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JANUÁR
Január 3. Horvátország: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és 
igazságügyi miniszter Zágrábba látogatott, ahol felavatta az új Magyar Intézetet.
Január 5–7. Chile: Martonyi János külügyminiszter hivatalos látogatást tett Chilében; 
tárgyalt chilei kollégájával, Alfredo Moreno Charmeval, valamint a kétkamarás chi-
lei kongresszus vezetőivel, Jorge Pizarro Soto szenátusi és Edmundo Eluchans Urenda 
képviselőházi elnökkel.
Január 7. Románia: Kövér László házelnök a székelyföldi Madéfalván részt vett és be-
szédet mondott az 1764. január 7-ei vérengzés emlékművénél tartott megemlékezésen.
Január 10. Szlovénia: Orbán Viktor és Alenka Bratušek szlovén miniszterelnök felavatta 
a Felsőszölnök–Kétvölgy összekötő utat Vas megyében, a kétvölgyi magyar–szlovén 
határátkelőnél. Előzőleg a két kormányfő Apátistvánfalván tárgyalt, és kormányközi 
szándéknyilatkozatot írt alá a közúti kapcsolatok átfogó fejlesztéséről.
Január 12–13. Svájc: Orbán Viktor miniszterelnök Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) elnökével közösen látogatást tett az Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet, a CERN genfi központjában. Orbán Viktor miniszterelnök január 13-án részt 
vett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) zürichi gáláján.
Január 14. Oroszország: Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatást tett Moszkvá-
ban. A látogatás alkalmával az orosz elnök és a magyar kormányfő jelenlétében Né-
meth Lászlóné és Szergej Kirijenko megállapodást írt alá a nukleáris energia békés 
felhasználásában való együttműködésről, annak részeként két új paksi erőművi blokk 
építéséről.
Január 14. Nagy-Britannia: Martonyi János külügyminiszter Londonban tárgyalt brit 
kollégájával, William Hague-gel; a megbeszélésen szóba kerültek az európai uniós or-
szágokból érkező munkavállalókkal szemben bevezetett brit szigorítások.
Január 14. Szlovákia: Orbán Viktor miniszterelnök a feleségével, Lévai Anikóval Kassán 
részt vett a Rudolf Schuster volt szlovák államfő 80. születésnapja alkalmából tartott 
ünnepségen.
Január 15. Chile: Edmundo Eluchans Urenda, a chilei képviselőház elnöke delegáció 
élén Budapestre látogatott; fogadta őt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint 
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter.
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Január 16. Katar: Martonyi János külügyminiszter Katarban tett hivatalos látogatást. 
Dohában tárgyalt Abdullah bin Nászer bin Kalifa ász-Száni miniszterelnök-belügymi-
niszterrel és Kalid al Attija külügyminiszterrel.
Január 19. Szlovákia: Martin Glvác, a Szlovák Köztársaság védelmi minisztere a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Hejcén részt vett és beszédet mondott a 2006. január 19-én 
történt légi katasztrófa szlovák áldozatainak tiszteletére rendezett megemlékezésen.
Január 25. Horvátország: Zoran Milanović horvát miniszterelnök részt vett és beszédet 
mondott az MSZP nagygyűlésén, a Papp László Budapest Sportarénában.
Január 28. Kazahsztán: Jerlan Idriszov kazahsztáni külügyminiszter Budapestre láto-
gatott. A kazah külügyi tárcavezető és magyar kollégája, Martonyi János közös szemi-
náriumot tartott a két ország közötti tudományos, társadalmi és gazdasági együttmű-
ködés lehetőségeiről.
Január 29. Lengyelország: Magyar–lengyel kormányközi csúcstalálkozót tartottak Buda-
pesten: Donald Tusk lengyel kormányfőt fogadta Orbán Viktor kormányfő. Hende Csaba 
honvédelmi miniszter és Tomasz Siemoniak nemzetvédelmi miniszter kormányközi titok-
védelmi megállapodást, Martonyi János külügyminiszter és Piotr Serafin lengyel EU-ügyi 
államtitkár pedig civil együttműködési programról szóló szándéknyilatkozatot írt alá.
Január 29. Visegrádi együttműködés: A visegrádi országok miniszterelnökei az ukrajnai 
helyzetről tanácskoztak Budapesten: Orbán Viktorhoz és Donald Tuskhoz munkava-
csora keretében csatlakozott Robert Fico szlovák és Bohuslav Sobotka cseh kormányfő.
Január 31.–február 2. Nemzetközi értekezlet: Martonyi János magyar külügyminiszter 
részt vett az 50. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián.

FEBRUÁR
Február 4. Szlovénia: Martonyi János külügyminiszter Lendván ünnepélyesen megnyi-
totta a ljubljanai magyar nagykövetség konzuli irodáját. Martonyi János szlovén kollé-
gájával, Karl Erjavec külügyminiszterrel találkozott Szentgotthárdon, ahol részt vettek 
a magyar–szlovén kisebbségvédelmi megállapodás hatálybalépésének 20. évfordulója 
alkalmából rendezett emlékülésen.
Február 5. Németország: Martonyi János külügyminiszter Berlinben tárgyalt Frank-
Walter Steinmeier német külügyminiszterrel.
Február 7–8. Oroszország: Áder János államfő részt vett a XXII. téli olimpiai játékok 
megnyitóján, az oroszországi Szocsiban. Másnap meglátogatta a magyar csapatot az 
olimpiai faluban.
Február 10. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett az 
uniós külügyminiszterek tanácskozásán.
Február 10. Koszovó: Ibrahim Makolli, a Koszovói Köztársaság diaszpóraügyi minisz-
tere Budapesten találkozott Répás Zsuzsannával, a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárával és Németh Zsolttal, a 
Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával.
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Február 12–13. Kína: Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatásra Kínába utazott. 
Pekingben tárgyalt a Bank of China elnökével, majd beszédet mondott a Kínai Nemzet-
közi Kereskedelemfejlesztési Tanács (CCPIT) székházában tartott gazdasági rendezvé-
nyen. Orbán Viktor megbeszélést folytatott Li Ko-csiang kínai miniszterelnökkel, és a 
két kormányfő jelenlétében több kétoldalú megállapodást is aláírt a kínai és a magyar 
fél. A magyar miniszterelnök előadást tartott a Kínai Társadalomtudományi Akadémi-
án, majd látogatást tett a pekingi Magyar Kulturális Intézetben. Fogadta őt Hszi Csin-
ping, a Kínai Népköztársaság elnöke, majd Csang Tö-csiang, az Országos Népi Gyűlés, 
azaz a törvényhozás állandó bizottságának elnöke. A miniszterelnök vezette magyar 
delegáció tagja volt mások mellett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Matolcsy György, a Magyar Nemze-
ti Bank elnöke, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Dávid Ilona, 
a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és számos vállalatvezető, üzletember is.
Február 13. Grúzia: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Budapesten fogadta grúz kol-
légáját, David Uszupasvilit.
Február 17–19. Törökország: Abdullah Gül török államfő Áder János köztársasági elnök 
meghívására háromnapos látogatáson vett részt Budapesten. A török államfő részt vett 
a III. Magyar–Török Üzleti Fórumon, ahol találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel. 
A tanácskozáson kormányközi megállapodást írtak alá Gül Baba türbéjének és környé-
kének a felújításáról.
Február 18. NATO: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett a magyar 
NATO-csatlakozás 15. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
Február 24. Visegrádi együttműködés: Budapesten tanácskoztak a visegrádi országok 
külügyminiszterei a román, bolgár és görög kollégáikkal. A V4-es találkozón a cso-
port külügyminiszterei – Martonyi János, továbbá Radosław Sikorski lengyel, Lubomír 
Zaorálek cseh és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter – megvitatták többek között 
az EU Keleti Partnerség programjának feladatait és az ukrajnai válsághelyzetet. A Titus 
Corlăţean román, Krisztian Vigenin bolgár és Evangelosz Venizelosz görög külügymi-
niszterrel folytatott tárgyaláson szó volt az energetikai együttműködés lehetőségeiről, 
valamint a szíriai válsághoz kötődő menekülthelyzetről is.
Február 26–27. NATO: Brüsszelben kétnapos tanácskozást tartottak a NATO védelmi 
miniszterei az Ukrajnában kialakult helyzetről. Magyarországot Hende Csaba honvé-
delmi miniszter képviselte.
Február 28. Visegrádi együttműködés: Budapesten tanácskoztak a visegrádi országok 
(V4) parlamenti elnökei: Ewa Kopacz, a lengyel szejm elnöke, Bogdan Borusewicz, a 
lengyel szenátus elnöke, Milan Štěch, a cseh szenátus elnöke, Jan Hamáček, a cseh par-
lament képviselőházának elnöke, Renáta Zmajkovicová, a szlovák parlament alelnöke 
és Kövér László, az Országgyűlés elnöke.
Február 28.–március 1. Visegrádi együttműködés: Kijevbe és Donyeckbe utaztak a vi-
segrádi országok (V4) külügyi vezetői. Martonyi János mellett Miroslav Lajčák szlovák 
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és Lubomír Zaorálek cseh külügyminiszter, illetve a lengyel külügyi tárca képviselője 
találkozott az ukrán parlament, a Verhovna Rada megválasztott elnökével, Olekszandr 
Turcsinovval (aki egyben ideiglenes ukrán államfő is). A V4-ek külügyi vezetői Kijev-
ben megbeszéléseket folytattak Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnökkel, Andrij 
Descsica ideiglenes külügyminiszterrel, Vitalij Klicskóval, az Ütés (UDAR) párt elnö-
kével és Olekszandr Jefremovval, a kormányváltás nyomán ellenzékbe vonult Régi-
ók Pártjának frakcióvezetőjével. Martonyi János külügyminiszter március 1-jén Kár-
pátaljára utazott, és ott találkozott a helyi kormányzat képviselőivel és a magyarság 
vezetőivel Ungváron a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán több száz fős 
hallgatóság előtt mondott beszédet. A magyar külügyminiszter megbeszélést folytatott 
Kárpátalja megye vezetőjével, Ivan Balogával, a megyei tanács (közgyűlés) vezetőjével.

MÁRCIUS
Március 3. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett az 
uniós külügyminiszterek rendkívüli tanácskozásán, amelyet Ukrajna ügyében hívtak 
össze. Martonyi János a brüsszeli találkozó után azt hangsúlyozta, hogy a lehető legha-
marabb alá kell írni az EU és Ukrajna közti társulási szerződést.
Március 3. Vallás: I. Bartolomaiosz, Konstantinápoly egyetemes pátriárkája Budapesten 
tartózkodott, és a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) tartott előadást.
Március 3–5. Bulgária: Margarita Popova bolgár alelnök Budapestre látogatott. A Ma-
gyar Külügyi Intézetben országa európai uniós tagságáról tartott előadást. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem vezetőivel arról beszélgetett, miként lehetne erősíteni a két 
ország oktatási együttműködését.
Március 4. Ukrajna: A visegrádi országok – Csehország, Szlovákia, Lengyelország és 
Magyarország – kormányfői közös nyilatkozatban fejezték ki aggodalmukat Ukrajna 
területi épségének megsértése miatt. Orbán Viktor kormányfő az Országgyűlésben 
kijelentette: „Békét akarunk, nem vért.” Németh Zsolt külügyi államtitkár hivatalába 
kérette Alekszandr Tolkacs budapesti orosz nagykövetet, és a kormány nevében felszó-
lította az orosz felet, tegyen eleget a vonatkozó nemzetközi egyezményekben foglaltak-
nak, és egységei térjenek vissza a krími orosz bázisok határain belülre.
Március 4. Visegrádi együttműködés – Japán: Tokióban megnyitották a visegrádi orszá-
gok (V4) és Japán közötti csereévet, amelynek célja a kereskedelmi és a tudományos-
technikai együttműködés, továbbá a kulturális, politikai és diplomáciai kapcsolatok 
elmélyítése a V4-ek és a kelet-ázsiai szigetország között. Magyarország részéről Prőhle 
Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára vett részt az eseményen.
Március 5. Ausztria: Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter Budapestre látogatott, s 
tárgyalásokat folytatott Martonyi János külügyminiszterrel. Mindketten kijelentették, 
hogy országuk kész részt venni az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
(EBESZ) ukrajnai katonai megfigyelői missziójában.
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Március 5–6. EBESZ: Tizennyolc ország, köztük Magyarország, vesz részt az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Ukrajnába küldött nemzetközi kato-
nai megfigyelői missziójában. 6-án Ács Gábor alezredest nevezték ki a csoport vezető-
jének és szóvivőjének.
Március 6. Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió állam- és kor-
mányfőinek rendkívüli csúcstalálkozóján vett részt. A magyar kormányfő kijelentette: 
a magyar érdek az ukrajnai válsággal kapcsolatban változatlan, hazánk egy demokrati-
kus, a saját lábán álló Ukrajnában érdekelt. A külügyminiszterek egy feltételekhez kö-
tött és fokozatokra osztott, háromlépcsős uniós válaszlépés-sorozatról döntöttek. Első-
ként abban állapodtak meg, hogy az Európai Unió felfüggeszti az Oroszországgal folyó 
vízumügyi tárgyalásokat, valamint az új kétoldalú szerződést célzó megbeszéléseket.
Március 6–7. Nemzetközi tanácskozás: A visegrádi, az északi és a balti országok kül-
ügyminiszterei, összesen tizenkét közép- és észak-európai ország képviselői az észtor-
szági Narvában tanácskoztak. Észtország, Lettország, Litvánia, Izland, Norvégia, Svéd-
ország, Finnország, Dánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország 
külügyminiszterei közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben kritikusnak minősítették az 
ukrajnai helyzetet, és azt javasolták, hogy az Unió küldjön megfigyelőket Ukrajnába. 
Magyarországot Martonyi János külügyminiszter képviselte.
Március 7–8. Nemzetközi párt: Orbán Viktor miniszterelnök részt vett az Európai Nép-
párt dublini kongresszusán. A csúcstalálkozó fő témája a jobbközép pártcsalád euró-
pai parlamenti (EP) választási programjának megvitatása és az Európai Bizottság el-
nöki posztjára pályázó „csúcsjelöltjének” megválasztása volt, de az ukrán helyzet is 
középpontba került. Julija Timosenko volt ukrán kormányfő és Vitalij Klicsko, az Ütés 
(UDAR) párt vezetője is a jelenlévők között volt, és mindketten beszédet mondtak. 
A kongresszus Jean-Claude Juncker volt luxemburgi miniszterelnököt választotta je-
löltjének az Európai Bizottság elnöki posztjára.
Március 11. Bosznia-Hercegovina: A bosznia-hercegovinai parlamentek európai integ-
rációs felkészítését támogató programról tartottak konferenciát Szarajevóban. Magyar 
részről Kövér László, az Országgyűlés elnöke vett részt. A házelnök felszólalásában 
reményét fejezte ki, hogy a magyar Országgyűlés által irányított úgynevezett „iker-
program” alapjaiban járulhat hozzá Bosznia-Hercegovina parlamentjeinek intézményi 
megerősítéséhez, és nagy lépést jelenthet az európai integráció útján az ország számára 
is. Kövér László szarajevói látogatása során megbeszélést folytatott Dragan Čovićcsal, 
Bosznia-Hercegovina Parlamentje Népek Házának elnökével, a boszniai horvátok leg-
nagyobb pártja, a HDZ BiH elnökével is.
Március 12. Malajzia: Anifah Aman malajziai külügyminiszter Budapesten tárgyalt 
Martonyi János külügyminiszterrel. Martonyi János a megbeszélésen arra is kitért, 
hogy remélhetőleg néhány hónapon belül újranyitják a magyar nagykövetséget Kuala 
Lumpurban.
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Március 13. Oroszország: Az orosz kormány jóváhagyta a paksi atomerőmű bővítésére 
szánt, mintegy 10 milliárd euró értékű állami hitelnyújtásról szóló kormányközi meg-
állapodás tervezetét, és utasítást adott az aláírásra.
Március 13. Németország: Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter Budapesten 
találkozott a visegrádi országok (V4) külügyminisztereivel.
Március 13–14. Visegrádi együttműködés: A visegrádi országok (V4) közös védelmi ter-
vezési együttműködéséről, a hosszú távú védelmi elképzelés megalkotásáról, valamint 
a 2016-ban készenléti szolgálatba álló V4–EU-harccsoportról írtak alá megállapodási 
dokumentumokat a négy ország védelmi miniszterei Visegrádon.
Március 14. Lengyelország: Martonyi János magyar külügyminiszter a krakkói Jagelló 
Egyetemen tartott előadást. Martonyi János és Radosław Sikorski lengyel külügymi-
niszter Krakkóban ünnepélyesen újra megnyitotta Magyarország főkonzulátusát.
Március 14. Európa Tanács: Magyarország csatlakozott az Európa Tanácsnak (ET) ahhoz a 
2011-ben született egyezményéhez, amely a nőkkel szembeni erőszak, illetve a kapcsolat-
ban élők közötti erőszak elleni küzdelemről, illetve megelőzésről szól. A dokumentumot 
Robák Ferenc nagykövet, a strasbourgi magyar diplomáciai képviselet vezetője írta alá.
Március 15. Szerbia/Vajdaság: Martonyi János, Magyarország külügyminisztere Sza-
badkán részt vett a március 15-i vajdasági központi ünnepségen.
Március 17. Európai Unió: Orosz vezetők elleni szankciós intézkedések meghozataláról 
tanácskoztak Brüsszelben az EU-országok külügyminiszterei. A tanácskozáson Ma-
gyarországot Martonyi János külügyminiszter képviselte. Az Unió nem ismeri el a krími 
referendum eredményét, mert annak megtartása ellentétben állt az ukrán alkotmány-
nyal és a nemzetközi jog előírásaival. Az uniós külügyminiszterek 13 orosz, valamint 
8 oroszpárti ukrán személlyel szemben döntöttek szankció alkalmazásáról. Martonyi 
János külügyminiszter kijelentette, hogy szükség esetén e személyek köre bővíthető.
Március 17–19. Románia/Erdély: Háromnapos nem hivatalos erdélyi látogatást tett Áder 
János, Magyarország köztársasági elnöke és felesége, Herczeg Anita. Útjuk során kultu-
rális rendezvényeken vettek részt, történelmi emlékhelyeket kerestek fel, és tisztelegtek 
az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt.
Március 19. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter a CNN-nek Brüsszelben 
adott nyilatkozatot. A magyar diplomácia vezetője kifejtette, hogy az Európai Unió 
egységes lesz az Oroszország elleni esetleges súlyosabb szankciók betartásában, mert a 
tagországok nagyon függnek egymástól.
Március 19–21. Oroszország: Magyar napokat tartottak Izsevszkben, az Udmurt Köz-
társaság székhelyén és az Oroszországhoz tartozó köztársaság egy kistelepülésén, 
Bügiben, amely idén a finnugor kulturális főváros szerepét tölti be. Íjgyártó István ma-
gyar nagykövet nyitotta meg a háromnapos rendezvényt.
Március 20. NATO: Oslóban konferenciát rendeztek Magyarország, Csehország és Len-
gyelország NATO-csatlakozásának 15. évfordulója alkalmából. Magyarországot Marto-
nyi János külügyminiszter képviselte.
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Március 20. Németország: Az Európai Tanács ülésén Brüsszelben tartózkodó Orbán 
Viktor miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár megbeszélést folytatott.
Március 20–21. Európai Unió: az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozót tar-
tottak Brüsszelben, amelyen az ukrajnai helyzet volt a fő téma. A 28 EU-ország állam-, 
illetve kormányfőiből álló Európai Tanács tizenkét fővel bővítette az ukrán válságban 
játszott szerepük miatt vagyonbefagyasztással és vízumtilalommal sújtott személyek 
listáját.
Március 21–22. Lengyelország: Bronisław Komorowski lengyel köztársasági elnök a 
magyar–lengyel barátság napja alkalmából Budapesten tartózkodott. Áder János elnök-
kel tárgyalt, előadást tartott az ELTE Bölcsészettudományi Karán, majd 22-én Egerben 
részt vett a két ország barátságára emlékező rendezvényen.
Március 23–24. Szaúd-Arábia: Orbán Viktor miniszterelnök Rijádban részt vett a II. 
Magyar–Arab Gazdasági Fórumon. A kormányfőt útjára elkísérte mások mellett Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. 
A delegációval tartott több mint száz magyar üzletember is. Orbán Viktort külön is 
fogadta Mokrin bin Abdel-Aziz herceg, miniszterelnök-helyettes. A magyar miniszter-
elnök Abdel-Latíf az-Zajánival, az Öböl Menti Együttműködési Tanács főtitkárával is 
tárgyalt.
Március 24–25. Nemzetközi tanácskozás: Hágában nemzetközi „atom-csúcstalálkozót” 
rendeztek. A konferencia fő témája az volt, hogy miként lehet a leghatékonyabban meg-
akadályozni, hogy nukleáris anyagok és eszközök terroristák, bűnözők kezébe kerülje-
nek. A rendezvényen 53 ország és négy nemzetközi szervezet vett részt. Magyarorszá-
got Martonyi János külügyminiszter képviselte.
Március 27. Bosznia-Hercegovina: Martonyi János külügyminiszter – osztrák kollégá-
jával, Sebastian Kurzcal – az Európai Unió békefenntartó ereje (EUFOR) boszniai misz-
sziójának a Szarajevó melletti Butmirban levő táborában tett látogatást. A magyar és 
az osztrák külügyminiszter Szarajevóban találkozott Bosznia-Hercegovina külügymi-
niszterével, a nemzetközi közösség boszniai megbízottjával és az EU különmegbízott-
jával is.
Március 27. ENSZ: Az ENSZ Közgyűlése határozatban foglalt állást Ukrajna területi 
épségének sérthetetlensége mellett, és törvénytelennek minősítette a Krím félsziget 
Oroszországhoz való csatolását. A Közgyűlés határozatát, amely nem kötelező érvé-
nyű, 100 tagállam támogatta, 11 szavazott ellene, 58-an pedig tartózkodtak. Kőrösi Csa-
ba, Magyarország ENSZ-nagykövete elmondta, hogy az Európai Unió mind a 28 tagál-
lama támogatta Ukrajnát.
Március 28. Szerbia/Vajdaság: Orbán Viktor miniszterelnök Szabadkán találkozott az 
ottani zsidó hitközség elnökével. A magyar kormányfő elmondta, hogy a magyar állam 
100 millió forintig terjedő anyagi támogatást ad a szabadkai zsinagóga belső terének 
felújításához. Orbán Viktor leleplezte Kosztolányi Dezső szobrát, s szerepelt a szabad-
kai Pannon RTV „Szubjektív” című interjúműsorában is.


