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OKTÓBER
Október 2–3. Ukrajna: Első alkalommal látogatott  Kárpátaljára Schmitt  Pál köztársasá-
gi elnök. A magyar államfő Ungváron Olekszandr Ledidával, Kárpátalja megye kor-
mányzójával folytatott  tárgyalásokat, majd a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) vezetőivel találkozott . Látogatásának második napját Beregszászon, illetve 
Nagyszőlősön és Técsen töltött e.
Október 3–5. Szaúd-Arábia: Orbán Viktor kormányfő Szaúd-Arábiába látogatott . Ri-
jádban fogadta Abdulláh bin Abd al-Azíz szaúdi király, miniszterelnök; találkozott  a 
Szaúdi Kereskedelmi és Ipari Kamarák Tanácsának elnökével és az Öböl Menti Együtt -
működési Tanács főtitkárával, megbeszélést folytatott  Najef bin Abd al-Azíz herceggel, 
az ország miniszterelnök-helyett esével, belügyminiszterével, majd a szaúdi tanácskozó 
gyűlés (súra) elnökével, Abdalláh as-Sejkkel. A kormányfőt a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal (HITA) szervezésében huszonöt magyar üzletember is elkísérte.
Október 7–8. visegrádi együttműködés: Schmitt  Pál magyar, Václav Klaus cseh, Ivan 
Gašparovič szlovák és Bronisław Komorowski lengyel elnök részvételével Budapes-
ten és Visegrádon rendezték meg a V4-országok államfőinek jubileumi (az együtt mű-
ködés megalapításának 20. évfordulóját ünneplő) csúcstalálkozóját.
Október 8. Szlovákia: Schmitt  Pál köztársasági elnök Budapesten folytatott  megbeszélést 
Ivan Gašparovič szlovák államfővel, aki a visegrádi együtt működés 20. évfordulóján 
rendezett  csúcstalálkozó alkalmából látogatott  Magyarországra.
Október 9. Szlovákia: Martonyi János magyar és Mikuláš Dzurinda szlovák külügy-
miniszter a szlovákiai Párkányban (Štúrovo) találkozott  abból az alkalomból, hogy tíz 
éve, 2001. október 11-én adták át a forgalomnak a Párkányt és Esztergomot összekötő 
Mária Valéria hidat.
Október 12. Nyugat-Balkán: Schmitt  Pál köztársasági elnök a Sándor-palotában fogad-
ta az albán, a bosznia-hercegovinai, a horvát, a macedón, a koszovói, a montenegrói 
parlamenti elnököt és a szerb parlamenti alelnököt, akik a Parlamentben részt vett ek a 
nyugat-balkáni országok házelnökeinek ötödik konferenciáján. Megfi gyelőként a dele-
gációval tartott  Egeresi Sándor, a vajdasági parlament elnöke is.
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Október 14. visegrádi együttműködés: Prágában rendezték meg a visegrádi együtt mű-
ködésben (V4) részt vevő négy állam miniszterelnökeinek csúcstalálkozóját. Petr Nečas 
cseh kormányfő meghívására a találkozóra érkezett  a magyar és a lengyel miniszterel-
nök, Orbán Viktor és Donald Tusk; Iveta Radicová szlovák kormányfő azonban, akinek 
kabinetje csak néhány napja vesztett e el a bizalmi szavazást, nem volt jelen: Szlovákiát 
a prágai nagykövete képviselte.
Október 20. nemzetközi szervezet: Schmitt  Pál köztársasági elnök a bécsi ENSZ-központ-
ban tett  látogatást, ahol az ott  dolgozó magyar szakemberekkel, diplomatákkal találko-
zott . Az államfő megbeszélést folytatott  Tóth Tiborral, az Átfogó Atomcsendszerződés 
Szervezete előkészítő bizott ságának (CTBTO) vezetőjével.
Október 21. magyarság: Schmitt  Pál köztársasági elnök a Kárpát-medencei Magyar Au-
tonómia Tanács (KMAT) vezetőit fogadta a Sándor-palotában. A tanácskozáson részt 
vett ek többek közt: Tőkés László, a KMAT és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnö-
ke, Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, valamint a Székely Nemzeti Tanács, a Magyar 
Polgári Párt, a Magyar Koalíció Pártja, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Ma-
gyarok Demokratikus Közössége, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Hor-
vátországi Magyarok Demokratikus Közösségének képviselői.
Október 21. ENSZ: Magyarország kiesett  az ENSZ-közgyűlésnek a Biztonsági Tanács 
öt új, nem állandó tagjáról tartott  szavazása első fordulójában, vagyis nem nyerte el a 
jelenlévő és voksoló tagállamok kétharmadának szavazatát. A kelet-európai régiónak 
fenntartott  helyre hazánkon kívül Szlovénia és Azerbajdzsán pályázott . Magyarország 
52, Azerbajdzsán 74, Szlovénia pedig 67 szavazatot kapott . Október 25-én végül Azer-
bajdzsánt választott ák meg a 2012–2013-as időszakra szóló státusz betöltésére. (A BT tíz 
nem állandó tagját kétévente cserélik, évente öt poszt rotál. Bosznia, Brazília, Gabon, 
Libanon és Nigéria mandátuma december 31-én lejár, míg Dél-Afrika, India, Kolumbia, 
Németország és Portugália további egy évre a testület tagja marad.)
Október 21–24. Latin-Amerika: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Latin-Amerikába 
utazott , 21–23. között  Uruguayban, 23–24-én Brazíliában tett  hivatalos látogatást.
Október 25. UNESCO: Bogyay Katalin nagykövetet választott ák meg két évre az ENSZ 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános Konferenci-
ája 36. ülésszakának elnökévé. A párizsi beiktatási ünnepségen jelen volt Schmitt  Pál 
köztársasági elnök is.
Október 26–29. nemzetközi szervezet: Schmitt  Pál köztársasági elnök október 26-án részt 
vett  és felszólalt az UNESCO közgyűlésén, valamint tárgyalt a francia nemzetgyűlés 
elnökével, Bernard Accoyerrel. A magyar államfő Monte Carlóba utazott  tovább, ahol 
október 29-ig részt vett  a Béke és Sport Fórum elnevezésű konferencián.
Október 27. Olaszország: Martonyi János külügyminiszter Rómában tárgyalt olasz 
kollégájával, Franco Fratt inivel. Találkozott  Anna Maria Berninivel, az európai uniós 
ügyekért felelős miniszterrel, Lamberto Dinivel, az Olasz Szenátus Külügyi Bizott ságá-
nak elnökével, valamint az olasz gazdasági élet vezető képviselőivel is.
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NOVEMBER
November 3. NATO: A XV. nemzetközi NATO-konferenciát Magyarországon, a Parla-
mentben rendezték meg. A felszólalók közt volt Kövér László házelnök és Martonyi 
János külügyminiszter. A találkozón részt vett  Karl A. Lamers, a NATO parlamenti 
közgyűlésének elnöke is.
November 3–4. KEK: A Közép-európai Kezdeményezés (KEK) tagállamai Belgrádban ta-
lálkoztak. Magyarországot Prőhle Gergely, az európai uniós kétoldalú kapcsolatokért, 
a sajtóért és a kulturális diplomáciáért felelős helyett es külügyi államtitkár képviselte.
November 4. viseglárdi együttműködés: Martonyi János külügyminiszter részt vett  a 
visegrádi négyek és a nyugat-balkáni országok külügyminisztereinek prágai találko-
zóján, majd tisztelgett  Esterházy János, a szlovákiai magyarság egykori vezetőjének 
emléke előtt .
November 6–11. Közép-Ázsia: Schmitt  Pál köztársasági elnök közép-ázsiai körutat tett : 
először Üzbegisztánt (6–8), majd Türkmenisztánt (9–10) és Azerbajdzsánt (11) kereste 
fel. Taskentben Savkat Mirzĳ ajev üzbég miniszterelnökkel tárgyalt, majd 7-én kétoldalú 
megbeszélést folytatott  Iszlám Karimov államfővel. Az üzbég államfő hangsúlyozta, 
hogy szorosabbra kellene fűzni az üzbég–magyar együtt működést, különösen a gaz-
daság területén. 8-án Schmitt  Pál Buharában Vámbéry Ármin emléktábláját leplezte 
le. 9-én Aşgabatban kétoldalú megbeszélést folytatott  Gurbanguly Berdimuhammedov 
türkmén köztársasági elnökkel, azt követően közösen tett ek sajtónyilatkozatot. 10-én 
a magyar államfő Aşgabatban megnyitott a a türkmén–magyar üzleti fórumot. 11-én 
Bakuban Schmitt  Pál kétoldalú megbeszélést folytatott  İlham Aliyev azeri köztársasá-
gi elnökkel. Ő az első magyar köztársasági elnök, aki a közép-ázsiai országban járt. 
Schmitt  Pál bejelentett e: a közeljövőben magyar kereskedőház nyílik Bakuban, hogy 
erősödjenek a két ország között i kereskedelmi kapcsolatok. Egyútt al reményét fejezte 
ki, hogy Azerbajdzsán ugyanígy tesz Budapesten. A magyar köztársasági elnök Baku-
ban megnyitott a a magyar–azeri üzleti fórumot.
November 7–11. Délkelet-Ázsia: Martonyi János külügyminiszter Malajziába, majd 
Szingapúrba utazott . 8-án Kuala Lumpurban Anifah Aman külügyminiszterrel és Tan 
Sri Pandikar Amin Haji Mulia parlamenti elnökkel tárgyalt. A magyar diplomácia ve-
zetője kifejtett e, hogy Magyarország valamilyen formában, a leginkább költségkímélő 
módon, ismét meg akarja teremteni a 2009-ben felfüggesztett  állandó diplomáciai jelen-
létet Malajziában. 8-án Szingapúrba érkezett , s 9-én a magyar külügyminisztert fogadta 
Tony Tan Keng Jam köztársasági elnök. Martonyi János találkozott  hivatali kollégájával, 
Kasivisvanathan Shanmugam külügyminiszterrel, majd üzleti vezetőkkel és a gazda-
sági minisztériumnak az európai uniós ügyekben illetékes főtárgyalójával folytatott  
megbeszéléseket. Martonyi nagyon jelentősnek minősített e a magyarországi szingapúri 
befektetéseket.
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November 10–11. Nagy-Britannia: Orbán Viktor kormányfő Londonban járt. A tekin-
télyes London School of Economics egyetem hallgatósága előtt  tartott  előadást, majd 
megbeszélést tartott  David Cameron brit miniszterelnökkel.
November 14–17. Törökország: Schmitt  Pál köztársasági elnök hivatalos látogatást tett  
Törökországban. November 15-én vendéglátójával, Abdullah Gül török köztársasá-
gi elnökkel tárgyalt, koszorút helyezett  el a modern török állam megalapítója, Kemal 
Atatürk sírjánál, ellátogatott  az Ankarai Egyetem bölcsészkarára, és találkozott  Cemil 
Cicekkel, a Nagy Török Nemzetgyűlés elnökével. A magyar köztársasági elnök találko-
zott  Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnökkel is, akinek tolmácsolta Orbán Viktor 
miniszterelnök 2012 első felére szóló budapesti meghívását. 16-án a kütahyai egyetem 
történelemtudományi kara díszdoktorrá avatt a a magyar államfőt.
November 22. Szlovákia: Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitká-
ra közölte a budapesti szlovák nagykövett el, hogy a magyar kormány elfogadhatat-
lannak tartja a szlovák belügyminisztérium azon bejelentését, amely szerint Boldoghy 
Olivér révkomáromi színművész a magyar állampolgárság felvétele miatt  elveszített e 
szlovák állampolgárságát. Egy nappal később a budapesti szlovák nagykövet az MTI-t 
úgy tájékoztatt a, hogy a megbeszélésen hangsúlyozta: országa állampolgársági törvé-
nye megfelel a nemzetközi előírásoknak, és a színész a törvény értelmében veszített e el 
állampolgárságát.
November 23–24. magyarság: Megtartott ák a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 
tizedik plenáris ülését. A megnyitón Kövér László, az Országgyűlés elnöke be-
szélt. A MÁÉRT tanácskozásán részt vett  Erdélyből a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári Párt; a Vajdaságból 
a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt; Kárpátaljáról a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövet-
ség; a Felvidékről a Magyar Koalíció Pártja; Horvátországból a Horvátországi Magya-
rok Demokratikus Közössége és a Magyar Egyesületek Szövetsége; a Muravidékről a 
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség. 24-én felszólalt Orbán Viktor 
kormányfő. A tanácskozás résztvevői elfogadták a magyar nemzetpolitikai stratégia 
kereteit tartalmazó dokumentumot, amelynek alapvető célja a külhoni magyar közös-
ségek gyarapodása.
November 30. Laosz: Megnyílt az első magyar tiszteletbeli konzulátus Laosz főváro-
sában, Vientiánban.
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DECEMBER
December 1–2. Egyesült Államok: Schmitt  Pál köztársasági elnök az Amerikai Magyar 
Koalíció meghívására Washingtonban tett  látogatást (november 30-án érkezett ). A Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntett e ki Kurt Volker volt amerikai 
NATO-nagykövetet és Laurer Edithet, az Amerikai Magyar Koalíció alapító tagját és 
nyugalmazott  elnökét.
December 1. Európai Unió: Az EU tagországainak külügyminiszterei Brüsszelben ta-
nácskoztak. Többek között  az Irán elleni szankciók szigorításának lehetőségeiről is tár-
gyaltak. Magyarországot Martonyi János külügyminiszter képviselte.
December 5. Európai Unió: Az uniós külügyminiszterek – köztük Martonyi János – Szer-
bia és Montenegró EU-integrációs folyamatáról is tanácskoztak Brüsszelben. Martonyi 
János közölte: magyar részről immár nem kötik feltételhez Szerbia EU-tagjelölti státu-
sának megadását, miután a szerb parlament elfogadta a rehabilitációs törvény szövegét 
abban a változatban, amely a Vajdasági Magyarok Szövetsége (VMSZ) és a kormány 
közti megállapodásra épült.
December 6. Albánia: Jozefi na Topalli albán házelnök látogatást tett  Budapesten és elő-
adást tartott  a Magyar Külügyi Intézetben.
December 7. nemzetközi párt: Orbán Viktor miniszterelnök részt vett  az Európai Nép-
párt marseille-i kongresszusán.
December 7. NATO: A NATO-országok külügyminiszterei Brüsszelben tanácskoztak. 
Magyarországot Martonyi János képviselte. Kiadott  közös közleményükben az atlanti 
szövetség 28 tagországának képviselői hangsúlyozták, hogy a szerb–koszovói megál-
lapodásnak hozzá kell járulnia a mozgásszabadság azonnali helyreállításához Észak-
Koszovóban.
December 8. Azeri Köztársaság: Ogtay Asadov azeri parlamenti elnök látogatást tett  
Magyarországon és tanácskozott  Kövér László házelnökkel.
December 9. Európai Unió: Az EU állam- és kormányfői találkoztak Brüsszelben. A meg-
beszélésen magyar részről Orbán Viktor kormányfő vett  részt.
December 12. Ukrajna: Az ukrán–magyar kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, Ukraj-
na európai integrációjának támogatásáról és a kárpátaljai magyarság helyzetéről is 
tárgyalt Kĳ evben Martonyi János külügyminiszter, aki az Ukrajna és Magyarország 
között i diplomáciai kapcsolatok felvételének 20. évfordulója alkalmából tett  hivatalos 
látogatást az ukrán fővárosban.
December 14–15. Líbia: Magyarország és Líbia szorosabb együtt működéséről, az észak-
afrikai ország újjáépítésében vállalandó magyar szerepről tárgyalt Tripoliban Marto-
nyi János külügyminiszter. A magyar diplomácia vezetője találkozott  Musztafa Abdel 
Dzsalíllal, az Átmeneti Nemzeti Tanács vezetőjével, Abdul al-Rahim al-Kíb kormány-
fővel, valamint a gazdasági és a kutatási miniszterrel is.
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December 15. Cseh Köztársaság: Petr Nečas cseh kormányfő Budapesten tárgyalt Or-
bán Viktor miniszterelnökkel.
December 16. Egyesült Államok: A magyar–amerikai diplomáciai kapcsolatok felvételé-
nek 90. évfordulója alkalmából a két ország kormánya közös sajtóközleményt bocsátott  
ki, amelyben többek között  kifejtett ék, hogy a magyar–amerikai viszony főbb pillérei: 
a közösen vallott  értékek, a NATO szövetségi rendszerében megjelenő, sokrétű együtt -
működés és a szabad piac elvei mellett i elkötelezett ség.
December 20. Európai Unió: José Manuel Durão Barroso elnök levelet intézett  Orbán 
Viktor miniszterelnökhöz, amelyben a jegybankról és a pénzügyi stabilitásról szóló tör-
vényjavaslat visszavonására szólított a fel a magyar miniszterelnököt.
December 21–22. Bosznia-Hercegovina/Koszovo: Schmitt  Pál államfő nem hivatalos lá-
togatást tett  Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban, ahol advent alkalmából felkeres-
te az ott ani magyar katonai missziókat és udvariassági látogatást tett  a jugoszláv utód-
állam kollektív elnökségének három tagjánál: a horvát Željko Komšićnál, a bosnyák 
Bakir Izetbegovićnál és a szerb Nebojša Radmanovićnál.
December 23. Cseh Köztársaság: Schmitt  Pál köztársasági elnök Prágában részt vett  
Václav Havel volt csehszlovák és cseh köztársasági elnök, drámaíró és emberi jogi har-
cos temetésén.

Összeállított a: Sugárné Bognár Anna
MTVA Sajtóadatbank
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