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Külpolitikai eseménynaptár
2011. január 1.–március 31.

Január
Január 1. Európai Unió: Magyarország átvette az Európai Unió soros elnöki tisztét, 
amelyet 2011. június 30-ig tölt be. (Az elnökségi trió keretében Magyarország Spanyol-
országgal és Belgiummal közösen látja el az EU elnöki teendőit. Magyarország Bel-
giumtól veszi át a stafétát, és Lengyelországnak adja át.) 

Január 3. határon túli magyarok: A határon túli magyarok ettől a naptól kezdve ké-
relmezhetik az egyszerűsített honosítást az anyaországi hivatalokban, illetve a külföldi 
magyar képviseleteken.

Január 6. Európai Unió: Budapesten az Országház kupolacsarnokában megtartották 
az EU-elnökség hivatalos átadás-átvételi ünnepségét az elnökségi zászlót Yves Leterme 
ügyvezető belga miniszterelnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Január 7. Európai Unió: Együttes ülést tartott a magyar kormány és az Európai  
Bizottság a Parlamentben. Orbán Viktor és José Manuel Durão Barroso, az Európai 
Bizottság elnöke négyszemközti találkozót is tartott, amelyen a médiatörvény is téma 
volt. A kormányfő a megbeszéléseket követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy poli-
tikai aggály igazolódása esetén a kormány kész a jogszabály-változtatásra, s mindent 
megtesznek, hogy a kérdés körüli vita ne nehezítse a magyar EU-elnökséget.

Január 11. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter megbeszéléseket folyta-
tott Brüsszelben az Európai Parlament több frakcióvezetőjével és bizottsági elnökével, s 
külön találkozott a magyar néppárti és szocialista EP-képviselők csoportjával.

Január 12. Norvég–magyar kapcsolatok: Budapestre látogatott Jens Stoltenberg nor-
vég miniszterelnök. Orbán Viktor kormányfővel folytatott tárgyalásain elhangzott: a 
magyar krízisadók, amelyek norvég cégeket is érintenek, átmeneti jellegűek. Orbán 
Viktor ismertette a magyar EU-elnökség programját is, amellyel a norvég miniszterel-
nök egyetértett.

Január 12–13. Litvánia: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Litvániában tett hi-
vatalos látogatást. Vilniusban megbeszélést folytatott Irena Degutiene parlamenti el-
nökkel, majd 13-án beszédet mondott a litván parlament emlékülésén a szabadság 
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védelmezői nek napja alkalmából, s megkoszorúzta az 1991. évi januári események ál-
dozatainak sírját.

Január 14. Európai Unió: A 2011 első felében soros magyar EU- elnökség első infor-
mális tanácsülését tartották Gödöllőn, amelyen a 27 tagállam Európa-ügyi miniszterei 
és államtitkárai – Magyarország részéről Győri Enikő európai ügyekért felelős állam-
titkár –, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság képviselői a többi között 
a magyar elnökségi félév programját vitatták meg és támogatták azt; az eseményen a 
tagjelölt országok képviselői is részt vettek.

Január 18–19. Európai Unió: Orbán Viktor kormányfő Strasbourgba látogatott, ahol 
megbeszélést folytatott több európai parlamenti képviselőcsoport vezetőjével, és ta-
lálkozott Jerzy Buzekkel, az Európai Parlament elnökével. A miniszterelnök 19-én az 
Európai Parlament plenáris ülésén ismertette a 2011 felében soros magyar EU-elnökség 
programját, amelyet a frakciók kedvezően fogadtak.

Január 20. Szlovákia: Schmitt Pál köztársasági elnök első hivatalos pozsonyi látoga-
tásán Ivan Gasparovic szlovák államfővel a magyar–szlovák kapcsolatok, az Európai 
Unió, valamint a magyar EU- elnökség időszerű kérdéseiről folytatott megbeszélése-
ket. A mindkét fél részéről fontosnak, nyitottnak és pragmatikusnak minősített meg-
beszéléseken a vélemények nem közeledtek a szlovákiai államnyelvtörvénnyel, illetve 
a magyarországi kettős állampolgársággal kapcsolatban. A magyar államfő tárgyalt 
Iveta Radicová szlovák miniszterelnökkel, Richard Sulík parlamenti elnökkel, majd a 
szlovákiai magyar civilszervezetek képviselőivel találkozott.

Január 22–25. Egyiptom: Orbán Viktor kormányfő Egyiptomban tárgyalt, az EU-el-
nökség átvétele óta most először látogatott az unión kívüli országba. A magyar minisz-
terelnök Hoszni Mubarak egyiptomi elnökkel a magyar–arab kapcsolatok újjáépítésé-
ről és a magyar–egyiptomi gazdasági együttműködésről folytatott megbeszéléseket, 
majd egyiptomi kollégájával, Ahmed Naziffal gazdasági kérdésekről és az EU előtt álló 
kihívásokról tárgyalt. Orbán Viktor találkozott politikai és vallási vezetőkkel is, így 
Amr Múszával, az Arab Liga elnökével, III. Senuda kopt pápával, Ahmed Tajjebbel, az 
al-Azhar nagysejkjével, egyiptomi nagysejkkel. A magyar miniszterelnök részt vett a 
Magyar–Egyiptomi Üzleti Fórumon, egy orvosi műszereket gyártó magyar–egyiptomi 
vegyesvállalat üzemének megnyitóján, valamint a magyar–egyiptomi közös acélgyár-
tás elindításán.

Január 24. ciprusi–magyar kapcsolatok: Magyarországon tárgyalt Markosz Kiprianu 
ciprusi külügyminiszter. Magyar kollégája, Martonyi János megbeszélésükön tájékoz-
tatta őt a magyar EU-elnökség tapasztalatairól.

Január 25–26. Európai Unió: Brüsszelbe látogatott Schmitt Pál köztársasági elnök. 
Megbeszélést folytatott Herman Van Rompuy-jel, az Európai Tanács elnökével, Jerzy 
Buzekkel, az Európai Parlament elnökével és José Manuel Durão Barrosóval, az Euró-
pai Bizottság elnökével, továbbá a magyar európai parlamenti képviselőkkel, s fogadta 
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őt II. Albert belga király. A magyar államfő részt vett a Liszt-emlékév keretében meg-
rendezett koncerten, amely egyben a magyar EU-elnökség brüsszeli kulturális nyitó-
rendezvénye volt.

Január 31. Európai Unió: Brüsszelben az Általános Ügyek Tanácsában Martonyi 
János elnökletével tanácskoztak az európai uniós országok külügyminiszterei többek 
közt a február 4-i, az energiaügyi és az innovációval foglalkozó uniós csúcstalálkozó 
előkészítéséről.

Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt vett az Európai Bi-
zottság által az unió felzárkóztatási (kohéziós) politikájáról rendezett konferencián.

Február
Február 1–2. Európai Unió: Kövér László, az Országgyűlés elnöke hivatalos látogatást 
tett Brüsszelben, s több uniós vezetőivel tárgyalt – José Manuel Durão Barossóval, az 
Európai Bizottság elnökével, Jerzy Buzekkel, az Európai Parlament elnökével, valamint 
Janez Potocnikkal, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosával. Megbeszélései 
középpontjában a 2011 első felében soros magyar EU-elnökség parlamenti dimenzió-
jával kapcsolatos kérdések álltak. Kövér László találkozott Danny Pietersszel, a belga 
szenátus elnökével is.

Február 3. Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök az EU soros elnökeként foly-
tatott konzultációsorozata keretében Brüsszelben találkozott Jürgen Thumann-nal, a 
34 európai ország negyven munkaadói szervezetét tömörítő BusinessEurope elnöké-
vel, valamint Philippe de Buck vezérigazgatóval. A magyar kormányfő találkozott José 
Manuel Durão Barroso európai bizottsági elnökkel is, akivel az EU másnapi csúcstalál-
kozója kapcsán áttekintették az energiaügyi és innovációs kérdéseket, az EU előtt álló 
kihívásokat és az azokra adható lehetséges válaszokat.

svájci–magyar kapcsolatok: Micheline Calmy-Rey svájci szövetség elnök, külügy-
miniszter hivatalos látogatást tett Budapesten. A svájci politikus tárgyalt Martonyi Já-
nos külügyminiszterrel, és fogadta őt Schmitt Pál köztársasági elnök is.

Február 3–8. Indonézia: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Indonéziában tett 
hivatalos látogatást. A magyar házelnök megbeszéléseket folytatott Susilo Bambang 
Yudhoyono köztársasági elnökkel, továbbá a törvényhozás három ágának elnökeivel: 
Marzuki Alieval, a képviselőház, Irman Gusmannal, a Regionális Képviselők Közgyű-
lése, valamint Taufik Kiemasszal, a Népi Konzultatív Gyűlés elnökével. A magyar par-
lamenti elnök tárgyalt Hatta Radjas gazdasági koordinációs főminiszterrel, felkereste a 
2010. október 26-án kitört Merapi vulkán kitelepített áldozatait is, és segélycsomagokat 
adott át.

Február 7. Oroszország: Martonyi János külügyminiszter hivatalos látogatást tett 
Moszkvában. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott tárgyalásain a két-
oldalú kapcsolatokról volt szó. Lavrov hangsúlyozta, hogy nagyra értékeli az orosz 
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állampolgárok európai vízummentességével kapcsolatos és egyebek között a NATO– 
Oroszország Tanácsban képviselt konstruktív magyar álláspontot.

Február 8. Horvátország: Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatást tett Zág-
rábban, ahol megbeszélést folytatott Jadranka Kosor horvát miniszterelnökkel. A lá-
togatás során írták alá az energiaellátás biztonságának megerősítéséről, a határ menti 
szénhidrogénmezők közös kutatásáról és kiaknázásáról, valamint az olajkészletek tá-
rolásáról szóló kormányközi megállapodásokat.

Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt vett az Európai Nép-
párt európai parlamenti frakciójának ünnepi Európa-estjén.

Február 10. ukrán–magyar kapcsolatok: Konsztyantin Hriscsenko ukrán külügymi-
niszter Budapestre látogatott. Az ukrán diplomácia vezetőjét fogadta Schmitt Pál köz-
társasági elnök és Martonyi János külügyminiszter.

Február 15. visegrádi együttműködés: Pozsonyban tartottak csúcstalálkozót a viseg-
rádi országok kormányfői a csoport megalakulásának huszadik évfordulója alkalmá-
ból. A tanácskozáson Iveta Radicová szlovák, Orbán Viktor magyar, Petr Necas cseh és 
Donald Tusk lengyel kormányfő közös nyilatkozatot írt alá. A tanácskozás munkájához 
ezután csatlakozott Angela Merkel német és Werner Faymann osztrák kancellár, vala-
mint Mikola Azarov ukrán kormányfő, a megbeszélések központi témája az európai 
energiabiztonság problémája volt.

Február 16. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter az EU soros elnöksége 
képviselőjeként és Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke Strasbourgban aláírta az 
európai polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet, amely lehetővé 
teszi, hogy egymillió aláírást összegyűjtve a lakosság is kezdeményezze uniós jogsza-
bály alkotását vagy módosítását.

Február 21–23. Európai Unió: Brüsszelben ülésezett az EU Általános Ügyek, illet-
ve Külügyek Tanácsa az uniós országok külügyminiszterei részvételével, az Általános 
Ügyek Tanácsában Martonyi János külügyminiszter elnökölt. A tanácskozás fő témája 
a líbiai helyzet volt. Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője 
22-én bejelentette, hogy az EU felfüggeszti a keretmegállapodásról folyó tárgyalásokat 
Líbiával. 23-án az EU-elnökség nevében Martonyi János külügyminiszter „aktiválta” 
az unió polgári védelmi intézményi mechanizmusát a konzuli segítségnyújtás támoga-
tására, az EU-állampolgárok hazaszállításának megkönnyítésére.

Február 25. Európai Unió: Orbán Viktor kormányfő Brüsszelben folytatott megbe-
szélést Herman Van Rompuy-jel, az Európai Tanács elnökével. Orbán Viktor európai 
konzultációsorozatának keretében találkozott Matti Vanhanen volt finn miniszterel-
nökkel, a családi vállalkozások európai szövetségének elnökével is.
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Március
Március 1. Európai Tanács/Líbia: Orbán Viktor miniszterelnök a líbiai eseményekkel 
kapcsolatban tájékoztatta az Európai Tanácsot a soros magyar EU-elnökség tevékeny-
ségéről. A kormányfő Herman van Rompuy-hez, az Európai Tanács elnökéhez intézett 
levelében beszámolt arról, hogy Magyarország a szükséges konzultációk után életbe 
léptette az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát a Líbiában rekedt európai 
polgárok evakuálása érdekében, s a magyar hatóságok 27 magyart és 66 további uniós 
állampolgárt menekítettek Budapestre. A kormányfő arról is írt, hogy Magyarország 
fenntartja az Európai Unió képviseletét is ellátó tripoli nagykövetségének működését.

Március 3. visegrádi együttműködés: Pozsonyban csütörtökön kibővített visegrádi 
külügyminiszteri találkozó kezdődött, amelyen a résztvevők elsősorban az Európai 
Unió keleti partnerségi programjáról és az energiabiztonság kérdéseiről tanácskoztak. 
A találkozón magyar részről Martonyi János külügyminiszter vett részt. A négy ország 
diplomáciájának vezetője azután Guido Westerwelle német alkancellárral és külügy-
miniszterrel folytatott megbeszélést. A harmadik körben a V4-ek, a német külügymi-
niszter, továbbá Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, vala-
mint Stefan Füle, az unió bővítési és szomszédságpolitikai biztosa jelenlétében a keleti 
partnerségi programban részt vevő országok (Ukrajna, Moldova, Fehéroroszország, 
Örményország, Grúzia, Azerbajdzsán) diplomáciájának vezetőivel is találkoztak.

román–magyar kapcsolatok: Roberta Anastase, a román képviselőház elnöke Ma-
gyarországon tárgyalt Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével. Magyarország to-
vábbra is támogatja, hogy Románia a lehető legrövidebb időn belül tagja lehessen a 
schengeni övezetnek. A két házelnök együttműködési megállapodást írt alá.

Március 3–4. albán–magyar kapcsolatok: Kétnapos látogatáson Budapesten tartóz-
kodott Bamir Topi albán köztársasági elnök, tárgyalt Schmitt Pál államfővel, 

Március 4–5. Európai Unió/néppártok: Az Európai Unió néppárti miniszterelnökei 
tanácskoztak Helsinkiben. Magyar részről Orbán Viktor kormányfő volt jelen.

Március 7. Európai Unió: Neelie Kroes médiaügyekért felelős uniós biztos Budapes-
ten üdvözölte, hogy az Országgyűlés az Európai Bizottság javaslatait figyelembe véve 
elfogadta a médiatörvény módosítását.

Március 8–9. Egyiptom: Martonyi János külügyminiszter az EU soros elnöki tisztét 
betöltő Magyarország képviselőjeként Egyiptomba látogatott, és megbeszélést folytatott 
a közel-keleti ország jövőjéről valamennyi ellenzéki párt és mozgalom vezetőivel. Mar-
tonyi János kollégái közül elsőként találkozott Nabi al-Arabi újonnan kinevezett egyip-
tomi külügyminiszterrel, továbbá Amr Múszával, az Arab Liga főtitkárával tárgyalt.

Március 9. Franciaország: Schmitt Pál köztársasági elnök franciaországi útján az 
Európai Parlamentbe látogatott, és találkozott Jerzy Buzekkel, az Európai Parlament el-
nökével. Beszédében felszólította az Európai Uniót, hogy a líbiai légtérzárról folytasson 
konzultációt az ENSZ Biztonsági Tanácsával.
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Március 10. EU/Líbia: Az Európai Unió külügyminiszterei a líbiai eseményekről ta-
nácskoztak rendkívüli találkozójukon Brüsszelben. Martonyi János nyilatkozata sze-
rint a EU-nak világos politikai üzenetet kell küldenie Líbiába.

Európai Parlament: Az Európai Parlament a magyar médiatörvényt kifogásoló ha-
tározatot szavazott meg csütörtökön Strasbourgban. A szocialista, a liberális, a zöld-
párti és a radikális baloldali frakció közös indítványára 316-an voksoltak igennel, 264-
en nemmel, 33-an pedig tartózkodtak.

Március 11–12. Európai Unió: Az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői – 
köztük Orbán Viktor miniszterelnök – rendkívüli csúcsértekezletet tartottak Brüsszelben a 
líbiai és észak-afrikai válságról. Az Európai Tanács úgy foglalt állást, hogy a polgári szemé-
lyek védelmére Líbia térségében minden lehetőséget meg kell vizsgálni, de a katonai jelle-
gű lépésekhez szükség van az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Arab Liga hozzájárulására.

Európai Unió: Gödöllőn tartottak informális ülést az európai uniós országok kül-
ügyminiszterei, elsősorban az észak-afrikai térségben (Líbia, Egyiptom, Tunézia) ki-
alakult helyzetről. A tanácskozás második napján részt vettek az EU-tagjelölt országok 
– Horvátország, Macedónia, Montenegró, Törökország és Izland – képviselői, továbbá 
Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Stefan Füle, a bőví-
tésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos is.

Március 12. Európai Tanács: Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke Ma-
gyarországon tartózkodott, s tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel.

Március 13. Románia/magyarság: Egyházi szertartásokon, koszorúzáson, szoborava-
táson és díjátadó gálaműsoron vett részt Kövér László, az Országgyűlés elnöke Kolozs-
váron és más erdélyi helységekben. Református istentiszteleten vett részt a Farkas utcai 
templomban, és jelen volt a Szent Mihály-templomban bemutatott misén. 

Március 16–17. Németország: Schmitt Pál köztársasági elnök a magyar belpolitikai 
helyzetről, a gazdasági reformtörekvésekről és az alkotmányozás folyamatáról tájé-
koztatta Christian Wulff német államfőt Berlinben. A magyar köztársasági elnök és 
vendéglátója közös sajtóértekezleten számolt be tárgyalásaikról. A magyar államfő ta-
lálkozott Angela Merkel kormányfővel és Norbert Lammerttel, a Bundestag elnökével 
is. A berlini magyar nagykövetségen találkozott a németországi magyar szervezetek 
vezetőivel, majd a legtekintélyesebb német nagyvállalatok vezetőivel, s beszédet mon-
dott a tekintélyes konzervatív Konrad Adenauer Alapítvány rendezvényén.

Március 18. Líbia: A magyar kormány üdvözölte az ENSZ Biztonsági Tanácsának Lí-
bia ügyében elfogadott határozatát, amely lehetővé teszi a békés lakossággal szembeni 
agresszió megállítását. 

visegrádi együttműködés: Nem fogadta el, és nem írta alá a négy visegrádi ország, 
valamint a Bulgária, Románia és Montenegró parlamentjeiben működő emberi jogi 
bizottságok pozsonyi találkozóján megfogalmazott közös nyilatkozatot a magyar fél, 
hivatkozva annak „túl általános, szinte semmitmondó voltára”.
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Március 21. Európai Unió: Brüsszelben tanácskozott az EU Általános Ügyek Tanácsa 
Martonyi János külügyminiszter elnökletével, valamint a Külügyek Tanácsa, amelyen 
Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője elnökölt.

Európai Unió: Az uniós külügyminiszterek Brüsszelben találkoztak. A tanácskozást 
követően Martonyi János külügyminiszter kijelentette, nem lesz közvetlen EU-részvé-
tel katonai műveletekben Líbiát illetően.

palesztin–magyar kapcsolatok: Mahmúd Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnö-
ke a palesztin állam önállósági törekvéséről, a békés megoldás lehetőségeiről és az arab 
világban kialakult helyzetről tárgyalt Budapesten Schmitt Pál köztársasági elnökkel.

Március 22–23. Lengyelország: Hivatalos látogatást tett Varsóban Schmitt Pál köztár-
sasági elnök és felesége. A magyar államfő Bronislaw Komorowski elnökkel tárgyalt, 
majd felavatták azt az új lengyel–magyar nyelvű emléktáblát, amely az 1919–21-es len-
gyel–orosz háború idején Lengyelországnak nyújtott magyar segítséget örökíti meg. 
Találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. 23-án Poznanba utazott, ahol részt 
vett a magyar–lengyel barátság napjának megnyitó ünnepségén.

Március 22–25. Közel-Kelet: Az egyiptomi–líbiai határnál járt Martonyi János kül-
ügyminiszter, és az Európai Unió nevében tájékozódott arról, hogy milyen segítségre 
van szükségük a líbiai háború elől a szomszédos országba menekülőknek. A külügy-
miniszter az EU-elnökség nevében tárgyalt Kairóban, s kijelentette: a nyugati koalíciós 
erők légicsapásai Líbiában megakadályozták, hogy százezrek meneküljenek az észak-
afrikai országból a szomszédos Egyiptomba. 

Március 23–25. Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben megbe-
szélést folytatott a gazdasági kormányzás erősítését szolgáló hatos jogszabálycsomag  
európai parlamenti (EP-) jelentéstevőivel és a frakciók politikai koordinátoraival. 24-én 
az uniós központi intézmények, valamint az európai munkaadói, illetve munkavállalói 
szövetségek vezetőinek háromoldalú tanácskozása folyt, majd sajtótájékoztatót tartott 
az uniós elnökséget ellátó Magyarország kormányfője.

Március 24. Ausztria: Parlamenti küldöttség élén Ausztriába látogatott Kövér Lász-
ló, az Országgyűlés elnöke. A házelnök európai uniós és nemzetközi kérdésekről tár-
gyalt Barbara Prammerrel, az osztrák Nemzeti Tanács (alsóház) elnökével, valamint az 
európai uniós ügyek bizottságának tagjaival és annak elnökével, Fritz Neugebauerrel.

Március 24–25. Európai Unió: Az európai uniós tagországok államelnökeinek és kor-
mányfőinek értekezletén Brüsszelben a tagországok vezetői jóváhagyták elvi szinten 
azt az újabb intézkedéscsomagot, amelynek célja az euróövezet pénzügyi stabilitásá-
nak növelése, az uniós versenyképesség javítása és a gazdasági koordináció további 
fokozása. A kétnapos csúcsértekezletet követően Orbán Viktor miniszterelnök úgy nyi-
latkozott, hogy mandátumának félidejéhez érve a magyar EU-elnökségnek sikerült el-
érnie az időarányosan kitűzött célok többségét. Ezek közül kiemelte azt a hat uniós jog-
szabálytervezetet, amelyek a közös gazdasági kormányzás megteremtését szolgálják.
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Március 25. Hongkong: Hongkongban ünnepélyesen megnyitották a tiszteletbeli 
magyar konzulátust, amelynek vezetője Paul Kan hongkongi üzletember.

Március 27–28. Románia: A romániai magyar történelmi egyházak és az egyetemek 
vezetőivel találkozott Kolozsváron Martonyi János külügyminiszter. Látogatásának 
második napján megbeszélést folytatott Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével is.

Március 29. Románia: A román képviselőház elutasította azt a magyarországi magas 
rangú tisztségviselők március 15-i kijelentéseit elítélő politikai nyilatkozatot, amelyet 
a román parlament alsóházának külügyi bizottsága ugyanazon a napon, korábban el-
fogadott.

Koszovói–magyar kapcsolatok: Jakup Krasniqi koszovói parlamenti elnök Buda-
pesten tanácskozott Kövér László parlamenti elnökkel.

nemzetközi konferencia: Nemzetközi Líbia-konferenciát tartottak Londonban, a 
rendezvényen 35 ország külügyminiszterei vettek részt – köztük Magyarország kép-
viseletében Martonyi János –, valamint az ENSZ és a NATO főtitkára és az EU kül- és 
biztonságpolitikai főképviselője. 

Március 30. Olimpia: Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) magyar 
tagja Lausanne-ba érkezett, hogy bemutassa a NOB elnökének a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) tavaly novemberben megválasztott elnökét, Borkai Zsolt olimpiai baj-
nok tornászt.

Március 30–31. Albánia: Kövér László, az Országgyűlés elnöke látogatást tett Ti-
ranában. Tanácskozott Jozefina Topalli Coba albán parlamenti elnökkel, Edmond 
Haxhinasto külügyminiszterrel és Sali Berisha miniszterelnökkel.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank


