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November
November 3. magyar-szlovák kapcsolatok: Balázs Péter magyar külügyminiszter szlo-
vák kollégájával, Miroslav Lajcákkal Ráróspusztán lerakta az új Ipoly-híd alapkövét, 
majd Ipolytarnócra látogatott, ezután pedig Besztercebányán (Banská Bystrica) folyta-
tott megbeszélést. A kétoldalú viszonyban vitát és feszültséget kiváltó szlovák állam-
nyelvtörvénnyel kapcsolatos fejlemények vizsgálatát a tárgyalófelek vegyes bizottsági 
keretek közé utalták.

November 5. magyar–holland kapcsolatok: Magyarországra látogatott Frans 
Timmermans holland Európa-ügyi miniszter, Balázs Péter külügyminiszterrel folyta-
tott tárgyalásain a nyugat-balkáni helyzetről, valamint a lisszaboni szerződés végrehaj-
tásáról volt szó.

magyar–bosznia-hercegovinai kapcsolatok: Magyarországra látogatott Nikola 
Spiric bosznia-hercegovinai miniszterelnök. Bajnai Gordon kormányfővel az energeti-
kai, az infrastrukturális és a gazdasági-kereskedelmi együttműködés időszerű kérdé-
seiről, valamint Bosznia-Hercegovina euroatlanti integrációjáról tárgyalt.

November 8–10. magyar–örmény kapcsolatok: Szerzs Szargszján személyében első 
alkalommal látogatott örmény köztársasági elnök Magyarországra. Szargszján találko-
zott Sólyom László köztársasági elnökkel és Bajnai Gordon miniszterelnökkel.

November 13. Vatikán: Bajnai Gordon kormányfőt a Vatikánban tett látogatásakor 
magánkihallgatáson fogadta XVI. Benedek pápa, majd Tarcisio Bertone bíborossal, a 
Vatikán „miniszterelnökével” folytatott megbeszélést. Bajnai személyében először járt 
magyar kormányfő XVI. Benedek pápánál.

November 16. Olaszország: A FAO római csúcstalálkozóján részt vevő Bajnai Gordon 
miniszterelnök Silvio Berlusconi olasz kormányfővel tárgyalt a kétoldalú kapcsolatok-
ról, a gazdasági válság kezelésének tapasztalatairól és aktuális európai ügyekről.

November 16–18. Spanyolország: Sólyom László köztársasági elnök hivatalos láto-
gatást tett Spanyolországban, útjának fő célja a 2010 januárjában kezdődő spanyol–
belga–magyar csoportos európai uniós elnökség előtti teendők áttekintése volt. Sólyom 
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Lászlót magánkihallgatáson fogadta I. János Károly spanyol uralkodó, és díszvacso-
rát adott a tiszteletére. A magyar államfő megbeszélést folytatott José Luis Rodríguez 
Zapatero spanyol kormányfővel, Alberto Ruiz-Gallardón madridi főpolgármesterrel és 
José Bono Martínezzel, a képviselőház elnökével, majd ellátogatott Segoviába.

November 17. magyar–belga kapcsolatok: Herman Van Rompuy, a Belga Királyság 
kormányfője és Bajnai Gordon miniszterelnök budapesti találkozójukon elsősorban a 
2010. januárban kezdődő spanyol–belga–magyar uniós csoportos elnökség teendőiről 
és aktuális uniós kérdésekről egyeztetett.

November 18. diplomácia: Kilenc ország budapesti nagykövetsége közös nyilatko-
zatban hívta fel a figyelmet a magyarországi befektetői klímát negatívan befolyásoló 
tényezők veszélyeire. November 23-án Bajnai Gordon miniszterelnök találkozott a nyi-
latkozatot aláíró nagykövetekkel.

November 19. magyar–NATO kapcsolatok: Anders Fogh Rasmussen, a szervezet fő-
titkára Magyarországon tartózkodott, részt vett a Parlamentben rendezett NATO-kon-
ferencián, majd találkozott Bajnai Gordon miniszterelnökkel. 

November 21. Horvátország: Sólyom László magyar és Stjepan Mesic horvát köztár-
sasági elnök a magyarországi horvátok napja alkalmából Barcson tartott találkozót.

November 27. magyar–szlovén kapcsolatok: Keszthelyen tartotta második közös 
kormányülését a magyar és a szlovén kabinet. Bajnai Gordon magyar és Borut Pahor 
szlovén miniszterelnök négyszemközti találkozóját követően, szintén zárt ajtók mö-
gött, a szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén kisebbség képviselőivel folytattak 
megbeszélést. 

magyar–európai parlamenti kapcsolatok: Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnö-
ke budapesti látogatásán megbeszélést folytatott Sólyom László köztársasági elnökkel, 
Bajnai Gordon miniszterelnökkel, Balázs Péter külügyminiszterrel, Katona Bélával, az 
Országgyűlés elnökével és a parlamenti pártok elnökeivel.

November 28.–december 2. Dél-Korea: Sólyom László külügyminiszter állami látoga-
tást tett Dél-Koreában a két ország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 20. évfordulója 
alkalmából. A gazdasági kapcsolatok bővítése mellett az oktatási és a kulturális együtt-
működés fejlesztéséről folytatott megbeszélést. 
 
December
December 2–3. EBESZ: Balázs Péter külügyminiszter részt vett az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet (EBESZ) külügyminiszteri tanácskozásán Athénban.  
A találkozón tárgyalt szlovák kollégájával, Miroslav Lajcákkal és Szergej Lavrov orosz 
külügyminiszterrel is.

December 2–5. Japán: Sólyom László köztársasági elnök állami – dél-koreai látogatása 
után – Japánban tett látogatást. 3-án találkozott Akihitó japán császárral és Hatojama 
Jukió miniszterelnökkel. A magyar államfő ellátogatott Kiotóba is.
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Egyesült Államok: Bajnai Gordon kormányfő munkalátogatást tett az Egyesült Ál-
lamokban. Találkozott a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatójával, Joe Biden al-
elnökkel, és részt vett az afganisztáni csapatbővítésről rendezett kongresszusi meghall-
gatáson. Bajnai Gordon miniszterelnök állami kitüntetést nyújtott át Mark Palmernak, 
aki a rendszerváltás idején az Egyesült Államok budapesti nagyköveteként szolgált.

December 3. EU: Balázs Péter külügyminiszter képviselte Magyarországot a Brüsszel-
ben tartott EU-külügyminiszteri értekezleten.

December 4. NATO: Balázs Péter külügyminiszter Brüsszelben a NATO-országok 
külügyminiszteri tanácskozásán vett részt, ezen döntés született arról, hogy Monteneg-
rót bevonják a NATO-csatlakozás „előszobájának” tekintett tagsági akcióprogramba 
(MAP). 

December 10. Szerbia/Vajdaság: Sólyom László köztársasági elnök hivatalos látoga-
tást tett a Szerb Köztársaságban. Az államfő a Vajdasági Magyar Szövetség meghívá-
sára utazott Szabadkára. Az észak-bácskai település melletti Palicson találkozott Boris 
Tadic szerb elnökkel. A magyar államfő példaértékűnek nevezte a kisebbségi önigazga-
tás szerveinek, a nemzeti tanácsoknak a megalakításáról szóló szerbiai törvényt.

December 10–11. EU: Brüsszelben az Európai Unió tagállamai csúcstalálkozót tartot-
tak, ezen magyar részről Bajnai Gordon miniszterelnök vett részt.

December 11. Németország: A szeptember végi németországi parlamenti választá-
sok, illetve az új kormány megalakulása után megtörtént az első hivatalos kétoldalú 
kapcsolatfelvétel Berlinben a Guido Westerwelle német és Balázs Péter magyar külügy-
miniszter között. 

December 16. Szlovákia: Magyarország megkapta az Európai Bizottság válaszát a 
Sólyom László köztársasági elnök szlovákiai beutazásának megtagadása miatt indí-
tott kötelezettségszegési eljárásban benyújtott kérelmére. Az Európai Bizottság a te-
kintetben igazat ad Magyarországnak, hogy Szlovákia tévesen hivatkozott a 2004/38/
EK-irányelvre, amikor az elnök augusztus 21-i beutazását megtagadta. A bizottság 
megerősítette, hogy a szabad mozgáshoz való jog uniós alapjog. December 18-án Ba-
lázs Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a kitiltási ügyben az Európai Bírósághoz 
fordul a magyar Külügyminisztérium.

December 17–18. Nemzetközi értekezlet: Bajnai Gordon miniszterelnök részt vett a 
koppenhágai klímacsúcson (december 7–19.). Az értekezlet alkalmával Milo Djukanovic 
montenegrói miniszterelnökkel folytatott kétoldalú megbeszéléseket.

December 18. ENSZ: Az ENSZ Közgyűlése jóváhagyta erős hangvételű, Magyaror-
szág társszerzőségével létrejött határozatát, melyben az emberi jogok megsértésnek 
hosszú listájáért ítéli el Iránt.

December 19. magyar–szerb kapcsolatok: Balázs Péter külügyminiszter szerb kol-
légájával, Vuk Jeremictyel folytatott megbeszélést és tartott sajtótájékoztatót a röszkei 
határátkelőhelyen a szerb állampolgárok vízummentességének bevezetése alkalmából. 
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A szerb külügyminiszter volt az első, aki vízummentesen léphetett be Szerbiából a 
schengeni övezetbe a röszkei határátkelőnél.

December 22–23. Ukrajna: Balázs Péter külügyminiszter Ukrajnába látogatott, fogad-
ta őt Viktor Juscsenko ukrán elnök is. A magyar diplomácia vezetője ígéretet kapott az 
ukrán kormánytól arra, hogy a 2010. eleji elnökválasztásig nem lesznek fennakadások 
a Magyarországra irányuló földgázszállításokban.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank


