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2010. október 1.–december 31.

Október
Október 1–2. Horvátország: Schmitt Pál köztársasági elnök Horvátországba látoga-
tott. Ivo Josipovic horvát államfővel a Zágráb európai uniós csatlakozásához nyújtott 
magyar támogatásról és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt, majd találkozott Luka 
Bebiccsel, a horvát törvényhozás elnökével és Jadranka Kosor miniszterelnökkel.

Október 4–5. Európa–Ázsia-csúcs: Brüsszelben tanácskozott a nyolcadik Európa–
Ázsia-csúcsértekezlet (ASEM) 46 ország vezetőinek részvételével. (A szervezetben 
az Európai Bizottság és az ASEAN [Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége] Titkársága ön-
álló tagsági jogot élvez.) Az EU 27 tagországának állam- és kormányfői (köztük Orbán 
Viktor miniszterelnök) és helyetteseik mellett 16 ázsiai ország, továbbá Oroszország, 
Ausztrália és Új-Zéland vezetői vettek részt (utóbbi három ország most kapcsolódott 
be az ASEM munkájába). Orbán Viktor miniszterelnök 4-én Brüsszelben megbeszélést 
folytatott Lothar Biskyvel, az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal frakció 
német vezetőjével, valamint Michal Kaminskivel, az Európai Konzervatívok és Refor-
merek képviselőcsoportjának lengyel vezetőjével.

Október 5–6. magyar–szaúd-arábiai kapcsolatok: Budapesten tárgyalt Nizar bin 
Obeid Madani külügyi államminiszter. Martonyi János külügyminiszterrel aláírta a két 
ország kapcsolatait szabályozó kormányközi megállapodást, az úgynevezett együtt-
működési keretegyezményt. Orbán Viktor miniszterelnök 6-án fogadta Szaúd-Arábia 
külügyi államminiszterét; a találkozón megállapodás született a magyar–szaúd-arábiai 
kapcsolatok dinamizálásáról. A találkozón Orbán Viktor hivatalos magyarországi láto-
gatásra hívta meg Abdallah bin Abdel-Azizt, Szaúd-Arábia királyát.

Október 6. magyar–amerikai kapcsolatok: Budapestre látogatott James Steinberg 
amerikai külügyminiszter-helyettes. A magas rangú amerikai diplomata megbeszélé-
seket folytatott Martonyi János külügyminiszterrel. 

Október 8. Bulgária: Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatást tett Szófiában, 
ahol Bojko Boriszov bolgár miniszterelnökkel a 2011. január 1-jén kezdődő soros magyar 
EU-elnökség fő feladatairól, Bulgária schengeni övezeti tagságának lehetőségéről, az EU 
közös energiapolitikájáról és a kereskedelmet hátráltató akadályok lebontásáról tárgyalt.

Október 11. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben átadta 
az EU illetékeseinek a magyar elnökség prioritásainak összefoglalóját.
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Október 12. magyar–EU kapcsolatok: José Manuel Durão Barroso, az Európai Bizott-
ság elnöke és Orbán Viktor kormányfő volt a díszvendége a Pécsi Tudományegyetem 
(PTE) jubileumi rektori konferenciájának.

Október 14. NATO: A NATO-tagországok külügy- és védelmi miniszterei Brüsszel-
ben készítették elő a november 19–20-i csúcstalálkozót, magyar részről Martonyi János 
külügyminiszter és Hende Csaba honvédelmi miniszter vett részt az ülésen. A védel-
mi miniszterek úgy döntöttek, karcsúsítják a NATO szervezetrendszerét, így 11-ről 
hétre csökken a főparancsnokságok száma, a 14 NATO-ügynökségből három marad, 
a főparancsnokságokon szolgálatot teljesítők 12 és fél ezres létszámát kilencezerre fa-
ragják le.

magyar–román kapcsolatok: Orbán Viktor magyar és Emil Boc román miniszter-
elnök a Csongrád megyei Csanádpalotán átadta a romániai Arad és a magyarországi 
Szeged közötti 109 kilométer hosszú földgázvezetéket.

Október 15. magyar–szerb kapcsolatok: Vuk Jeremic szerb és Martonyi János magyar 
külügyminiszter budapesti találkozóján többek közt Szerbia európai uniós integráció-
járól, a 2011 első félévében esedékes soros magyar uniós elnökség céljairól és a nyugat-
balkáni régió helyzetéről volt szó.

Október 16. Románia–magyarság: Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Nem-
zetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének vezetője látogatást tett Szé-
kelyföldön, ahol elsősorban a gyermekek között szolgálatot teljesítő önkéntes orvosok 
munkájáról tájékozódott.

Október 18–19. Románia: Schmitt Pál köztársasági elnök hivatalos látogatást tett 
Romániában. Bukarestben eszmecserét folytatott Traian Basescu államfővel, Emil Boc 
miniszterelnökkel és a parlament házelnökeivel. 19-én Erdélyben folytatta útját, Ma-
rosvásárhelyen a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), Nagyváradon 
a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) jubileumi ünnepségén vett részt.

Október 20. Szlovénia/Csehország: Orbán Viktor miniszterelnök Ljubljanába 
és Prágába látogatott. A magyar kormányfő a szlovén fővárosban kollégájával, Borut 
Pahorral, Prágában pedig Petr Necas cseh kormányfővel Magyarország 2011. első fél-
évi EU-elnökségéről tárgyalt.

Október 22. Visegrádi együttműködés: A Visegrádi Négyek külügyminiszterei Po-
zsonyban tanácskoztak elsősorban a nyugat-balkáni országok európai és euroatlanti 
integrációjáról. A Magyarországot képviselő Martonyi János külügyminiszter rövid 
eszmecserét folytatott szlovák kollégájával, Mikulás Dzurindával.

Október 23. Magyarország–Európai Parlament: Budapestre látogatott Jerzy Buzek, 
az Európai Parlament lengyel elnöke az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi 
megemlékezései alkalmából. Buzek Schmitt Pál államfővel, Kövér László házelnökkel 
és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettessel többek között a 2011-ben esedékes ma-
gyar és lengyel EU-elnökségről tárgyalt.
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Október 25. Moldova: Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatást tett a Moldo-
vai Köztársaságban. Tárgyalt Vladimir Filat kormányfővel és Mihai Ghimpu parlamen-
ti elnökkel (az ország ideiglenes államfőjével).

Október 26. magyar–macedón kapcsolatok: Budapestre látogatott Antonio Milososzki 
macedón külügyminiszter. Részt vett az Országgyűlés külügyi és határon túli magya-
rok bizottságának ülésén, majd találkozott Martonyi János külügyminiszterrel.

Október 28. Horvátország: Gordan Jandrokovic horvát külügyminiszter Budapes-
ten tárgyalt Martonyi János külügyminiszterrel. A megbeszélés fontos témája volt Hor-
vátország EU-csatlakozása, valamint az energiabiztonság kérdése.

Október 28–29. Európai Unió: Az európai uniós országok állam- és kormányfői brüsz-
szeli csúcstalálkozójukon elfogadták az uniós pénzügyminiszterekből álló és Herman 
Van Rompuy, az Európai Tanács elnökének irányításával működő munkacsoportnak 
a pénzügyi fegyelem javítását célzó javaslatcsomagját. Az uniós országok vezetői meg-
állapodtak, hogy korlátozott mértékben az uniós alapszerződést is módosítani fogják 
az esetleges későbbi pénzügyi válságok elleni hatékonyabb védekező mechanizmus 
kialakítása érdekében.

Október 30.–november 2. Kínai NK: Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatást 
tett Kínában, ahol részt vett a sanghaji világkiállítás záróeseményein. Kíséretében volt 
Martonyi János külügyminiszter, Fellegi Tamás fejlesztési miniszter és Demján Sándor, 
a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) ügyvezető elnöke is. A magyar kormányfő 
30-án ellátogatott az expó magyar pavilonjába. 31-én előadást is tartott az expó szakmai 
csúcsfórumán. Ugyanaznap Sanghajban fogadta őt Ven Csia-pao (Wen Jiabao) kínai 
kormányfő, akivel megállapodtak a két ország közti politikai, gazdasági és kulturális 
kapcsolatok szorosabbra fűzéséről. Orbán Viktor részt vett a VOSZ és a Kínai Nem-
zetközi Kereskedelmet Elősegítő Tanács (CCPIT) együttműködési megállapodásának 
aláírásán. A kormányfő látogatásának további részében üzleti tárgyalásokon vett részt.

November
November 4. Németország: A januárban kezdődő soros magyar EU-elnökség feladatai-
ról, az európai alapszerződés módosításának szükségességéről tárgyalt Berlinben Mar-
tonyi János magyar és Guido Westerwelle német külügyminiszter. A két tárcavezető 
ezután részt vett a Német–Magyar Fórum 20. közgyűlésén Bajorország berlini képvise-
letének épületében.

November 4–5. Lengyelország: A 2011-es magyar és lengyel EU-elnökségről egyez-
tetett Kövér László, az Országgyűlés elnöke Varsóban Grzegorz Schetynával, a lengyel 
képviselőház (szejm) és Bogdan Borusewicz-csel, a szenátus elnökével.

November 5–6. Visegrádi együttműködés: A csehországi Karlovy Varyban rendez-
ték meg a visegrádi csoport (V4) államfői csúcstalálkozóját, amelyen Václav Klaus 
cseh, Bronislaw Komorowski lengyel, Schmitt Pál magyar és Ivan Gasparovic szlovák  
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államfő vett részt. A megbeszélések célja az együttműködés eddigi eredményeinek ki-
értékelése, a következő időszak legfőbb közös kezdeményezéseinek és prioritásainak 
meghatározása volt. A rendezvény folyamán számos kétoldalú találkozót is tartottak. 
Schmitt Pál szlovák partnerével folytatott tárgyalásai után bejelentette: rövidesen Szlo-
vákiába látogat.

November 7–9. Izrael/Palesztína: Hivatalos látogatást tett Izraelben (7–8.) Martonyi 
János külügyminiszter. Tárgyalásokat folytatott Avigdor Liberman izraeli külügymi-
niszterrel, Reuven Rivlinnel, az izraeli parlament elnökével, Dan Meridor miniszter-
elnök- helyettessel, hírszerzési és atomenergia-ügyi miniszterrel, Daniel Herskoviccal, 
Izrael magyar származású tudomány- és technológiaügyi miniszterével, fogadta őt 
Simon Peresz köztársasági elnök, s találkozott az izraeli magyarok képviselőivel is.  
A magyar külügyminiszter 9-én Rámalláhban, a Palesztin Hatóság központjában Rijád 
al-Malki palesztin külügyminiszterrel és Szalám Fajja miniszterelnökkel találkozott.

November 8. Nemzetközi találkozó: Orbán Viktor miniszterelnök részt vett Buka-
restben a 14 ország Duna menti együttműködéséről rendezett csúcstalálkozón, ahol 
a résztvevők politikai nyilatkozatban erősítették meg szándékukat a Duna-stratégia 
megvalósítására. A magyar miniszterelnököt fogadta Traian Basescu román államfő.

November 10–11. Szlovénia: Magyarországra látogatott Danilo Türk szlovén elnök. 
Schmitt Pál magyar államfővel folytatott megbeszéléseinek egyik fő témája a szlovéniai 
magyar és a magyarországi szlovén kisebbségek helyzete volt. Danilo Türk tárgyalt 
Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével és Orbán Viktor kormányfővel is. A jeles 
jogászprofesszor szlovén elnököt 11-én a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) díszdok-
tori címével tüntették ki.

November 11. magyar–albán kapcsolatok: Budapestre látogatott Edmond 
Haxhinasto albán külügyminiszter, és beszédet mondott a Demokratikus Átalakulásért 
Intézet (ICDT) által szervezett, a Nyugat-Balkán EU-integrációjáról szóló nemzetközi 
konferencián. Az albán politikus tárgyalt Martonyi János külügyminiszterrel.

magyar–szudáni kapcsolatok: Martonyi János külügyminiszter Budapesten fogad-
ta szudáni kollégáját, Ali Ahmed Kartit.

November 12. Ausztria: Martonyi János külügyminiszter részt vett az osztrák parla-
ment felsőháza és az alsó-ausztriai tartományi gyűlés közös, Európa-konferencia címet 
viselő rendezvényén Sankt Pöltenben.

Ukrajna: A magyar–ukrán kapcsolatok fejlesztéséről, a gazdasági együttműködés 
elmélyítéséről és Ukrajna euroatlanti integrációs törekvéseinek magyar támogatásáról 
tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök ukrán kollégájával, Mikola Azarovval és Viktor 
Janukovics ukrán elnökkel Kijevben.

November 15–18. Európai Parlament budapesti frakcióülés: Az Európai Parlament 
szocialista (hivatalos nevén Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége – S and 
D) képviselőcsoportja Martin Schulz frakcióvezető vezetésével Budapesten tartotta  
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kihelyezett ülését, amelynek központi témája a társadalmi befogadás előmozdítása, va-
lamint a rasszizmus, az idegengyűlölet és a populizmus elleni harc volt. A küldöttséget 
fogadta Orbán Viktor miniszterelnök, akivel a 2011 első felében esedékes soros magyar 
EU-elnökségről tárgyaltak.

November 17. Európai Unió: Brüsszelben a José Manuel Durão Barroso vezette Európai 
Bizottsággal folytatott megbeszélést a magyar kormány (Magyarország 2011 első felében 
látja el az EU soros elnökségét). Az uniós végrehajtó testület vezetője külön is tárgyalt 
Orbán Viktor kormányfővel. A miniszterelnök találkozott Herman Van Rompuy-jel, 
az Európai Tanács elnökével is, akivel az unió soros elnökségére való felkészülés állását, 
a magyar prioritásokat és a decemberi EU-csúcstalálkozó előkészítését tekintették át.  
A magyar kormány a bizottsággal folytatott találkozót követően kihelyezett ülést tar-
tott az unió mellett működő állandó brüsszeli képviseleten, továbbá tagjai találkoztak 
az Európai Parlament magyar néppárti delegációjával.

November 19. EU-elnökségi trió Budapesten: A spanyol–belga–magyar EU-elnöksé-
gi trió házelnökei Budapesten folytattak megbeszélést. Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke elmondta: partnerei, Danny Pieters, a belga szenátus elnöke és Teresa Cunillera, 
a spanyol alsóház elnöke egyetértettek a 2011. első félévi magyar EU-elnökség legfon-
tosabb céljaival, különösen azt üdvözölték, hogy az emberi tényező elve köré szerve-
ződnek a magyar elnökség által kijelölt feladatok.

November 23. Európai Unió: Győri Enikő EU-ügyekért felelős államtitkár az Európai 
Parlament strasbourgi székhelyén bemutatta a 2011 első felében esedékes soros magyar 
EU-elnökség várható prioritásait és főbb programelemeit. Ez volt az elnökségi prog-
ram első hivatalos bemutatója valamely EU-intézményben.

November 29–30. Afrika–Európai Unió: Tripoliban rendezték meg a harmadik Afri-
ka–EU-csúcstalálkozót, csaknem nyolcvan európai és afrikai állam- és kormányfő rész-
vételével. Magyarországot Schmitt Pál államfő képviselte.

December
December 1. Lengyelország: Orbán Viktor magyar és Donald Tusk lengyel kormányfő 
varsói tárgyalásán a 2011-es, egymást váltó magyar és lengyel EU-elnökség legfonto-
sabb feladatait tekintette át.

Kazahsztán–EBESZ: Schmitt Pál köztársasági elnök az Európai Biztonsági és Együtt-
működési Szervezet (EBESZ) csúcsértekezletén vett részt a kazah fővárosban, Asz-
tanában. A magyar államfő megbeszélést folytatott a bosznia-hercegovinai, a kirgiz, 
a montenegrói és a türkmén államfővel, valamint Tarcisio Bertone bíboros vatikáni ál-
lamtitkárral, a csúcstalálkozó két napja alatt tíz államfővel találkozott.

December 2. magyar–bajor kapcsolatok: Magyarország és Bajorország együttműkö-
déséről tárgyalt Orbán Viktor magyar kormányfő és Horst Seehofer, Bajorország mi-
niszterelnöke Budapesten.
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December 2–3. magyar–EP-együttműködés: A 2011 első felében esedékes magyar 
EU-elnökségről tárgyalt a magyar kormánnyal Budapesten Jerzy Buzek, az Európai 
Par lament elnöke, valamint az EP frakcióinak vezetői. Az EP-elnökök értekezletével a  
miniszterek ismertették a magyar elnökségi célkitűzéseket, az eseményen felszólal-
tak az EP frakcióvezetői is. Orbán Viktor kormányfő kijelentette, hogy 2011 az EU egyik 
legnehezebb éve lehet, s a féléves soros magyar EU-elnökség feladatait – a lisszaboni 
szerződés módosítása, a pénzügyi válság, a gazdasági kormányzás és a gazdaságpoli-
tikák koordinációja, a romaügyek, az elmaradt, lelassult bővítési kérdések – az élet  
hozta. Az EP lengyel elnöke, Jerzy Buzek sajtónyilatkozatában óriási lehetőségnek  
nevezte a magyar és a lengyel kormány számára, hogy 2011-ben egymás után tölthetik  
be az EU soros elnöki posztját. (2011 második felében az EU soros elnöke Lengyel-
ország lesz.) A magyar EU-elnökségi program célkitűzéseit az egyeztetésen az EP 
minden frakciója támogatta. 3-án Joseph Daul frakcióelnök vezetésével az Európai 
Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportja tár-
gyalt a kormánnyal a közelgő magyar EU-elnökség prioritásairól, valamint az elnök-
ség és az Európai Parlament közötti együttműködésről, s az EPP támogatásáról biz-
tosította a magyar miniszterelnök európai politikáját. A néppárti küldöttséget Schmitt 
Pál államfő is fogadta.

December 3. magyar–bolgár kapcsolatok: Budapesten tárgyalt Ni ko laj Mladenov 
bolgár külügyminiszter. Magyar kollégájával, Martonyi Jánossal folytatott megbe-
szélésein a nyugat-balkáni térség további stabilizációja, az EU-csatlakozási folyamat 
előrehaladása, a 2011 első felében esedékes magyar EU-elnökség, az átfogó európai 
energiapolitika kialakítása volt a téma. Mladenov a Magyar Külügyi Intézetben tartott 
előadásában arra figyelmeztetett: a Nyugat Balkánon a reformista gondolkodású erők 
teret veszítenek a nyugati integrációt ellenzőkkel szemben.

December 6. Vatikán: Magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban Orbán Viktor mi-
niszterelnököt XVI. Benedek pápa, ezt követően Tarcisio Bertone bíboros, szentszéki 
államtitkárral tárgyalt az Orbán Viktor vezette magyar delegáció: a miniszterelnök, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára és Szijjártó Péter, a minisz-
terelnök szóvivője. A Bertone bíboros-államtitkárral folytatott megbeszélésen áttekin-
tették a vatikáni–magyar szerződés pontjait, és megállapodtak egy időtálló, távlatos 
szerződés előkészítéséről.

magyar–montenegrói kapcsolatok: Martonyi János külügyminiszter Budapesten 
fogadta montenegrói kollégáját, Milan Rocent, akivel közölte: Magyarország Monte-
negróra mint jövőbeli NATO- és EU-tagra tekint.

December 7. Svédország/Dánia: A magyar EU-elnökségre való felkészülés je-
gyében Stockholmban és Koppenhágában tárgyalt Orbán Viktor. A miniszterelnök 
a svéd fő városban azt mondta, arra számít, hogy a közeljövőben ismét „felminősítik”  
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Magyar országot; Koppenhágában pedig közölte: a magyar EU-elnökség végére kész 
lesz az európai romastratégia.

Nagy-Britannia: Martonyi János külügyminiszter Londonban tartott előadást 
az Európa előtt álló kihívásokról, majd brit kollégájával, William Hague-gel tárgyalt.

December 8. magyar–horvát kapcsolatok: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Bu-
dapesten fogadta a horvát parlament elnökét, Luka Bebicet. Kövér László a közös saj-
tótájékoztatón közölte: Magyarország meg szeretné oldani a határain kívül élő magyar 
állampolgárok parlamenti képviseletét, s ebben számít Horvátország tapasztalataira.

December 9. magyar–egyiptomi kapcsolatok: Martonyi János külügyminiszter bu-
dapesti hivatalában tárgyalt egyiptomi kollégájával, Ahmed Abul Geittel. A megbeszé-
léseken elhangzott: Magyarország egyiptomi cégeken keresztül olyan ázsiai és afrikai 
piacokra juthat el, amelyeken korlátozott a magyar jelenlét.

December 10. Litvánia/Lettország: A 2011 első fél évében esedékes magyar EU-el-
nökségre való felkészülés jegyében Litvániába és Lettországba látogatott Orbán Viktor 
miniszterelnök, és megbeszélést folytatott Litvánia, Lettország és Észtország kormány-
főivel.

December 13–14. Európai Unió: Az európai uniós országok külügyminiszterei Brüsz-
szelben tartott ülésükön gyors koszovói kormányalakítást szorgalmaztak az előző na-
pon megtartott parlamenti választások nyomán, a közel-keleti kérdés kapcsán meg-
fogalmazták, hogy az EU „megfelelő időben” kész lesz elismerni a palesztin államot, 
az elefántcsontparti elnököt pedig szankciókkal akarják választási vereségének elisme-
résére és lemondásra kényszeríteni. Az ülés előtt a külügyminiszterek együttes ülést 
tartottak az EU Keleti Partnerségben részt vevő országok – Ukrajna, Fehéroroszország, 
Moldova, Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország – külügyminisztereivel, és megerő-
sítették a partneri kapcsolatok erősítésének fontosságát. (Az EU–tádzsik együttműkö-
dési tanács ülésén Martonyi János látta el az elnöki teendőket. A magyar külügymi-
nisztert október 25-én kérte fel Catherine Ashton, az EU külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője, hogy a 2011-es magyar elnökség alatt lássa el az unió részéről a társ-
elnöki tisztet az EU–Tádzsikisztán és az EU–Üzbegisztán Társulási Tanács ülésein.)  
A külügyminiszterek a külpolitikai és bővítési témák mellett döntéseket készítettek elő 
az Európai Tanács napirendjén szereplő, az euróövezet hosszú távú pénzügyi stabilitá-
sát szolgáló uniós alapszerződés-módosítás, valamint a – „gazdasági kormányzásként” 
is emlegetett – gazdaságpolitikai koordináció témájában.

December 14. Ausztria/Szlovákia: A 2011 első felében esedékes magyar európai uni-
ós elnökség előkészítése kapcsán Bécsben, majd Pozsonyban tett hivatalos munka-
látogatást Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök mind az osztrák, mind a szlovák 
fővárosban ismertette a legfontosabb elnökségi célkitűzéseket, és a kétoldalú kapcso-
latokról is tárgyalt. A pozsonyi megbeszélések után az Iveta Radicová szlovák kor-
mányfővel tartott közös sajtóértekezleten a két politikus úgy fogalmazott: a határon 
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túli magyarok könnyített honosítása kérdésében Magyarország és Szlovákia állás-
pontja továbbra is nagyon messze van egymástól az elméleti és a konkrét elképzelések 
szintjén is.

December 15. magyar–lengyel kapcsolatok: A 2011-ben egymást követő magyar 
és lengyel EU-elnökség prioritásairól, az Európai Unió előtt álló kihívásokról és a leg-
fontosabb területeken, köztük a kohéziós politika, a mezőgazdaság, a pénzügyek 
és a költségvetés, az energetika és a keleti partnerség területén kialakítandó szoros 
együttműködésről tárgyalt más témák mellett Budapesten Martonyi János külügymi-
niszter lengyel kollégájával, Radoslaw Sikorskival.

December 16–17. Európai Unió: Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs keretében meg-
beszélést folytatott a holland és az olasz kormányfővel, valamint a német kancellárral.  
A magyar miniszterelnök megbeszélést folytatott a Keleti Partnerségben részt vevő or-
szágok vezetőivel és a balkáni térség több kormányfőjével is. Az EU-értekezleten meg-
állapodtak abban, hogy állandó jellegű pénzügyi stabilitási mechanizmust hoznak létre 
az euróövezet védelmében, s a jogi alapok megteremtése érdekében módosítják a lisz-
szaboni szerződést. Erre várhatóan a magyar EU-elnökség alatt, 2011 márciusában kerül 
sor, júniusban pedig megállapodnak azokban a – gazdasági kormányzási – jogszabá-
lyokban, amelyek a gyakorlatban alkalmazhatóvá teszik a gazdasági együttműködés 
fokozásáról eddig hozott döntéseket. (A tartós érvényű stabilitási mechanizmus 2013. 
júniusi hatályba lépéséig a görög pénzügyi válság miatt kidolgozott eddigi válságke-
zelés marad érvényben, amelynek alapján Írországnak is mentőcsomagot hagytak jóvá. 
A soros magyar elnökség indítja majd az „európai szemeszter” rendszert, amelynek 
értelmében az uniós országok előzetesen bemutatják az EU-nak saját következő évi költ-
ségvetési tervezetüket. Az állam- és kormányfők támogatták, hogy az Európai Bizottság 
2011 júniusára készítse el javaslatát a 2014 után kezdődő időszak többéves költségvetési 
kereteiről. (A kérdésben egyelőre eltérő nemzeti álláspontok vannak: a britek – német 
és francia támogatás mellett – kezdeményezik az uniós költségvetés reál értéken való 
befagyasztását 2014 és 2020 között.) Az értekezleten megerősítették, hogy tovább tár-
gyalnak az euróövezeti közös kötvények témájáról, amelyek gondolata a hónap elején 
merült fel a pénzügyi nehézségekkel küszködő euróövezeti országok megsegítésére. 
Külpolitikai témákat illetően az uniós országok vezetői EU-tagjelöltté nyilvánították 
Montenegrót. A csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón Orbán Viktor kormányfő ki-
jelentette, hogy a 2011 első felében esedékes soros magyar EU-elnökség alatt a nagy  
európai ügyek kapják a legtöbb figyelmet, a fő feladat az euró megerősítése lesz. A kor-
mányfő azt is elmondta, hogy az ülésen üdvözölték a nyugdíjrendszerekkel kapcsolatos 
jelentést. Hangsúlyozta, hogy a nyugdíjrendszer megválasztása minden tagország nem-
zeti hatásköre, s helyesnek mondta, hogy egy később meghozandó uniós szabályban 
nem büntethetik azt az országot – így a hárompilléresről kétpilléres rendszerre áttérő 
Magyarországot –, amely előzőleg megváltoztatta nyugdíjrendszerét.
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December 20. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben sajtótájé-
koztatón ismertette a 2011. január 1-jén hivatalba lépő soros magyar EU-elnökség prog-
ramját, amelyből a gazdasági válságból való európai kilábalás teendőit helyezte első 
helyre. A magyar elnökség törekvései négy fő célkitűzéscsoportra összpontosítanak:  
1. a növekedés, a munkahelyteremtés és a társadalmi befogadás témája 2. a legfon-
tosabb közös politikákra támaszkodva erősebb Európa építése 3. a polgárközeli unió 
kialakítása 4. az integráció kibővítése, valamint a globális politikai szerepvállalás.

December 21. budapesti EU-konferencia: Az MTA Politikatudományi Intézet szer-
vezésében Az EU előtt álló kihívások 2011-ben címmel tartottak konferenciát Budapesten. 
Az eseményen felszólalt Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, az uniós 
politikus találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Előkészület a magyar elnökségre
Szeptember 17.–december 17. Orbán Viktor miniszterelnök a 2011 első felében esedékes 
soros magyar EU-elnökség kezdete előtt találkozott az európai uniós tagállamok veze-
tőivel. A találkozók állomásai:

Szeptember 17. budapesti konferencia: A 2010 második felében soros EU-elnök Bel-
gium kormányfőjével az Európai Parlament néppárti frakciójának keretei között műkö-
dő Európai Ötletek Hálózata elnevezésű szerveződés budapesti tanácskozásán.

Október 8. Bulgária
Október 20. Szlovénia/Csehország
Október 28–29. brüsszeli EU-csúcs: A csúcstalálkozó keretében a luxemburgi kor-

mányfővel.
November 8. Románia: Az EU–Duna stratégiai csúcstalálkozója keretében a román 

miniszterelnökkel.
November 18–19. Franciaország
November 19–20. Portugália: A NATO-csúcstalálkozó margóján a portugál és a spa-

nyol kormányfővel.
November 22. Málta
December 1. Lengyelország
December 7. Svédország/Dánia
December 10. Litvánia/Lettország: A rigai észt nagykövetségen az észt kormányfő-

vel is.
December 13. Görögország/Ciprus
December 14. Ausztria/Szlovákia 
December 15. Nagy-Britannia 
December 16–17. brüsszeli EU-csúcs 

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank


