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Külpolitikai eseménynaptár
2012. január 1.–március 31.

Január
Január 17. Svédország: Budapestre látogatott Carl Bildt svéd külügyminiszter a 2012-es 
Raoul Wallenberg Emlékév ünnepélyes megnyitása alkalmából. Munkaebéd keretében 
tárgyalt Martonyi János külügyminiszterrel, valamint megbeszélést folytatott Orbán 
Viktor miniszterelnökkel.

Január 19. Izrael: Budapestre látogatott Yossi Peled izraeli tárca nélküli miniszter; 
fogadta Martonyi János külügyminiszter.

Január 19–21. Koszovó: Kövér László, az Országgyűlés elnöke küldöttség élén hivata-
los látogatást tett Koszovóban, ahol megbeszélést folytatott Jakup Krasniqi parlamenti 
elnökkel, valamint rövid udvariassági látogatást tett Hashim Thaci kormányfőnél. 
A magyar delegáció részt vett az EU által finanszírozott parlamenti ikerintézményi 
program hivatalos megnyitóján.

Január 20. Ausztria: Budapestre látogatott Michael Spindelegger osztrák alkancellár, 
külügyminiszter; tárgyalást folytatott Orbán Viktor kormányfővel, valamint Martonyi 
János külügyminiszterrel.

Január 23. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett az 
EU külügyminiszteri találkozóján.

Január 24. Európai Parlament: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt 
Martin Schulzcal, az Európai Parlament elnökével. A magyar kormányfőt fogadta José 
Manuel Durão Barroso európai bizottsági elnök, valamint Herman Van Rompuy, az 
Európai Tanács elnöke is.

Január 24. Franciaország: Martonyi János külügyminiszter Párizsban tárgyalt fran-
cia kollégájával, Alain Juppé külügyminiszterrel.

Január 25–26. Vatikán: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes rövid hivatalos láto-
gatásra a Vatikánba utazott, ahol általános kihallgatáson fogadta XVI. Benedek pápa. 
26-án Semjén Zsolt tárgyalást folytatott Dominique Mamberti érsekkel, a Vatikán kül-
ügyminiszterével.
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Január 26–27. Libanon: Orbán Viktor miniszterelnök Libanonban tett hivatalos látoga-
tást. A kormányfő Bejrútban részt vett a több mint száz, európai, dél-amerikai, afrikai és 
az arab világhoz tartozó pártot tömörítő Centrumdemokrata Internacionálé végrehajtó 
bizottsági ülésén, majd tárgyalt Michel Szulejman államfővel és Nabih Berri parlamenti 
elnökkel, valamint megbeszélést folytatott Nadzsíb Mikáti miniszterelnökkel és Amín 
Dzsemájel korábbi köztársasági elnökkel, a Kataeb párt elnökével. Orbán Viktor felszó-
lalt a „Változás az arab világban: demokrácia és pluralizmus” című konferencián is. 
(A rendszerváltás óta ez volt az első magyar kormányfői vizit a közel-keleti országban.)

Január 27. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett és 
felszólalt az EU-tagországok külügyminisztereinek ülésén.

Január 30. Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt vett az euró-
pai uniós tagországok állam- és kormányfőinek tanácskozásán, valamint azt megelőző-
en a visegrádi négyek miniszterelnökeinek találkozóján.

Február
Február 2–3. Moldova: Martonyi János külügyminiszter kétnapos hivatalos látogatás-
ra Chisinauba utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Iurie Leanca moldovai külügymi-
niszterrel, miniszterelnök-helyettessel és Marian Lupu parlamenti elnökkel, ideiglenes 
államfővel. A külügyminiszter látogatása egybeesett a moldovai–magyar diplomáciai 
kapcsolatok 20. évfordulójával.

Február 6–7. Németország: A magyar–német barátsági szerződés 20. évfordulója al-
kalmából Martonyi János külügyminiszter kétnapos hivatalos látogatásra Németor-
szágba, Berlinbe utazott, ahol Guido Westerwelle külügyminiszterrel a kétoldalú kap-
csolatok aktuális kérdéseiről és az Európa-politikáról egyeztetett.

Február 10–11. Nemzetközi tanácskozás: Schmitt Pál köztársasági elnök részt vett az 
Arraiolos-csoport ülésén Helsinkiben, ahol az Európát érintő legfontosabb kihívások-
ról tartottak informális tárgyalásokat a magyar mellett az osztrák, a finn, a lett, a német, 
az olasz, a portugál és a szlovén államfő részvételével. Schmitt Pál a plenáris találkozó 
mellett a magyar nagykövetségen részt vett az új magyar állampolgárok eskütételén, 
valamint kétoldalú megbeszéléseket folytatott Danilo Türk szlovén, Andris Berzins lett, 
Heinz Fischer osztrák államfővel és Tarja Halonen leköszönő finn államfővel, valamint 
találkozott Sauli Niinistö megválasztott finn elnökkel.

Február 16. Olaszország, Vatikán: Martonyi János külügyminiszter Rómába és a Va-
tikánba látogatott. Rómában az olasz külügyminiszterrel, Giulio Terzi di Sant’Agatával 
tárgyalt. Találkozott Enzo Moavero Milanesi Európa-ügyi miniszterrel is, majd a Va-
tikánban megbeszélést folytatott a szentszéki diplomácia vezetőjével, Dominique 
Mamberti érsekkel.

Február 16. Grúzia: Egynapos látogatásra Budapestre érkezett Nika Gilauri grúz 
miniszterelnök, ahol találkozott Schmitt Pál köztársasági elnökkel, Orbán Viktor 
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kormányfővel és Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével is. A Nemzetgazdasági 
Minisztériumban tartott magyar–grúz üzleti fórum előtt kormányközi megállapodást 
írt alá a kettős adóztatás elkerüléséről Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 
és Dimitri Gvindadze grúz pénzügyminiszter. Nika Gilauri grúz kormányfő az üzleti 
fórumon előadást tartott.

Február 21. Csehország: Martonyi János hivatalos látogatást tett Csehországban. 
A magyar diplomácia vezetőjét fogadta Václav Klaus köztársasági elnök, tárgyalt Karel 
Schwarzenberg külügyminiszterrel, és találkozott Miroslava Nemcovával, a cseh par-
lament Képviselőházának elnökével.

Február 23. Egyesült Arab Emirátusok: Kövér László, az Országgyűlés elnöke 
Dubajba látogatott, ahol találkozott Mohammad Ahmad Al-Murr-ral, az Egyesült Arab 
Emirátusok Szövetségi Nemzeti Tanácsának elnökével, és tárgyalást folytatott Abdul-
Rahman Szaif al-Gurairral, a Gazdasági Kamara elnökével is.

Február 24. Németország: Frankfurtba látogatott Orbán Viktor kormányfő, és talál-
kozott Volker Bouffierrel, Hessen tartomány kereszténydemokrata miniszterelnöké-
vel. Délután előadást tartott a kereskedelmi és iparkamara frankfurti székházában. 
A látogatásra elkísérte mások mellett Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter és 
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is.

Február24. Horvátország: Budapesten megbeszélést folytatott Vesna Pusić horvát 
külügyminiszter Martonyi János külügyminiszterrel, elsősorban a gazdasági és regio-
nális együttműködés kulcskérdéseiről; megvitatták többi között a közös gázpiac kiala-
kításának lehetőségét is.

Február 24–26. Nemzetközi tanácskozás – G-20: Kövér László, az Országgyűlés elnö-
ke részt vett Rijadban a G-20-országok parlamenti elnöki találkozóján. Az eseményre 
Abdullah Alsheikh, a szaúdi Súra Tanács elnöke hívta meg.

Február 27. Koszovó: Martonyi János magyar külügyminiszter, Enver Hoxhajjal, a ko-
szovói külügyek irányítójával Brüsszelben folytatott kétoldalú megbeszélést.

Február 27–28. Európai Unió: Martonyi János magyar külügyminiszter részt vett az 
EU-országok külügy-, illetve európai ügyi minisztereinek az úgynevezett általános 
ügyek tanácsa ülésén.

Február 28. – Martonyi János magyar külügyminiszter a bruggei (francia nevén 
bruges-i) Európa-kollégiumban (College of Europe) tartott előadást.

Március
Március 1. Nemzetközi találkozó: Schmitt Pál államfő elnökletével, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság szervezésében, 32 európai ország részvételével regionális szeminá-
rium zajlott a lengyelországi Wrocławban.

Március 1–2. Nemzetközi pártok: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt vett 
az Európai Néppárt csúcstalálkozóján, majd az európai uniós tagországok állam- és 
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kormányfőinek csúcstalálkozóján, amelyen aláírták a pénzügyi fegyelmet és stabilitást 
szolgáló szerződést, valamint döntöttek Szerbia hivatalos EU-tagjelölti státusáról is.

Március 6–7. – Schmitt Pál köztársasági elnök kétnapos brüsszeli látogatásán meg-
beszélést folytatott Herman Van Rompuy-jel, az Európai Tanács elnökével, Mar-
tin Schulzcal, az Európai Parlament (EP) szocialista elnökével, José Manuel Durão 
Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével, valamint Joseph Daullal, az EP néppárti 
frakciójának vezetőjével. Az államfő találkozott a magyar európai parlamenti képvise-
lőkkel is, s a brüsszeli Balassi Intézetben részt vett a kárpátaljai Révész Imre Társaság 
kiállításának megnyitóján.

Március 8. Szlovénia: Schmitt Pál magyar és Danilo Türk szlovén köztársasági el-
nök Szentgotthárdon találkozott egymással, s megnyitottak egy magyar–szlovén üzleti 
fórumot. Ezt követően a két államfő Felsőszölnökön közös sajtótájékoztatót tartott, va-
lamint a jelenlétükben aláírtak egy, a két ország nemzeti kisebbségei közötti együttmű-
ködési megállapodást is. A két államfő programja a szlovéniai Lendván folytatódott, 
ahol Schmitt Pál magyar állampolgársági eskütételen vett részt, s találkozott a helyi 
magyarság képviselőivel is.

Március 16. Ukrajna: Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatást tett Kijevben, 
ahol megbeszélést folytatott Viktor Janukovics ukrán elnökkel és Mikola Azarov mi-
niszterelnökkel a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztéséről.

Március 18–20. Albánia: Háromnapos látogatást tett Magyarországon Sali Ram 
Berisha albán miniszterelnök, aki megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök-
kel és Martonyi János külügyminiszterrel, akivel Albánia diplomáciai kapcsolatai fel-
vételének 90. évfordulója alkalmából kiállítást nyitott meg a Külügyminisztériumban.

Március 20. Románia: Martonyi János külügyminiszter egynapos hivatalos látogatás-
ra Romániába utazott, s megbeszélést folytatott Cristian Diaconescu román külügymi-
niszterrel, majd fogadta őt Mihai Răzvan Ungureanu miniszterelnök és Vasile Blaga, a 
román szenátus elnöke is.

Március 20–25. Marokkó: Hivatalos látogatást tett a Marokkói Királyságban Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke. A házelnök megbeszélést folytatott Mohamed Sejk 
Biadillahhal, a szenátus elnökével, Karim Gellab képviselőházi elnökkel, Abdeliláh 
Benkirán kormányfővel, Nizar Baraka gazdasági és pénzügyminiszterrel, valamint 
Szaad ad-Din al-Oszmani külügyminiszterrel, Fezben pedig megtekintette a Karaouine 
egyetemet és könyvtárát.

Március 21–22. Latin-Amerika: Latin-Amerika fórumot rendeztek Budapesten, ame-
lyen 12 latin-amerikai ország és a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Ma-
gyarország és Szlovákia) képviseltették magukat. Angelino Garzón, Kolumbia alelnöke 
is részt vett a rendezvényen.

Március 22. Németország: Orbán Viktor miniszterelnök egynapos látogatást tett 
Münchenben, ahol megbeszélést folytatott a bajor tartományi miniszterelnökkel, a 
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bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökével, Horst Seehoferrel, s két német nagy-
vállalat, a Siemens és az Audi vezetőségével is tárgyalt.

Március 22–23. Lengyelország: A magyar–lengyel barátság napja alkalmából Ma-
gyarországra látogatott Bronisław Komorowski lengyel elnök, s megbeszélést folytatott 
Schmitt Pál államfővel, majd részt vett a Külügyminisztérium és a Nemzeti Külgazda-
sági Hivatal (HITA) által közösen szervezett üzleti megbeszélésen. 23-án a két elnök 
a Szegedi Tudományegyetemre látogatott, ahol Komorowskinak a Senator Honoris 
Causa (a szenátus tiszteletbeli tagja) kitüntető címet adományozták.

Március 23. Európai Unió: Martonyi János magyar külügyminiszter Brüsszelben részt 
vett az Európai Unió külügyminisztereinek tanácskozásán, amelyen döntöttek a Szíriá-
val, Iránnal, valamint Fehéroroszországgal szembeni szankciók megszigorításáról.

Március 26–29. Dél-Korea: Schmitt Pál köztársasági elnök Dél-Koreába látogatott. Az 
államfő Szöulban részt vett a nukleáris biztonságról tartott kétnapos csúcstalálkozón, 
tárgyalt Ri Mjong Bak dél-koreai államfővel, valamint a magyarországi érdekeltséggel 
is rendelkező vállalatok, a Doosan-csoport és a Hankook Tire vezetőivel, a Samsung 
Electronics elnökével, s a Hankuk Egyetemen magyarul tanuló koreai diákokkal is ta-
lálkozott.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
MTI Zrt. Sajtóadatbank


