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Július

Július 1. VATIKÁN: XVI. Benedek pápa a Vatikánban magánkihallgatáson fogadta 
Mádl Ferenc köztársasági elnököt, aki búcsúlátogatást tett Rómában.

Július 7. CIPRUS: Somogyi Ferenc külügyminiszter hivatalos látogatást tett Cipruson, 
ahol fogadták az ország legmagasabb vezetői is. A miniszter ellátogatott az ENSZ cipru
si békefenntartó erőinek (UNFICYP) a parancsnokságára.

Július 11. VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS: A visegrádi együttműködés tagállamai
nak külügyi vezetői -  Somogyi Ferenc magyar, Eduard Kukán szlovák külügyminiszter, 
Petr Kolár cseh külügyminiszter-helyettes és Jan Truszczynski lengyel külügyi állam
titkár -  Budapesten találkoztak. Jóváhagyták a július 1-jétől elkezdődött soros magyar 
elnökség következő egy évre szóló programját. Módosították az évi hárommillió euróval 
gazdálkodó Visegrádi Alap statútumát. A tárgyalást követően Ursula Plassnik osztrák 
külügyminiszterrel és Bozo Cerar szlovén külügyi államtitkárral hatos körben is konzul
táltak, majd csatlakozott hozzájuk az ukrán diplomácia vezetője, Borisz Taraszjuk is.

Július 13. UKRAJNA: Somogyi Ferenc külügyminiszter Budapesten tárgyalt ukrán 
kollégájával, Borisz Taraszjukkal.

Július 18. EURÓPAI UNIÓ: Brüsszelben tanácskoztak az európai uniós országok kül
ügyminiszterei. Az értekezleten részt vevő Bársony András, a külügyminisztérium po
litikai államtitkára a horvát csatlakozás érdekében lobbizott.

Július 19-26 . DÉLKELET-ÁZSIA: Gyurcsány Ferenc kormányfő délkelet-ázsiai körutat 
tett. Felkereste Szingapúrt (19-20.), Vietnámot (20-23.), Indonéziát (23-26.). A kíséretében 
lévő küldöttség tagja volt Somogyi Ferenc külügy- és Kóka János gazdasági és közleke
dési miniszter is. A magyar kormányfő Szingapúrban megbeszélést folytatott Li Píszien 
Lung szingapúri miniszterelnökkel és Szelapan Rama Nathan szingapúri államfővel. 
Gyurcsány Ferenc Hanoiban tárgyalt Phan Van Khai vietnami kormányfővel, valamint 
Nong Due Manh-nyal, a Vietnami Kommunista Párt főtitkárával. A magyar kormányfő 
bejelentette: Magyarország 2005-ben 600 ezer dollárnyi vissza nem térítendő támogatást 
nyújt Vietnamnak a megkezdett gazdasági modernizációs program megvalósításához. 
Indonéziában Susilo Bambang Yudhoyono indonéz államfővel találkozva a magyar be
fektetési törekvésekről tárgyalt.
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Augusztus

A u g u sztu s  22. CSEHORSZÁG: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök villámlátogatást tett 
Prágában, ahol Jirí Paroubek cseh kormányfővel elsősorban az Európai Unióval, ezen 
belül is a közösség költségvetésével kapcsolatos kérdésekről tárgyalt.

A u g u sz tu s  26. AUSZTRIA: Hivatalos munkalátogatást tett Bécsben Sólyom László 
köztársasági elnök, akinek államfőként ez volt az első külföldi útja. A magyar államfő 
hivatalában felkereste Wolfgang Schüssel kancellárt, az osztrák törvényhozás épületé
ben tárgyalt Andreas Khollal, a parlament elnökével. Heinz Fischer osztrák köztársasá
gi elnök és felesége díszebédet adott a magyar elnöki házaspár tiszteletére.

A u g u sz tu s  2 9 -3 1 . LENGYELORSZÁG: Ä lengyel Szolidaritás szakszervezet megala
kulásának 25. évfordulója alkalmából Varsóban, majd Gdanskban A Szolidaritástól a sza
badságig címmel nemzetközi értekezletet rendeztek, amelyen mintegy húsz állam- és 
kormányfő -  köztük Sólyom László magyar köztársasági elnök -  is részt vett.

A u g u sz tu s  30. VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS: Budapesten tanácskoztak a visegrádi 
együttműködésben (V4) részt vevő országok kormányfői. A csúcstalálkozó középpontjá
ban az EU 2007-2013 közötti költségvetésével kapcsolatos álláspontok egyeztetése sze
repelt. Gyurcsány Ferenc magyar, Jirí Paroubek cseh, Marek Belka lengyel és Mikulás 
Dzurinda szlovák miniszterelnök Jósé Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnöké
vel, majd Wolfgang Schüssel osztrák kancellárral és Janez Jansa szlovén kormányfővel 
kiegészülve ülést tartottak.

Szeptember

Szeptem ber 1-2. EURÓPAI UNIÓ: Az EU-tagországok külügyminiszterei, köztük So
mogyi Ferenc a walesi Newportban tartottak kötetlen tanácskozást Törökország uniós 
csatlakozásáról. A találkozón a magyar külügyminiszter nyilatkozatban bejelentette: 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök levélben kérte az EU soros elnöki tisztségét betöltő 
Tony Blair brit kormányfőtől, hogy a brit EU-elnökség segítse elő a horvát felvételi tár
gyalások megkezdését.

Szeptem ber 7-9 . NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ: New Yorkban rendezte meg az Inter
parlamentáris Unió (IPU) a parlamenti elnökök 2. világkonferenciáját 150 házelnök-kö
zöttük Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke -  részvételével.

Szeptem ber 8 -10 . KÍNA: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hivatalos látogatást tett Kí
nában. Ellátogatott Hongkongba is, ahol személyében először járt magyar kormányfő. 
Kíséretében volt Somogyi Ferenc külügy-, Kóka János gazdasági és közlekedési, Kovács 
Kálmán informatikai és hírközlési, Bozóki András kulturális és Kolber István regionális 
fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter.

Szeptem ber 13. VATIKÁN, OLASZORSZÁG: Somogyi Ferenc külügyminiszter a Vati
kánban hivatalos találkozót tartott Giovanni Lajolo érsekkel, a Vatikán „külügyminisz
terével". Rögzítették, hogy nincs szükség az 1997-ben kötött megállapodás újratárgyalá
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sára. Somogyi Ferenc Rómában Gianfranco Fini olasz külügyminiszterrel a két ország 
gazdasági és kulturális együttműködéséről folytatott megbeszélést.

Szeptem ber 14-15 . ENSZ: Sólyom László köztársasági elnök New Yorkban részt vett és 
14-én felszólalt az ENSZ-közgyűlés jubileumi ülésszakán. Sólyom László jelen volt azon 
a különtalálkozón is, amelyen az ENSZ új pénzügyi alapja, a Demokrácia Alap létreho
zásában közreműködő államok állam- és kormányfői vettek részt. A magyar államfő 
aláírta a nukleáris terrorizmus elleni ENSZ-egyezményt.

Szeptem ber 15. AUSZTRÁLIA: Alexander Downer ausztrál külügyminiszter Budapes
ten folytatott tárgyalásain ígéretet tett a magyar állampolgárokkal szemben érvényes 
ausztráliai beutazóvízum- rendszer könnyítésére.

Szeptem ber 17-23. ENSZ: Somogyi Ferenc külügyminiszter részt vett New Yorkban, 
az ENSZ-közgyűlés ülésszakán. Több kétoldalú megbeszélést folytatott. Abdullah Gül 
török külügyminiszterrel Törökország európai uniós csatlakozásával kapcsolatos kér
désekről, a többi között Ciprus elismeréséről tárgyalt. 21-23-án 117 ország képviselői 
-  köztük Somogyi Ferenc -  értekezletet tartottak a nukleáris robbantások teljes tilalmá
ról rendelkező átfogó atom csendszerződés (CTBT) hatályba lépésének előmozdításáról.

Szeptem ber 20. OROSZORSZÁG: Mihail Fradkov orosz miniszterelnök budapesti 
munkalátogatásán tárgyalt Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, Szili Katalin házel
nökkel, és találkozott Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével.

Szeptem ber 26. EURÓPAI UNIÓ: Az Országgyűlés elfogadta a Bulgária és Románia 
európai uniós csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetésére vonatkozó törvényjavasla
tot. A parlament a javaslatot 257 igen, hat nem és egy tartózkodás mellett hagyta jóvá.

Szeptem ber 30. ROMÁNIA: Somogyi Ferenc külügyminiszter román kollegájával, 
Mihai-Razvan Ungureanuval Gyulán az október 20-21-re tervezett magyar-román kö
zös kormányülés előkészítéséről tárgyalt.

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ: A visegrádi országok (V4) államfői -  Aleksander 
Kwasniewski lengyel, Sólyom László magyar, Václav Klaus cseh és Ivan Gasparovic 
szlovák elnök -  a lengyelországi Wislában elsősorban az EU-tagság első évének tapasz
talatait és az unió fejlődésének irányát vitatták meg.

O któber

Október 2 -3 . EURÓPAI UNIÓ: Az európai uniós országok külügyminiszterei rendkí
vüli értekezletet tartottak Luxembourgban, amelyen hosszas vita után végül 3-án egy
hangúlag egyetértésre jutottak a török csatlakozási tárgyalások kereteiről, megteremtve 
a lehetőséget a megbeszélések megkezdéséhez. A részvevők elfogadták, hogy megkez
dődjenek a csatlakozási tárgyalások Horvátországgal, illetve jóváhagyták azt is, hogy 
megkezdődjenek az EU és Szerbia és Montenegró közötti stabilitási és társulási egyez
mény megkötését célzó tárgyalások. Az értekezleten Magyarországot Somogyi Ferenc 
külügyminiszter képviselte.
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Október 3 -4 . SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ: Hivatalos látogatást tett Magyarországon 
Boris Tadic szerb államfő, tárgyalásain központi helyet foglalt el a vajdasági magyar 
kisebbség helyzete. Tadic elnök megbeszélést folytatott Sólyom László köztársasági el
nökkel, találkozott Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, továbbá Orbán Viktorral, a 
Fidesz, Hiller Istvánnal, az MSZP és Dávid Ibolyával, az MDF elnökével. Szili Katalin 
házelnökkel kiemelten foglalkoztak a két ország parlamentje által 2005 tavaszán indított 
toleranciaprogrammal.

Október 4 -8 . EGYESÜLT ÁLLAMOK: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hivatalos lá
togatást tett az Egyesült Államokban. Kíséretében volt Kóka János gazdasági és közleke
dési, Somogyi Ferenc külügy-, Juhász Ferenc honvédelmi miniszter, Kuncze Gábor, az 
SZDSZ elnöke és egy 12 fős üzletember-delegáció, valamint elkísérte felesége, Dobrev 
Klára is. A kormányfő New Yorkban találkozott Kofi Annan ENSZ- főtitkárral, felavatta 
a New York-i új Magyar Kulturális Intézetet, ahol kormányellenes tüntetők várták. 7-én 
Washingtonban, a Fehér Házban fogadta George W. Bush amerikai elnök. A magyar 
kormányfő megbeszélést folytatott Condoleezza Rice külügyminiszterrel, találkozott 
Tom Lantossal, a képviselőház külügyi bizottsága rangidős demokrata párti tagjával, 
Bill Fristtel, a szenátus republikánus párti frakciójának vezetőjével, Dennis Hastert re
publikánus párti képviselőházi elnökkel és Charles Gáti magyar származású politoló
gussal. A látogatás során Juhász Ferenc honvédelmi miniszter a Pentagonban találkozott 
Donald Rumsfeld védelmi miniszterrel.

Október 5. Budapesten a Külügyminisztérium jegyzéket nyújtott át Ukrajna, Szerbia 
és Montenegró, Románia és Horvátország budapesti nagyköveteinek, amelyben közölte: 
Magyarország 2006. január 1-jétől bevezeti a nemzeti vízumot, amelyet minden olyan 
ukrán, szerb és montenegrói, román és horvát állampolgár díjmentesen igényelhet, aki 
tanulás, nyelvgyakorlás, a kulturális nemzeti identitás megőrzése, családi kapcsolatok 
ápolása céljából kíván Magyarországon tartózkodni.

Október 5 -1 2 . LATIN-AMERIKA: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke dél-amerikai 
körútja során Peruba (5-10.) majd Chilébe (10-12.) látogatott.

Október 10. HOLLANDIA: Jan Peter Balkenende holland kormányfő Budapesten a ma
gyar állampolgárok hollandiai munkavállalásának felszabadításáról tárgyalt Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnökkel.

Október 13. FRANCIAORSZÁG: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Párizsba látogatott 
Somogyi Ferenc külügy-, Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter, Baráth Etele 
európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és egy politikusokból és üzletemberek
ből álló mintegy ötvenfős delegáció kíséretében. A kormányfőt fogadta Jacques Chirac 
francia elnök, és tárgyalt Dominique de Villepin miniszterelnökkel.

Október 13-15 . NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ: Sólyom László köztársasági elnök Hor
vátországban részt vett a közép- európai országok államfőinek 12. csúcstalálkozóján.

Október 14. HORVÁTORSZÁG: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Horvátországba
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látogatott. Gyurcsány Ferenc Rijekából Zágrábba utazott, ahol Ivó Sanader horvát kor
mányfővel tanácskozott.

Október 14-15. EURÓPA: 16 közép-európai és balkáni ország államfője az Európai 
Unió további bővítésének kérdéseiről tartott csúcstalálkozót Zágrábban. Magyaror
szágot Sólyom László köztársasági elnök képviselte. Az államfők az EU bővítésének 
folytatása mellett foglaltak állást, s támogatásukról biztosították a többi nyugat-balkáni 
ország uniós csatlakozási törekvéseit is.

Október 20. ROMÁNIA: Első alkalommal tartottak Bukarestben magyar-román együttes 
kormányülést, amelyen magyar részről Gyurcsány Ferenc miniszterelnök mellett -  a honvé
delmi miniszter kivételével -  a teljes kormány, román részről Calin Popescu Tariceanu kor
mányfő és 23 miniszter vett részt. Az ülésen tizenöt dokumentumot írtak alá, és számtalan 
együttműködési projektről állapodtak meg. Megállapodás született egyebek között a Csík
szeredái magyar, illetve a gyulai román főkonzulátus megnyitásáról, Sepsiszentgyörgyön 
magyar kulturális intézet nyitásáról is. 21-én a magyar kormányfő Nagyváradra utazott.

MOLDÁVIA: Marian Lupu, a moldáv parlament elnöke Budapesten tett látogatást, és 
a magyar és a moldáv parlament közötti együttműködésről írt alá megállapodást Szili 
Katalinnal, az Országgyűlés elnökével.

Október 24-25 . KÍNA: Somogyi Ferenc külügyminiszter Pekingben és Sanghajban 
folytatott tárgyalásokat Li Csao-hszing (Li Zhaoxing) külügyminiszterrel és Ceng Pej
jen (Zeng Peiyan) miniszterelnök-helyettessel.

Október 25. KÖZÉP-EURÓPA: Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, 
Szlovákia és Szlovénia parlamenti elnökei -  köztük Szili Katalin, az Országgyűlés elnö
k e -  Bécsben találkoztak. Szili Katalin Andreas Khol osztrák parlamenti elnökkel külön 
is találkozott.

Október 26. NÉMETORSZÁG: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Berlinben tett mun
kalátogatást. Tárgyalt Gerhard Schröder ügyvezető német kancellárral és Angela Merkel 
CDU-elnökkel, a kancellári hivatal várományosával.

Október 26-27. EURÓPAI UNIÓ: Az európai uniós országok állam- és kormányfői (Eu
rópai Tanács) informális csúcstalálkozót tartottak a London közelében lévő Flampton 
Court kastélyban. Az értekezleten részt vett Gyurcsány Ferenc kormányfő. Gyurcsány 
Ferenc 26-án Londonban megbeszélést folytatott Tony Blair brit kormányfővel is.

Október 28. LITVÁNIA: Arturas Paulauskas litván parlamenti elnök Budapesten Szili 
Katalinnal, az Országgyűlés elnökével folytatott megbeszélést.

N ovember

Novem ber 3. PORTUGÁLIA: Somogyi Ferenc külügyminiszter Lisszabonban Diogo 
Freitas do Amaral portugál külügyminiszterrel tárgyalt. A két külügyminiszter együtt
működési megállapodást írt alá a kulturális, az oktatási, a tudományos és az idegenfor
galmi kapcsolatok területén.
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N ovem ber 7. EURÓPAI UNIÓ: Brüsszelben tanácskoztak az európai uniós tagországok 
külügy-, és uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek ülésen -  több hónap szünet után 
-  hivatalosan folytatódtak a tárgyalások az unió 2007-2013 közötti hosszú távú költség- 
vetéséről. Az értekezleten részt vett Somogyi Ferenc külügyminiszter és Baráth Etele, az 
uniós ügyekkel foglalkozó magyar miniszter.

N ovem ber 8. SZLOVÁKIA: Somogyi Ferenc külügyminiszter pozsonyi hivatalos láto
gatásán megbeszélést folytatott Mikulás Dzurinda szlovák miniszterelnökkel.

N ovem ber 8-11. JAPÁN: Szili Katalin, az Országgyűlés elnökének vezetésével parla
menti küldöttség tett látogatást Japánban. A delegáció Tokióban megbeszélést folytatott 
Koidzumi Dzsunicsiro miniszterelnökkel, a házelnököt fogadta Akihito császár.

N ovem ber 12. HORVÁTORSZÁG: Sólyom László köztársasági elnök Sopronban, a 
hatodik országos horvát nap alkalmával megbeszélést folytatott Stjepan Mesic horvát 
államfővel.

N ovem ber 13. JORDÁNIA: Somogyi Ferenc külügyminiszter Ammánban jordániai 
kollégájával, Faruk Kaszravival, majd Rámalláhban Áhmed Koréi palesztin kormányfő
vel tárgyalt a közel-keleti rendezésről és a kétoldalú kapcsolatokról.

N ovem ber 13-14. IZRAEL: Somogyi Ferenc külügyminiszter Jeruzsálemben a közel- 
keleti rendezésről, az Iránnal kapcsolatos problémákról tárgyalt, majd részt vett a Jichak 
Rabin izraeli miniszterelnök meggyilkolásának 10. évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezéseken.

N ovem ber 14. EU-KÍNAI NK: Kínába látogatott Kovács László, az Európai Bizottság 
adó- és vámügyi biztosa. A magyar uniós biztos látogatásának kettős célja volt: az EU 
és Kína közötti közös vám-együttműködési bizottság első ülés alkalmából összegezni a 
2004-ben aláírt vám-együttműködési megállapodás tapasztalatait és a továbblépés lehe
tőségeit, illetve előmozdítani az EU és Kína stratégiai partnerségének kiépítését.

N ovem ber 15. Az Európai Unió, a Balkán régió és Magyarország címmel konferenciát 
tartottak Budapesten. Az értekezleten Az Európai Unió keleti kiterjedése és Magyaror
szág címmel tartott előadást Somogyi Ferenc külügyminiszter.

N ovem ber 16. SZLOVÉNIA: Sólyom László köztársasági elnök a szlovéniai Lendván 
európai uniós ügyekről és balkáni kérdésekről folytatott megbeszélést Janez Drnovsek 
szlovén államfővel és találkozott a Mura vidéki magyar kisebbség vezetőivel.

N ovem ber 17. MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG: Andrei Stratan moldovai külügy- és 
európai integrációs miniszter Budapesten megbeszélést folytatott Somogyi Ferenc kül
ügyminiszterrel és Baráth Etelével, az EU-ügyek tárca nélküli miniszterével. A külügy
miniszterek két közös nyilatkozatot írtak alá.

N ovem ber 19. EURÓPAI UNIÓ: Jósé Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke bu
dapesti látogatásán találkozott Sólyom László köztársasági elnökkel, Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnökkel és Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, részt vett a Befogadó Európa? 
Látóhatár 2020  című nemzetközi kulturális tanácskozáson. Sajtótájékoztatóján sürgette a
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magyar kormányt: tegye meg a szükséges lépéseket a makrogazdasági stabilitás hely
reállítása érdekében.

N ovem ber 21-22 . EURÓPAI UNIÓ: Brüsszelben tanácskoztak az európai uniós or
szágok külügyminiszterei. Az ülésen részt vett Baráth Etele uniós ügyekkel foglalkozó 
tárca nélküli miniszter.

N ovem ber 25. VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS: A visegrádi négyek kormányfői -  Mi
kulás Dzurinda szlovák, Gyurcsány Ferenc magyar, Kazimierz Marcinkiewicz lengyel 
és Ji?í Paroubek cseh miniszterelnök -  levelet intézett Tony Blairhez, az EU soros elnök
ségét betöltő Nagy-Britannia miniszterelnökéhez.

N ovem ber 27-28. EURÓPA: Barcelonában rendezték meg az első euro-mediterrán 
csúcsértekezletet az EU 25 tagországa és a földközi- tengeri térség tíz országa vezetői
nek részvételével. A konferencián Magyarországot Sólyom László köztársasági elnök és 
Somogyi Ferenc külügyminiszter képviselte, mindketten részt vettek a spanyol kezde
ményezésű, ENSZ által felkarolt Civilizációk Szövetsége munkamegbeszélésen.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna  
M T I Rt., Sajtóadatbank
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