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Külpolitikai eseménynaptár
2014. április 1.–június 30.

ÁPRILIS

Április 1–2. NATO: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett  a NATO-
országok külügyminisztereinek találkozóján.
Április 2–3. EurÓpai UniÓ: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett  az 
EU–Afrika-csúcstalálkozón. A magyar külügyminiszter külön kétoldalú megbeszélést 
folytatott  Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma asszonnyal, az Afrikai Unió Bizott ságának 
elnökével is.
Április 4–5. EurÓpai UniÓ: Martonyi János külügyminiszter Athénban részt vett  az Eu-
rópai Unió (EU) külügyminisztereinek informális tanácskozásán.
Április 14. EurÓpai UniÓ: Martonyi János külügyminiszter részt vett  az Európai Unió 
külügyminisztereinek luxembourgi tanácskozásán.
Április 15. NemzetkÖzi tanácskozás: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt 
vett  az Európai Politikai Tanulmányok Központja (CEPS) által szervezett  rendezvényen.
Április 16. Visegrádi egyÜttmŰkÖdés: Budapesten tanácskoztak a visegrádi országok 
(V4), valamint a kezdeményezéshez csatlakozó Románia és Bulgária területfejlesztési 
miniszterei.
Április 16–17. Franciaország: Martonyi János külügyminiszter Párizsba látogatott , ahol 
a magyar nagykövetségen a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt kitünteté-
seket adta át, tárgyalt Laurent Fabius francia külügyminiszterrel, és felszólalt a nagykö-
vetség és a francia Nemzetgyűlés francia–magyar baráti tagozata által szervezett  „Ma-
gyarország, Franciaország, Európa – mérleg és perspektívák” című konferencián is.
Április 24–25. EgyesÜlt Államok: Áder János köztársasági elnök az Egyesült Államok-
ba látogatott , ahol részt vett  a Jersey Cityben található Liberty Science Center (LSC) 
„Beyond Rubik’s Cube” (Túl a Rubik-kockán) című kiállításának megnyitóján.
Április 27. Vatikán: Áder János köztársasági elnök vezetésével delegáció vett  részt Ró-
mában XXIII. János és II. János Pál pápa szentt é avatási ceremóniáján. A küldött ségben 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyett es képviselte a kormányt. Orbán Viktor miniszter-
elnök magánemberként zarándokolt Rómába. A szertartás után Áder János az államfők 
sorában Ferenc pápa elé járult, és néhány mondatot váltott  az egyházfővel.
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Április 28. Lengyelország: Áder János köztársasági elnök Lengyelországba látogatott  a 
Holokauszt Emlékév és a Nemzetközi Élet Menete alkalmából, és részt vett  az Ausch-
witz ból Birkenauba tartó emlékmeneten, beszédet mondott  a Nemzetközi Élet Menete 
megemlékezésen, valamint megtekintett e a birkenaui emlékhelyet.
Április 28–30. EurÓpai UniÓ: Budapesten nemzetközi konferenciát tartott ak Magyaror-
szág uniós csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából, amelyen részt vett  többek kö-
zött  Radosław Sikorski lengyel, Miroslav Lajčák szlovák, Maia Pandzsikidze grúz és 
Elmar Mammadyarov azeri külügyminiszter, valamint Štefan Füle bővítési biztos.

MÁJUS

Május 5. Lengyelország: Varsóba utazott  Orbán Viktor miniszterelnök, akinek újbóli 
választási győzelmét követően ez volt az első külföldi látogatása. A kormányfő rövid 
varsói programja során megbeszélést folytatott  Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel.
Május 7. Szlovénia: A magánlátogatáson Budapesten tartózkodó volt szlovén államfőt, 
Danilo Türköt fogadta Orbán Viktor miniszterelnök.
Május 7. EurÓpai UniÓ: Az energiabiztonság kérdése és a magyar akác ügye is téma 
volt Orbán Viktor miniszterelnök és José Manuel Barroso, az Európai Bizott ság elnöke 
Berlinben tartott  találkozóján.
Május 7–8. Visegrádi egyÜttmŰkÖdés: A visegrádi együtt működés (V4) tagjai plusz há-
rom délkelet-európai ország környezetvédelmi minisztereinek 20. találkozóját tartot-
ták szerdán, Visegrádon. A megbeszélésen Csehország, Lengyelország, Magyarország, 
Szlovákia, Bulgária, Horvátország és Románia környezetvédelemért felelős kormány-
tagjai találkoztak, Magyarországot Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter képviselte.
Május 7–8. Németország: Orbán Viktor miniszterelnök Berlinbe látogatott , ahol felszó-
lalt a WDR német regionális közszolgálati műsorszóró társaság „Europa Forum” című 
konferenciáján, ahol előadást tartott  mások mellett  Angela Merkel német kancellár és 
José Manuel Barroso, az Európai Bizott ság elnöke is. A magyar miniszterelnök 7-én 
José Manuel Barrosóval, 8-án Norbert Lammertt el, a Bundestag, a német törvényhozás 
alsóháza elnökével és Angela Merkellel folytatott  megbeszéléseket. A miniszterelnök 
vezett e küldött ségnek tagja volt Martonyi János külügyminiszter és Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere is.
Május 12. EurÓpai UniÓ: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett  az EU-
országok külügyi tárcavezetőinek tanácskozásán.
Május 12–14. Katar: Áder János köztársasági elnök Katarba látogatott . Áder János sze-
mélyében először kereste fel magyar államfő az arab monarchiát. A köztársasági el-
nököt elkísérte felesége, Herczegh Anita. A delegáció tagja volt Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter is. Áder János és Varga Mihály Dohában megbeszélést folytatott  
Tamím bin Hamad Ál Száni sejkkel, Katar állam emírjével és a katari miniszterelnök-
kel és belügyminiszterrel, Abdalláh bin Nászer bin Kalifa Ál Száni sejkkel.
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Május 15–17. NemzetkÖzi értekezlet: Pozsonyban rendezték meg a közép-európai 
kül- és biztonságpolitikai fórumot, a Globsecet. A tanácskozás első napján felszólalt 
Martonyi János magyar külügyminiszter, a második napon tartott ák meg a visegrádi 
országok – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – kormányfőinek 
találkozóját. Orbán Viktor magyar, Robert Fico szlovák, Bohuslav Sobotka cseh és Do-
nald Tusk lengyel kormányfő vendégül látt a a leköszönő NATO-főtitkárt, Anders Fogh 
Rasmussent. A harmadik napon a védelmi miniszterek tanácskoztak.
Május 22. Románia/Magyarság: Orbán Viktor kormányfő a romániai Szatmárnémeti-
ben megbeszélést folytatott  Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, román minisz-
terelnök-helyett essel.
Május 22–25. Belgium: Áder János köztársasági elnök hivatalos látogatást tett  22-én Bel-
giumban, 23-án Luxemburgban. Áder János Belgiumban találkozott  Fülöp királlyal, 
majd azt követően Sabine de Bethune-nel, a belga szenátus elnökével, Brugge-ben meg-
hallgatt a az éppen ott  turnézó Budapesti Fesztiválzenekar koncertjét. Luxembourgban 
a köztársasági elnököt fogadta Henrik nagyherceg, majd azt követően Áder János Mars 
di Bartolomeóval, a luxemburgi képviselőház elnökével és Xavier Bett el kormányfővel 
találkozott . Áder János 25-én Brüsszelben, a magyar nagykövetségen adta le szavazatát 
az európai parlamenti választáson.
Május 27. EurÓpai UniÓ: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt vett  az uniós 
országok állam-, illetve kormányfőinek kötetlen vacsoráján.

JÚNIUS

Június 2. EU/GÖrÖgország: Orbán Viktor kormányfő Athénban tárgyalt az Európai Unió 
versenyképessé tételéről, a gazdasági növekedésről és a munkahelyteremtésről az EU 
soros elnökségét betöltő Görögország miniszterelnökével, Antonisz Szamarasszal.
Június 3–4. EurÓpa/EgyesÜlt Államok: Barack Obama amerikai elnök az általa szerve-
zett  varsói találkozón eszmecserét folytatott  tíz európai rendszerváltó ország vezetőjé-
vel. Magyar részről Áder János köztársasági elnök vett  részt a megbeszélésen. A viseg-
rádi országok elnökei és a német államfő közös közép-európai körútt al emlékeztek meg 
a rendszerváltás 25. évfordulójáról. A körútnak a varsói ünnepség volt az első állomása, 
ezt követően Budapesten találkoztak, június 16-án, majd a következőkre október 9-én 
Lipcsében, november 16-án Pozsonyban, november 17-én pedig Prágában kerül sor.
Június 3. kazahsztán: Orbán Viktor kormányfő Budapesten tárgyalt Karim Maszimov 
kazah miniszterelnökkel.
Június 4. ENSZ/UNESCO: Négy évre Magyarország is tagja lett  a Szellemi Kulturá-
lis Örökség Megőrzése Kormányközi Bizott ságának, így közvetlenül is részt vesz az 
UNESCO szellemi kulturális örökséggel kapcsolatos politikájának  alakításában.
Június 7. NemzetkÖzi kitÜntetés: Németh Miklós volt magyar kormányfő Wrocławban 
átvett e az Atlanti Tanács Szabadság Kitüntetését.
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Június 10. EurÓpai Parlament: Az Európai Parlament brüsszeli székházában felavatt ák 
a Horn Gyula néhai magyar miniszterelnökről elnevezett  tanácskozótermet.
Június 11. Szlovénia: Navracsics Tibor, a harmadik Orbán-kormány külgazdasági és 
külügyminisztere első útja Szlovéniába vezetett . Lendván találkozott  Borut Pahor szlo-
vén államfővel is.
Június 13. Kuvait: Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter Sabah Al-Khaled 
Al-Hamad Al-Sabah kuvaiti külügyminiszterrel, első miniszterelnök-helyett essel ta-
nácskozott  Budapesten.
Június 15. Németország: A magas rangú német Point Alpha díjjal tüntett ék ki Németh 
Miklós volt miniszterelnököt az európai és a német egység érdekében kifejtett  mun-
kájáért.
Június 16. Visegrádi EgyÜttmŰkÖdés: A visegrádi országok államfői – Áder János ma-
gyar, Miloš Zeman cseh, Andrej Kiska szlovák és Bronisław Komorowski lengyel el-
nök –, valamint Joachim Gauck német államfő katonai tiszteletadás mellett  Budapes-
ten megkoszorúzták a magyar nemzeti emlékhelyet, majd lerótt ák kegyeletüket Nagy 
Imre sírjánál. Orbán Viktorral „A szívek forradalma volt” címmel jelent meg interjú a 
Bild című lap hétfői számában. Joachim Gauck német államfő a Terror Háza Múzeum-
ban Áder János magyar köztársasági elnökkel együtt  erősített e meg, hogy a két ország 
együtt működik a kommunizmus áldozatainak számbavételében. Az „Adjunk nevet az 
áldozatoknak!” elnevezéssel kötött  megállapodás megvalósításában a Terror Háza Mú-
zeum mellett  német részről az egyik kelet-berlini Stasi-börtön helyén működő emlék-
hely, a Gedenkstätt e Berlin-Hohenschönhausen vesz részt.
Június 16. NemzetkÖzi párt: Orbán Viktor miniszterelnök a dél-portugáliai Albufeirában 
részt vett  az Európai Néppárt parlamenti csoportjának tanácskozásán.
Június 18. TÜrkmenisztán: Gurbanguly Berdimukhammedow türkmén elnök Buda-
pestre látogatott , s tárgyalásokat folytatott  Áder János elnökkel a két ország között i 
együtt működés lehetőségeiről.
Június 23. EurÓpai UniÓ: AZ EU-országok külügyminiszterei Luxembourgban tanács-
koztak. Megállapodtak abban, hogy az Unió a közös biztonsági és védelmi politika 
keretében ukrajnai rendőri missziót hoz létre, amelynek az lesz a feladata, hogy ta-
nácsaival és szakmai útmutatásokkal támogassa az ukrán nem katonai jellegű biz-
tonsági szervek reformját, illetve kiképzéssel javítsa a rendőrség, a nemzeti gárda és 
más jogérvényesítő szervek felkészültségét. A külügyminiszterek Pavlo Klimkinnel, 
az ukrán diplomácia frissen kinevezett  irányítójával együtt  tekintett ék át az ukrajnai 
helyzetet. Az uniós külügyminiszterek ülésén most először képviselte Magyarországot 
Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter. A miniszter bejelentett e, hogy Ma-
gyarország is részt kíván venni a jogállamiság megszilárdításán munkálkodó ukrajnai 
civil EU-misszióban.
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Június 24. Visegrádi EgyÜttmŰkÖdés: A visegrádi országok „Európa növekedési motor-
ja” című konferenciáját Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián tartott ák meg. 
Ezen részt vett  a visegrádi országok miniszterelnökei – Orbán Viktor magyar, Robert 
Fico szlovák, Bohuslav Sobotka cseh és Donald Tusk lengyel kormányfő – mellett  José 
Manuel Barroso, az Európai Bizott ság elnöke és Johannes Hahn, a regionális politikáért 
felelős uniós biztos is. A találkozón beszédet mondott Orbán Viktor kormányfő. 
A konferencián szó volt az uniós felzárkóztatási alapok hasznosításáról, a növekedés-
ről, a munkahelyteremtésről és az energia-összekött etésekről is. A csúcstalálkozóval 
véget ért Magyarország egy éven át tartó V4-es elnöksége. Magyarország Szlovákiának 
adta át az elnöki feladatokat. A tanácskozás befejezéseként tartott  sajtótájékoztatón Or-
bán Viktor az energiabiztonságot nevezte a magyar V4-elnökség egyik legfontosabb 
ügyének.
Június 25. NATO: A NATO-tagállamok külügyminiszterei Brüsszelben tanácskoztak. 
Magyar részről Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter vett  részt.
Június 27. EurÓpai UniÓ: Az EU-tagállamok állam- és kormányfőiből álló Európai Tanács 
brüsszeli ülésén Jean-Claude Juncker volt luxemburgi kormányfőt jelölték az Európai 
Bizott ság elnöki tisztségére. A jelölés ellen szavazott  Orbán Viktor magyar és David 
Cameron brit kormányfő.
Június 28. Németország: Orbán Viktor miniszterelnök felkereste ludwigshafeni ott -
honában Helmut Kohl korábbi német kancellárt. A megbeszélésen a miniszterelnök 
köszönetet mondott  a német újraegyesítésben főszerepet játszó kereszténydemokrata 
politikusnak, hogy kancellárként, Magyarország barátjaként, a rendszerváltozás előtt  
és után is segített e hazánkat.
Június 30. Szlovákia: Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban 
tett  látogatást, és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszterrel találkozott .
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