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2011. július 1.–szeptember 30.

Július
Július 1. Európai Unió: Lengyelország vett e át féléves időtartamra az Európai Unió Taná-
csának soros elnöki tisztségét Magyarországtól. Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban 
adta át Donald Tusk lengyel kormányfőnek az uniós elnökséget jelképező zászlót és 
stafétabotot. Az uniós elnökségváltás alkalmából a lengyel fővárosban megrendezett  
gálaelőadás előtt  ünnepi beszédet mondott  Donald Tusk, Jerzy Buzek, az Európai Parla-
ment elnöke, Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, José Manuel Barroso, az 
Európai Bizott ság elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök.
Július 2. Monaco: II. Albert monacói herceg és Charlene Wittstock egykori dél-afri-
kai úszóbajnok katolikus szertartás keretében is örök hűséget fogadott egymásnak. 
Részt vett az esküvőn Schmitt Pál köztársasági elnök és felesége, Schmittné Makray 
Katalin is.
Július 5. Európai Parlament: Az Európai Parlament Strasbourgban megszavazta azt a 
javaslatot, amelynek értelmében több mint 4,5 milliárd euró tavalyi költségvetési több-
letet utal vissza az EU a tagállamoknak. A többlet miatt  az EU csökkentett e Magyar-
ország idei hozzájárulását is az uniós költségvetéshez, 35.811.599 euróval. Az Európai 
Parlament plenáris ülése a féléves magyar EU-elnökség eredményeit értékelte Stras-
bourgban. Orbán Viktor miniszterelnök összegző beszédében megállapított a, hogy Eu-
rópa erősebb, mint fél éve volt, s a hat hónap alatt  az EU gyorsan és hatékonyan tudott  
reagálni a váratlan kihívásokra is.
Július 8. EU/Líbia: A Külügyminisztérium közölte, hogy Magyarország 2011 második 
félévében is ellátja az Európai Unió képviseletét Líbia fővárosában, Tripoliban, eleget 
téve az Európai Külügyi Szolgálat felkérésének. (Az EU-nak nincs helyi képviselete 
Tripoliban, az Unió képviseletét a magyar nagykövetség látja el 2011. január 1-je óta, 
s – kétoldalú felkérés alapján – Görögország, Horvátország, Kanada, Olaszország és az 
Egyesült Államok érdekeit is képviseli a polgárháború sújtott a észak-afrikai országban.)
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Július 8–9. nemzetközi tanácskozás: Hatodik alkalommal rendezték meg Dubrovnikban 
a Croatia Summit elnevezésű tanácskozást, amely a délkelet-európai régió fejlődésének 
távlataival, az EU bővítésével foglalkozik. Magyarországot Martonyi János külügymi-
niszter képviselte.
Július 12. magyar–namíbiai kapcsolatok: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyett es a Parla-
mentben fogadta Utoni Nujoma namíbiai külügyminisztert és kíséretét. A tárgyaláso-
kon a felek kiemelt témaként érintett ék az agráriummal kapcsolatos megállapodással 
összefüggő kérdéseket. A megbeszélésen szóba került namíbiai diákok magyarországi 
felsőoktatási intézményekben való tanulásának kérdése is.
Július 15–16. ENSZ: Martonyi János külügyminiszter New Yorkban folytatott  megbeszé-
léseket Magyarországnak az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) nem állandó tagsági pályá-
zatával kapcsolatban.
Július 18. Európai Unió: Az uniós országok külügyminiszterei Brüsszelben üléseztek. 
Martonyi János külügyminiszter hozzászólásában kiemelte az elmúlt félévi magyar és 
a soros lengyel elnökségi program folytonosságának fontosságát.
Július 20–23. Románia/magyarság: A romániai Tusnádfürdőn rendezték meg a 22. Bál-
ványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábort (Tusványos). 23-án, a rendezvény záró-
napján Orbán Viktor miniszterelnök az erős állam és a mögött e álló erős nemzet között i 
összefüggésről beszélt, valamint tárgyalt a határon túli magyar vezetőkkel, az RMDSZ, 
az EMNP, a VMSZ, a KMKSZ, valamint az MKP elnökeivel.

Augusztus
Augusztus 8. Izrael: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján megjelent közle-
mény szerint Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter kutatás-fejlesztési együtt mű-
ködésről, a kritikus infrastruktúrák védelmének informatikai hátt eréről és energetikai 
kérdésekről tárgyalt július végén Izraelben.
Augusztus 16. izraeli–magyar kapcsolatok: Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás minisz-
ter és Daniel Ayalon izraeli külügyminiszter-helyett es Budapesten aláírta a magyar 
kormány Izraellel kötött , oktatási és tudományos életet érintő együtt működési megálla-
podását. Az ünnepélyes eseményen részt vett  Aliza Bin-Noun, Izrael Állam Magyaror-
szágra akkreditált nagykövete és Dorit Nachum Zats, a Budapesti Izraeli Nagykövetség 
konzulja.
Augusztus 21–22. Románia/magyarság: A Nemzetközi Magyarságtudományi Társa-
ság meghívására Kolozsváron tartózkodott  Schmitt  Pál köztársasági elnök. A magyar 
államfő találkozott  Florin Stamatiannal, Kolozs megye prefektusával, Alin Tisével, a 
Kolozs Megyei Tanács elnökével, Fekete Emőkével, a testület alelnökével és László At-
tilával, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármesterével. 22-én megnyitott a a 7. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszust.
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Augusztus 24. Szlovákia: Schmitt  Pál köztársasági elnök Ivan Gasparovič szlovák ál-
lamfőhöz írott  levelében kifejtett e: elfogadhatatlannak tartja, hogy Szlovákia Esterházy 
János személyében a mai napig háborús bűnösként tart számon egy igazi demokratát 
és humanistát.
Augusztus 29–31. diplomácia: Nagyköveti értekezletet tartott ak Budapesten. A progra-
mon beszédet mondott  Orbán Viktor kormányfő és Martonyi János külügyminiszter. 
A harmadik napon az osztrák nagyköveti karral közös misszióvezetői értekezletet tar-
tott ak Pannonhalmán. Az eseményen beszédet mondott  Michael Spindelegger osztrák 
külügyminiszter és Franco Fratt ini, az olasz diplomácia irányítója.

Szeptember
Szeptember 2–3. Európai Unió: Az uniós országok külügyminiszterei – köztük Martonyi 
János – a soros EU-elnök Lengyelországban, Sopotban tartott ak nem hivatalos ülést. 
A miniszterek átt ekintett ék a szeptember 29–30-án Varsóban megrendezendő Keleti 
Partnerség csúcstalálkozóra történő felkészülést is.
Szeptember 3. Románia/magyarság: Kövér László, az Országgyűlés elnöke részt vett  az 
erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) marosvásárhelyi rendkívüli kongresszusán, ame-
lyen a szervezet tiszteletbeli elnökévé választott ák.
Szeptember 7–9. Bulgária: Schmitt  Pál államfő hivatalos látogatást tett  Bulgáriában. 
Meghívójával, Georgi Parvanov bolgár köztársasági elnökkel elsősorban európai uniós 
témákról tárgyalt, és találkozott  Cecka Cacsevával, a bolgár nemzetgyűlés elnökével. 
Az államfő beszédet mondott  az Atlanti Klub által szervezett  konferencián, valamint 
találkozott  a Bulgáriában élő magyarok képviselőivel és kitüntetéseket adott  át.
Szeptember 8. andorrai–magyar kapcsolatok: Martonyi János külügyminiszter Buda-
pesten hivatalos látogatáson fogadta Gilbert Saboya Sunyé andorrai külügyminisztert.
Szeptember 11. Románia/magyarság: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Nagyszalon-
tán részt vett  az Arany János Iskolaközpont tanévnyitóján.
Szeptember 13–15. koszovói–magyar kapcsolatok: Schmitt  Pál államfő meghívására Ma-
gyarországra látogatott  Atifete Jahjaga, a Koszovói Köztársaság elnöke. (Személyében 
először járt Magyarországon a balkáni ország államfője a koszovói állam 2008-as meg-
alakulása óta.) A koszovói elnököt fogadta Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér Lász-
ló, az Országgyűlés elnöke is.
Szeptember 15. Balkán: Martonyi János külügyminiszter Belgrádban részt vett  a Nyu-
gat-Balkánról szóló nemzetközi biztonságpolitikai fórumon, és fogadta őt Božidar 
Đjelić szerb miniszterelnök-helyett es.
Szeptember 16. visegrádi együttműködés: A négy visegrádi ország parlamenti elnöke 
– köztük Kövér László, az Országgyűlés elnöke – Prágában tanácskozott .
Szeptember 17–23. Egyesült Államok/ENSZ: Schmitt Pál köztársasági elnök az 
Egyesült Államokba utazott. New Yorkban részt vett az ENSZ égisze alatt tartott 
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tanácskozásokon, köztük 19-én a nem fertőző betegségekről rendezett  záróülésen. 
Ugyanaznap részt vett  a Karibi Közösség és Közös Piac (CARICOM) állam- és kor-
mányfőinek munkaebédjén, és találkozott  Ban Ki Mun ENSZ-főtitkárral. Schmitt  Pál 
több állam- és kormányfővel is kétoldalú megbeszélést folytatott , amelyek egyik témája 
volt, hogy Magyarország megpályázza az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó 
tagságát a 2012–2013-as időszakra. 20-án jelen volt a New York-i Magyar Tudományos 
Társaság ülésén, majd 22-én Martonyi János külügyminiszter társaságában részt vett  
az ENSZ magas szintű nukleáris biztonsági találkozóján. 23-án felszólalt az ENSZ-köz-
gyűlés 66. általános vitájában.
Szeptember 19–24. Egyesült Államok/ENSZ: Martonyi János külügyminiszter az Egye-
sült Államokba látogatott  az ENSZ Közgyűlésének 66. ülésszaka alkalmából. 20-án a lí-
biai és az izraeli–palesztin rendezésről, valamint az EU–orosz viszonyról tárgyalt New 
Yorkban (a líbiai témáról az ENSZ főtitkára által összehívott , úgynevezett  Líbia barátai 
csoport magas szintű ülésén, a további két kérdésről az uniós külügyminiszterek talál-
kozóin). Martonyi János találkozott  az amerikai zsidó szervezeteket képviselő Ameri-
can Jewish Committ ee tagjaival, 21-én pedig a magyar BT-tagsági törekvésről is tárgyalt 
tizenegy ország külügyminiszterével. A magyar külügyminiszter 21-én az Egyesült 
Arab Emírségek ENSZ-képviselete által rendezett  fogadáson a Perzsa-öböl menti arab 
államok, 22-én Kuvait, Tunézia, Santa Lucia, Kenya és Marokkó külügyminisztereivel 
találkozott , és részt vett  az ENSZ-közgyűlés ülésszakának margóján újjáalakult nem-
zetközi szervezet, a Demokráciák Közössége vezetői szintű ülésén (a szervezet 25 tagú 
Kormányzótanácsába Magyarországot alapító tagként választott ák be). Martonyi János 
22-én részt vett  az Európai Unió 27 országának, valamint az Egyesült Államok külügy-
miniszterének megbeszélésén, amelynek egyik fő témája a palesztin státuskérdés volt, 
illetve az ENSZ magas szintű nukleáris biztonsági találkozóján. 23-án jelen volt a Dél-
kelet-európai Együtt működési Folyamat (SEECP) külügyminisztereinek találkozóján, 
felszólalt a Civilizációk Szövetsége kezdeményezés ülésén és a Demokráciák Közössége 
elnevezésű nemzetközi szervezet miniszteri szintű konferenciáján, valamint az átfogó 
atomcsendegyezmény életbe léptetését szorgalmazó konferencián.
Szeptember 26. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett  az 
uniós országok külkereskedelemmel foglalkozó minisztereinek tanácskozásán. Az ülés 
témája az EU–ukrán szabadkereskedelmi tárgyalások, valamint a Kereskedelmi Világ-
szervezethez (WTO) való, év végére tervezett  orosz csatlakozás ügye volt.
Szeptember 26–29. Finnország: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Finnországban tett  
hivatalos látogatást. Felkereste Lappföldet, ahol a számi (lapp) kisebbség helyzetével is-
merkedett , és Ivalo településen a számi parlament elnökével, Klemett i Nakkalajarvival 
találkozott . Helsinkiben megbeszélést folytatott  Eero Heinaluoma fi nn parlamenti el-
nökkel és Jyrki Katainen miniszterelnökkel.
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Szeptember 28. olimpia/Németország: Schmitt  Pál köztársasági elnök, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizott ság (NOB) tagja a németországi Baden-Badenben részt vett  a 11. Olimpi-
ai Kongresszus 30. évfordulója alkalmából rendezett  emlékünnepségen.
Szeptember 29. Németország: Orbán Viktor miniszterelnök Münchenben részt vett  a volt 
bajor miniszterelnök, Edmund Stoiber 70. születésnapja alkalmából rendezett  ünnep-
ségen. A kormányfő megbeszélést folytatott  Horst Seehofer bajor miniszterelnökkel.
Szeptember 29–30. horvát–magyar kapcsolatok: Hivatalos látogatást tett  Budapesten 
Ivo Josipović horvát köztársasági elnök. Találkozott  Schmitt  Pál köztársasági elnökkel, 
Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével, Tarlós Istvánnal, Budapest főpolgármes-
terével, valamint a horvát országos önkormányzat vezetőivel, és ellátogatott  a XIV. ke-
rületi Horvát Általános Iskolába.
Szeptember 29–30. Lengyelország: Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban részt vett  az 
Európai Unió keleti partnerségi programja második csúcstalálkozóján. (Az EU 2009 
májusában indított  programjába hat volt szovjet tagköztársaságot – Ukrajnát, Fehér-
oroszországot, Moldovát, Grúziát, Örményországot és Azerbajdzsánt – vonta be. Fehér-
oroszország nem vett  részt a mostani csúcstalálkozón.) Az eseménynek Magyarország 
volt a társházigazdája.

Összeállított a: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank
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