök szlovákiai 
látogatása. A magyar államfő Révkomáromban a közadakozásból létesített Szent Ist-
ván-szobor avatóünnepségén vett volna részt egy ottani civilszervezet meghívására. 
Bár a szlovák fél korábban nem jelezte kifogását, a látogatás napján Pozsonyban Robert 
Fico szlovák kormányfő bejelentette, hogy a magyar elnök szlovákiai látogatása nem 
kívánatos. A szlovák külügyminisztérium diplomáciai jegyzékben közölte, hogy biz-
tonsági kockázatot jelent Sólyom László részvétele az ünnepségen, ezt követően az ál-
lamfő lemondta tervezett látogatását. A diplomáciában példátlan incidenst követően 
az első kapcsolatfelvétel 27-én történt, amikor a szlovák–magyar kapcsolatok időszerű 
problémáiról folytatott eszmecserét Pozsonyban Czukor József szakállamtitkár, a Kül-
ügyminisztérium európai uniós tagállamokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatokért fe-
lelős vezetője és Olga Algayerová, a szlovák külügy államtitkára.

Augusztus 24–25. magyar–cseh kapcsolatok: Jan Fischer cseh kormányfő budapes-
ti látogatásán az energiabiztonsági és energetikai együttműködés kérdéseiről, a szlo-
vák–magyar kapcsolatok eseményeiről tárgyalt Bajnai Gordon miniszterelnökkel. Jan 
Fischer a parlamentben a cseh–magyar parlamenti kapcsolatokról és az Európai Unió 
aktuális kérdéseiről egyeztetett Szili Katalin házelnökkel.

Augusztus 30. Szlovákia: Balázs Péter külügyminiszter a szlovéniai Bledben rende-
zett stratégiai fórum alkalmával megbeszélést folytatott Miroslav Lajcák szlovák kül-
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ügyminiszterrel a magyar–szlovák kormányfői találkozó előkészületeiről, és „megol-
dási javaslatokat” dolgoztak ki a két ország közötti problémákra.

Szeptember
Szeptember 2–3. Európai Unió/Európai Parlament/EBESZ: Szili Katalin, az Ország-
gyűlés elnöke négypárti parlamenti küldöttség élén a szlovák nyelvtörvény problémá-
járól folytatott megbeszélést Brüsszelben és Hágában. Brüsszelben a házelnök Jerzy 
Buzekkel, az Európai Parlament (EP) elnökével, Joseph Daullal, Martin Schulz-cal és 
Guy Verhofstadttal, az EP néppárti, szocialista, illetve liberális frakcióvezetőjével, majd 
pedig Jacques Barrot-val, az Európai Bizottság szabadságjogi és igazságügyi kérdések-
ben illetékes alelnökével találkozott, Hágában Knut Vollabaek, az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főbiztosa volt a tárgyalópartnere.

Szeptember 3. Finnország: Bajnai Gordon miniszterelnök finnországi munkaláto-
gatásán a Helsinkiben szervezett üzleti találkozón finn cégek, köztük a Magyarorszá-
gon is működő Nokia csoport, az Elcoteq és a Sanoma vezetőjével tárgyalt. A Matti 
Vanhanen finn kormányfővel folytatott megbeszélésen a gazdasági válságkezelés, az 
Európai Unió aktuális kérdései és a szlovák nyelvtörvény miatt kialakult feszültség is 
szóba került.

Szeptember 5. Európai Unió: Stockholmban az uniós külügyminiszterek kötetlen ta-
nácskozása alkalmával Balázs Péter külügyminiszter a magyar–szlovák feszültségekről 
folytatott megbeszélést Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszterrel, majd a tanácsko-
zásba harmadik félként, az EU soros, svéd elnöksége képviseletében bekapcsolódott 
Carl Bildt svéd külügyminiszter is.

Szeptember 7. magyar–bosznia-hercegovinai kapcsolatok: Sven Alkalaj, Bosznia-
Hercegovina külügyminisztere Budapesten folytatott megbeszélést Balázs Péter kül-
ügyminiszterrel.

Szeptember 9. Németország: Sólyom László köztársasági elnök Berlinben Horst 
Köhler német államfővel közösen emlékezett meg az egykori NDK-s menekültek tízez-
reinek Nyugatra való kiengedését lehetővé tévő, 1989. szeptember 10-i magyarországi 
határnyitás 20. évfordulójáról.

Horvátország: Balázs Péter külügyminiszter a horvátországi Belováron (Bjelovar) 
Gordan Jandrokovics horvát külügyminiszterrel a harmadik közös horvát–magyar 
kormányülés előkészítését beszélte meg.

Szeptember 10. magyar–szlovák kapcsolatok: Bajnai Gordon miniszterelnök 
Szécsényben tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel. A találkozón elfogadott 11 
pontos nyilatkozat szerint Szlovákia kész az EBESZ kisebbségügyi főbiztosának aján-
lása szerint módosítani az államnyelvtörvényt. A két kormányfő – fenntartva az eset 
jogi aspektusaival kapcsolatos eltérő álláspontját – sajnálatát fejezte ki Sólyom László 
államfő augusztus 21-i, meghiúsult révkomáromi látogatásának „körülményei miatt”.
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magyar–szerb kapcsolatok: Vuk Jeremic szerb külügyminiszter Budapesten tárgyalt 
Boris Tadic szerb államfő soron következő látogatásának előkészítéséről.

Szeptember 11–12. visegrádi együttműködés: A visegrádi országok (V4) államfői, 
Lech Kaczynski lengyel, Václav Klaus cseh, Ivan Gasparovic szlovák és Sólyom Lász-
ló magyar elnök a lengyel tengermelléki Sopotban találkoztak. A V4-es államfői csú-
csok történetében először vett részt a találkozón egy másik ország államfője a szlovén 
Danilo Türk személyében. Az államfők között elvi megegyezés született arról, hogy 
egyes távolabbi országokban közös konzuli szolgálatokat hoznak létre. A tanácskozás 
egyik fő témája a lisszaboni szerződéssel kapcsolatos júniusi német alkotmánybírósági 
döntés nyomán hozott berlini törvény volt, amely jelentősen bővíti a német törvényho-
zás beleszólási jogát az európai uniós szintű döntésekkel kapcsolatban. Sólyom László 
köztársasági elnök megbeszélést folytatott Lech Kaczynski lengyel, Danilo Türk szlo-
vén és Václav Klaus cseh államfővel. 

Szeptember 15–16. EBESZ: Knut Vollebaek, az Európai  Biztonsági és Együttműkö-
dési Szervezet nemzeti kisebbségi főbiztosa Budapesten, majd Pozsonyban folytatott 
tárgyalásokat a szlovákiai nyelvtörvény ügyében. Véleménye szerint a jogszabály nem 
szükségszerűen ellentétes a nemzetközi, illetve az európai normákkal, azonban bizo-
nyos paragrafusai többféleképpen értelmezhetők, ezért fontos a végrehajtási iránymu-
tatók gondos kidolgozása. 

Szeptember 16. magyar–amerikai kapcsolatok: Bajnai Gordon miniszterelnök Buda-
pesten tárgyalt az amerikai Daniel Fried guantánamói különmegbízottal. A megbeszé-
lés után a kormányfő bejelentette, hogy Magyarország befogad egy volt guantánamói 
foglyot, valószínűleg egy palesztin állampolgárságú férfit, aki ellen nem folyik sem 
amerikai, sem nemzetközi bírósági eljárás vagy vizsgálat.

Szeptember 17. magyar–horvát kapcsolatok: Barcson rendezték a magyar és a horvát 
kormány 2006 óta harmadik együttes ülését, Bajnai Gordon magyar és Jadranka Kosor hor-
vát kormányfő elnökletével. A tanácskozáson a miniszterek 12 dokumentumot írtak alá, a 
többi között a két ország energetikai, közlekedési, természetvédelmi együttműködéséről. 

Szeptember 18. magyar–balkáni kapcsolatok: A nyugat-balkáni országok parlamenti 
elnökei negyedik, budapesti konferenciájukon a délkelet-európai térség országainak 
mielőbbi euroatlanti csatlakozását szorgalmazták. A résztvevők hangsúlyozták a régi-
ón belüli együttműködés fontosságát, és szükségesnek tartották a nemzeti  kisebbségek 
bevonását a csatlakozási folyamattal összefüggő reformokba.

magyar–vietnami kapcsolatok: Nguyen Tan Dung vietnami kormányfő nyolcvan 
üzletember kíséretében látogatott Magyarországra. Részt vett az együttműködésről 
rendezett magyar–vietnami üzleti fórumon, majd megbeszélést folytatott Bajnai Gor-
don kormányfővel, és találkozott Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével. 

Szeptember 20–24. ENSZ: Bajnai Gordon miniszterelnök az ENSZ-közgyűlés őszi ülés-
szaka alkalmából New Yorkban tartózkodott, s közben több üzleti tárgyalást is folytatott. 
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Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár fogadta a magyar kormányfőt, aki jelezte: Magyarország az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának tagságára pályázik 2012–13-ban. A miniszterelnök 22-én 
részt vett az ENSZ-főtitkár által kezdeményezett klímavédelmi csúcstalálkozón, felszó-
lalt a kiotói jegyzőkönyv meghosszabbításával kapcsolatos kerekasztal-beszélgetésen. 
23-án részt vett az ENSZ-közgyűlés 64. ülésszaka általános vitájának megnyitóján, elő-
adást tartott a Columbia Egyetemen a magyar gazdaság helyzetéről. 24-én megbeszé-
lést folytatott Jacques Diouffal, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének 
(FAO) főigazgatójával. Az ENSZ Közgyűlés 64. ülésszakán részt vett Balázs Péter kül-
ügyminiszter is (20–28.) Balázs Péter felszólalt az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) 
hatályba lépését elősegítő, a Biztonsági Tanács leszerelési csúcstalálkozójával párhu-
zamosan rendezett konferencián, beszédet mondott az ENSZ-közgyűlés ülésszakának 
általános vitájában, 24-én pedig az ENSZ-ben egyeztetett Miroslav Lajcák szlovák kül-
ügyminiszterrel a szeptember 10-i szécsényi magyar–szlovák kormányfői nyilatkozat 
11 pontjának végrehajtásáról.

Szeptember 24.–október 2. Ausztrália/Új-Zéland: Sólyom László köztársasági elnök 
új-zélandi állami látogatásán Aucklandben tárgyalt Judge Anand Satyanand főkor-
mányzóval, az ügyvezetői kormányfői feladatokat ellátó Bill English miniszterelnök-
helyettessel és Phil Goff-fal, az ellenzék vezetőjével. Az államfő a világ környezetvédel-
mi problémáiról tartott előadást az Aucklandi Egyetemen. Ausztráliában (szeptember 
27.–október 2.) canberrai díszebéden látta vendégül Quentin Bryce főkormányzó, aki-
vel főként az energetikai együttműködés szükségességéről tárgyalt. Sydney-ben Só-
lyom László részt vett az új-dél-walesi parlament épületében az ausztráliai magyar-
ság kép viselőinek részvételével a tiszteletére rendezett fogadáson, beszédet mondott 
a legtekintélyesebb ausztráliai külpolitikai intézetben a globális környezetvédelmi 
problémákról. Melbourne-ben tárgyalt Kevin Rudd szövetségi kormányfővel és John 
Brumbyval, Victoria állam miniszterelnökével s David de Krester tartományi kormány-
zóval. A magyar államfő mindkét országban a helyi magyarsággal szervezett találko-
zókon vett részt.

Október
Október 4–6. magyar–észt kapcsolatok: Toomas Hendrik Ilves észt elnök hivatalos lá-
togatásán tárgyalt Sólyom László államfővel, találkozott Bajnai Gordon kormányfővel, 
fogadta Katona Béla az Országgyűlés elnöke, s találkozott Orbán Viktor Fidesz-elnök-
kel is. Az észt elnök ellátogatott az Eötvös Loránd tudományegyetemre és a Corvinus 
Egyetemre, majd Veszprémbe utazott.

Október 6. visegrádi együttműködés: A visegrádi országok külügyminiszterei Buda-
pesten kibővített tanácskozást tartottak. A megbeszélés középpontjában a Nyugat-Bal-
kán témaköre állt. A tanácskozáshoz csatlakozott a spanyol és a belga külügyminiszter. 
A résztvevők közös nyilatkozat adtak ki a nyugat-balkáni országok stabilizációjáról. 
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Ezt követően a hat külügyminiszter informális munkaebéden találkozott albán, bosz-
nia-hercegovinai, horvát, koszovói, macedón, montenegrói és szerb kollégájával. Balázs 
Péter külügyminiszter a találkozó után tárgyalt Yves Leterme belga és Miguel-Ángel 
Moratinos spanyol külügyminiszterrel.

EU: A spanyol–belga–magyar EU-elnökségi trió külügyminiszterei találkoztak Bu-
dapesten. Megbeszélésükön egyetértettek abban, hogy kiemelt felelősségük lesz az új 
vagy átszervezett európai intézmények működésének kialakításában.

Október 8–9. Szlovénia: A szlovéniai magyar, illetve magyarországi szlovén kisebb-
ség helyzetéről, a két ország villany- és gázvezetékeinek összekapcsolásáról, valamint 
a környezetvédelemről tárgyalt Sólyom László magyar és Danilo Türk szlovén államfő. 
A magyar államfő találkozott Borut Pahor szlovén kormányfővel is. 

Törökország: Kétnapos látogatás tett Törökországban Balázs Péter külügyminiszter 
kollégájának, Ahmet Davutoglunak a meghívására. Recep Tayyip Erdogan miniszter-
elnök is fogadta Balázs Pétert. Isztambulban a Gazdaságfejlesztési Alapítvány (IKV) 
konferenciáján vett részt és mondott beszédet.

Október 9. Nagy-Britannia: Hivatalos megbeszélést folytatott Londonban Gordon 
Brown a brit kormányfővel Bajnai Gordon miniszterelnök. A magyar kormányfő elő-
adást tartott Magyarországgal foglalkozó city-beli elemzőknek és a London School of 
Economics hallgatóinak.

Október 10. Egyesült Államok: Barack Obama elnök a Demokrata Párt egyik neves 
adománygyűjtőjét, a sacramentói Eleni Tsakopoulos-Kounalakist nevezte ki az Egye-
sült Államok budapesti nagykövetévé.

Október 11 –13. magyar–szerb kapcsolatok: Boris Tadic szerb államfő Magyarország-
ra látogatott. A szerb államfő Sólyom László köztársasági elnökkel megbeszélést folyta-
tott, majd megnyitották a magyarországi szerb kisebbség kulturális központot.

Október 13. EU: Az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esély-
egyenlőségért felelős biztosa, Vladimír Spidla Magyarországon tárgyalt Bajnai Gordon 
miniszterelnökkel.

magyar–szlovák kapcsolatok: Közleményt adott ki a Kormányszóvivői Iroda, mi-
szerint Magyarország kötelességszegési eljárást indít az Európai Bizottságnál Sólyom 
László köztársasági elnök 2009. augusztus 21-i, a Szlovák Köztársaság területére törté-
nő belépésének megtagadása

Október 13–14. magyar–egyiptomi kapcsolatok: Hoszni Mubarak egyiptomi elnök 
Magyarországra látogatott, tárgyalt Sólyom László köztársasági elnökkel. Ahmed Abul 
Geit egyiptomi külügyminiszter Balázs Péterrel tárgyalt. Közös sajtótájékoztatójukon 
bejelentették, hogy Egyiptom szeretne megfigyelői státust kapni a V4-csoportban. 

Október 15. Ausztria: osztrák–magyar együttes ülést tartottak az ausztriai Kismar-
tonban (Eisenstadt) a két miniszterelnök – Bajnai Gordon és Werner Faymann részvé-
telével.
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Október 15–16. magyar–kínai kapcsolatok: Tizennégy magyar–kínai egyezményt ír-
tak alá Bajnai Gordon magyar miniszterelnök és Hszi Csin-ping (Xi Jinping), a Kínai 
Népköztársaság alelnöke jelenlétében Budapesten. Megállapodtak, hogy Magyaror-
szág főkonzulátust nyit a közép-kínai Csungking (Chongqing) városában.

Október 18–19. Franciaország: Bajnai Gordon Párizsba látogatott,  koszorút helyezett 
el Nagy Imre és az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak jelképes sírem-
lékművénél a Père Lachaise temetőben. Találkozott Nicolas Sarkozy francia államfővel 
és Francois Fillon miniszterelnökkel. Előadásokat tartott a magyar gazdaság helyzeté-
ről és kilátásairól.

Október 19. Nagy-Britannia: Balázs Péter külügyminiszter a londoni Királyi Külügyi 
Intézetben tartott előadást az EU-bővítés hatásairól és kilátásairól.

magyar–amerikai kapcsolatok: Az Országgyűlés elfogadta az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti, az utas-nyilvántartási adatállománnyal összefüg-
gő megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.

Október 20. magyar–grúz kapcsolatok: Grigol Vasadze grúz külügyminiszter ked-
den Budapesten tárgyalt Balázs Péter magyar külügyminiszterrel. A külügyminiszte-
rek megállapították, hogy a magyar–grúz kapcsolatok még kezdeti fázisban vannak, de 
sok területen van lehetőség az együttműködésre.

Október 21. Ausztria: Sólyom László államfő Bécsben, az ausztriai magyarok közös 
megemlékezésén mondott október 23. alkalmából ünnepi beszédet. Tárgyalt Heinz 
Fischer osztrák köztársasági elnökkel.

Október 26. EU: Az EU külügyminiszterei tanácskozást tartottak Luxembourgban. 
Balázs Péter külügyminiszter hangsúlyozta, hogy olyan megoldást kell találni az 
Európai Unió döntéshozatali rendszerét megreformáló lisszaboni szerződés életbe lép-
tetésére, amely nem jelenti a szerződés módosítását, nem nyitja újra a ratifikációs folya-
matot. 27-én Balázs Péter kifejtette a magyar álláspontot: Magyarország elutasítja, hogy 
a lisszaboni szerződés cseh ratifikálása érdekében az EU bármilyen módon említést 
tegyen a Benes-dekrétumokról.

Október 29. EU: Az EU-csúcstalálkozót megelőzően Bajnai Gordon kormányfő Brüsz-
szelben találkozott a többi V4-ország – Csehország, Lengyelország és Szlovákia –, 
valamint Bulgária, Lettország, Litvánia, Románia és Szlovénia kormányfőjével. A kö-
vetkező három elnökséget adó ország, Spanyolország, Belgium és Magyarország mi-
niszterelnöke közös sajtótájékoztatón kifejtette, hogy az európai uniós együttműködés 
mellett elkötelezett politikust szeretne látni EU hamarosan létrejövő egyszemélyes el-
nöki posztján. Az uniós csúcson úgy határoztak, hogy a Cseh Köztársaság mentességet 
kap a lisszaboni szerződéshez kapcsolódó alapjogi charta hatálya alól. Bajnai Gordon 
kormányfő kifejtette: „Sikerrel érvényesítettük a magyar érdekeket. Sikerült világossá 
tenni, hogy a Benes-dekrétumok, az alapjogi charta és a lisszaboni szerződés között 
semmiféle összefüggés nincs.”
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Október 30–31. Albánia: Sólyom László államfő Albániába látogatott. Bamir Topi al-
bán elnökkel hivatalos tárgyalásokat folytatott Tiranában. Találkozott Edi Rama ellen-
zéki vezetővel, Tirana főpolgármesterével, továbbá az albán parlament elnökével, és 
tárgyalt Sali Berisha albán kormányfővel. 

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank


