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2012. április 1.–június 30.

Április
Április 1. Nemzetközi tanácskozás: Martonyi János külügyminiszter részt vett a „Szíria 
barátai” nevű isztambuli konferencián.
Április 2–3. Macedónia: Martonyi János külügyminiszter látogatást tett Macedóniában.
Április 15. Svédország: Per Westerberg, Svédország parlamentjének elnöke Budapesten 
részt vett az „Élet menete” rendezvényen.
Április 15–17. Ausztrália: Peter Slipper, az ausztrál képviselőház elnöke látogatást tett 
Budapesten. Megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel, a köztársasági 
elnöki feladatokat ellátó Kövér Lászlóval, Lezsák Sándorral, a parlament házelnöki fel-
adatait gyakorló országgyűlési alelnökkel. Részt vett az „Élet menete” rendezvényen is.
Április 18–19. NATO: Martonyi János külügyminiszter és Hende Csaba részt vett a 
NATO külügy- és védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozásán. Martonyi János 
megbeszélést folytatott szlovák kollégájával, Miroslav Lajčákkal.
Április 23–24. Európai Unió: Orbán Viktor kormányfő beszédet mondott az Európai Politi-
kai Központ (European Policy Centre, EPC) nevű elemző műhely brüsszeli rendezvényén. 
24-én Brüsszelben találkozott José Manuel Durão Barroso európai bizottsági elnökkel.
Április 24.–május 1. Délkelet-Ázsia: Martonyi János külügyminiszter látogatást tett 
Délkelet-Ázsiában: 24–25-én Indonéziában, 26–27-én Bruneiben, 28–29-én Malajziában, 
április 30.–május 1-jén Thaiföldön volt. Bruneiben részt vett az Európai Unió és a Délke-
let-ázsiai Államok Szövetsége (EU–ASEAN) 19. külügyminiszteri találkozóján.
Április 26. Nemzetközi találkozó: Orbán Viktor kormányfő Varsóban részt vett a kínai 
és a közép- és kelet-európai kormányfők kerekasztal-beszélgetésén. Kétoldalú megbe-
szélést folytatott Robert Fico szlovák kormányfővel és Wen Jiabao (Ven Csia-pao) kínai 
miniszterelnökkel.
Április 27. Szerbia/Vajdaság: Orbán Viktor kormányfő látogatást tett a Vajdaságban; első 
állomása a magyar határhoz közeli Hajdújárás volt, majd Szabadkára látogatott.
Április 30. Kínai Népköztársaság: Kövér László, a köztársasági elnöki jogkört ideiglene-
sen betöltő házelnök udvariassági látogatáson fogadta Li Keqiang (Li Ko-csiang) kínai 
miniszterelnök-helyettest.
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MÁJUS
Május 3–4. Kazahsztán: Orbán Viktor kormányfő magyar kormányzati-üzleti delegá-
ció élén Asztanában tartózkodott, a kazah–magyar üzleti fórumon. A miniszterelnök 
kifejtette: a magyar kabinet új külgazdasági stratégiájában kiemelt helyet kap a keleti 
nyitás, amelyben megkülönböztetett helye van Kazahsztánnak. Orbán Viktor Karim 
Maszimov kazah miniszterelnökkel gazdasági megállapodásokat írt alá, és találkozott 
Nurszultan Nazarbajev kazah elnökkel is, akivel a két ország közötti hosszú távú stra-
tégiai együttműködésben állapodtak meg.
Május 5. Visegrádi együttműködés: A visegrádi négyek országainak államfői szintű ta-
lálkozóját a magas-tátrai Csorba-tónál tartották. A találkozón három államfő vesz részt, 
Magyarországot Balogh Csaba pozsonyi nagykövet képviselte.
Május 7. Horvátország: Budapesten tett látogatást Zoran Milanović horvát miniszterel-
nök. Tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel. A horvát kormányfőt fogadta Kövér László, 
a köztársasági elnöki jogkört ideiglenesen betöltő házelnök is.
Május 10. Egyesült Államok: Martonyi János külügyminiszter a magyar–amerikai dip-
lomáciai kapcsolatok felvételének 90. évfordulója alkalmából tartott budapesti konfe-
rencián beszédet mondott.
Május 12–18. Dél-Amerika: Hétnapos látogatást tett Dél-Amerikában Martonyi János 
külügyminiszter. Argentínában (13–15.) és Brazíliában (15–18.) mindenekelőtt gazda-
sági témákról tárgyalt, és találkozott a helyi magyarság képviselőivel. Május 14-én 
Buenos Airesben megbeszélést folytatott Héctor Timerman argentin külügyminiszter-
rel. 15-én az Argentin Szövetségi Számvevőszék épületében a Raoul Wallenberg-
megemlékezés keretében kiállítást nyitott meg.
Május 14. Európai Unió: Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 
Brüsszelben részt vett az uniós tagországok külügyi tárcavezetőinek tanácskozásán.
Május 14. Szíria: Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára bejelen-
tette: Magyarország is részt vesz öt fővel a szíriai nemzetközi megfigyelői küldetésben.
Május 18. Grúzia: Daniel Bakradze grúz házelnök Budapesten tárgyalt Kövér Lászlóval 
az Országgyűlés elnökével.
Május 20–21. NATO: Chicagóban tartottak csúcstalálkozót a NATO-tagállamok vezetői. 
Fő téma az afganisztáni háborúból kivezető útiterv, az ún. „okos védelem” koncepci-
ója, az elrettentő és védelmi keretek újragondolása, valamint a rakétavédelem volt. Az 
Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar küldöttségnek tagja volt Martonyi János 
külügy- és Hende Csaba védelmi miniszter is. A magyar kormányfő bejelentette azt is: 
Magyarország részt fog vállalni a balti államok légvédelmének biztosításában. Orbán 
Viktor a chicagói Szent István-templom épületében, helyi magyarok előtt tartott beszé-
det.
Május 21. Litvánia: Irena Degutiene, a litván parlament vezetője Kövér László házel-
nökkel tárgyalt Budapesten. Irena Degutiene úgy értékelte: a két országnak – helyzetük 
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hasonlósága okán – közösen kell képviselnie érdekeit az Európai Unióban. Javaslatot 
tett egy alap létrehozására fiatalok számára, amely például az egyetemek hallgatóinak 
cseréjét segítené.
Május 22. Oroszország: Az oroszországi Nyizsnyij Novgorodban megkezdte munkáját 
Magyarország új tiszteletbeli konzulja, Elada Nagornaja üzletasszony.
Május 22. Németország: Berlinben a német–magyar barátsági szerződés megkötésének 
20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke.
Május 23–24. Európai Unió: Orbán Viktor kormányfő részt vett Brüsszelben az európai 
uniós tagországok állam- és kormányfőinek kötetlen jellegű munkavacsoráján, amely a 
gazdasági növekedés és a foglalkoztatás lehetőségeivel foglalkozott. Elhatározták, hogy 
a gazdasági növekedés uniós ösztönzésének lehetőségeire vonatkozó közös javaslatcso-
magot terjesztenek elő.
Május 24. Sport: A magyar–jordán kapcsolatokról és a futballutánpótlás-nevelésről 
folytatott megbeszélést Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök Ali Bin al-Huszein 
herceggel, a jordániai király testvérével, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) al-
elnökével.
Május 24. Románia: Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Magyar Polgári Párt tiszte-
letbeli elnöke részt vett az MPP székelyudvarhelyi országos fórumán.
Május 25–27. Románia: Victor Ponta román miniszterelnök arról nyilatkozott, hogy 
Nyirő József író (1889–1953) a tevékenysége miatt nem részesülhet nyilvános tisztelet-
adásban Romániában. Május 27-én Székelyudvarhelyen tartottak megemlékezést, de 
azon – a kialakult jogi helyzet miatt (hibás iktatószámú temetkezési engedélyt adtak ki 
a román hatóságok) – nem került sor az író hamvainak újratemetésére. (Azt később tart-
ják meg.) A megemlékezésen részt vett Kövér László házelnök, az újratemetés védnöke.
Május 30. Szíria: A Külügyminisztérium közölte: Magyarország jelenleg nem tervezi a 
Szíriai Arab Köztársaság budapesti ügyvivőjének kiutasítását.
Május 30. Európai Unió: José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke közölte, az 
Európai Bizottság indítványozza: oldják fel azt a korábbi uniós döntést, amely Magyar-
ország vonatkozásában a kohéziós támogatási összegek folyósításának jövő évtől beve-
zetendő, részleges felfüggesztését helyezte kilátásba.
Május 30.–június 2. Albánia: Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtit-
kára Tiranába látogatott, ahol tárgyalt a két ország kapcsolatairól Sali Berisha minisz-
terelnökkel és helyettesével, Edmond Haxhinasto külügyminiszterrel.
Május 31. Észak-Írország: Tiszteletbeli konzul vezette konzulátust nyitott Magyaror-
szág az északír fővárosban, Belfastban. A tiszteletbeli konzul Ken Belshaw, a Grafton 
Recruitment nevű nemzetközi munkaerő-gazdálkodási tanácsadó cégcsoport alapí-
tója lett.
Május 31. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett az uni-
ós országok külkereskedelmi kérdésekben illetékes minisztereinek tanácskozásán.
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JÚNIUS
Június 1. Európai Unió: Bukarestben az uniós kohéziós alapok jövőjéről rendeztek csúcs-
értekezletet a témában érdekelt tagállamok részvételével. A tanácskozás munkájában 
részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. Ez az informális csoport a 2004 óta csatla-
kozott országokat, valamint Spanyolországot, Portugáliát és Görögországot tömöríti és 
2011-ben jött létre. A magyar kormányfő megbeszélést folytatott Traian Băsescu román 
államfővel.
Június 1. Ausztria: Áder János egynapos hivatalos munkalátogatást tett Ausztriában. 
Ennek keretében találkozott Heinz Fischer osztrák szövetségi elnökkel, akivel a kétol-
dalú kapcsolatokról, a magyar–osztrák közös érdekekről és a regionális együttműkö-
désről tárgyalt.
Június 1. Szlovákia: Martonyi János külügyminiszter Miroslav Lajčák szlovák külügy-
miniszterrel tárgyalt.
Június 5–8. Románia/magyarság: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Marosvásár-
helyen a párt tiszteletbeli elnökeként részt vett a Magyar Polgári Párt (MPP) erdélyi 
választási kampánykörútján. Ugyancsak Erdélyben járt Németh Zsolt, a Külügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára, akit az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) védnöke, 
Tőkés László hívott meg. Victor Ponta román miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy „ez 
egy stratégia része, amellyel radikalizálni kívánják a romániai magyar közösséget a 
román állam intézményei ellen”. Andrei Marga külügyminiszter szerint Kövér László, 
a magyar Országgyűlés elnöke visszaélt a határon átnyúló kampányolás jogával. 7-én 
Sepsiszentgyörgyön Kövér László házelnök megköszönte a román hatóságoknak, hogy 
azok a hivatalos nyilatkozatok tartalmával ellentétben, a gyakorlatban segítőkészen vi-
szonyultak székelyföldi kampánykörútjához.
Június 8. Európa Tanács: A magyar kormány aláírta az Európa Tanácsnak a kulturális 
örökség társadalmi értékéről szóló, 2005-ös farói keretegyezményét.
Június 11. Srí Lanka: Martonyi János külügyminiszter Budapesten tárgyalt Gamini 
Lakshman Peiris Srí Lanka-i külügyminiszterrel. Martonyi szerint Magyarország nagy 
jelentőséget tulajdonít az ázsiai kapcsolatoknak.
Június 12. Ausztria: Orbán Viktor kormányfő egynapos látogatást tett Bécsben. Megko-
szorúzta Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek emléktábláját és 
a helyi magyarság képviselőivel találkozott. Informális megbeszélést folytatott Werner 
Faymann osztrák kancellárral, és találkozott Michael Spindelegger alkancellárral, kül-
ügyminiszterrel.
Június 13. Koszovo: „Üzlet és befektetés Koszovóban” címmel tanácskozást rendeztek 
Budapesten. A tanácskozáson részt vett Hashim Thaci koszovói miniszterelnök is.
Június 13. Nagy-Britannia: Kövér László házelnök hivatalos látogatáson járt London-
ban. A londoni magyar nagykövetség szervezésében a nagy-britanniai magyarság 
meghívott képviselőinek tartott ismertetőt Magyarország helyzetéről.
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Június 13. Nemzetközi együttműködés: Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára képviselte Magyarországot szerdán a Közép-európai Kezdeményezés 
trieszti külügyminiszteri találkozóján. Az 1989-ben indult KEK-et jelenleg kilenc euró-
pai uniós tagállam alkotja (köztük Magyarország), továbbá kilenc olyan állam, amely 
szeretne az EU tagjává válni.
Június 14. NATO: Budapesten NATO-konferenciát rendeztek a tömegpusztító fegyverek 
elterjedésének megakadályozásáról. Martonyi János külügyminiszter megnyitó beszé-
det mondott.
Június 15. Montenegró: Igor Lukšić montenegrói miniszterelnök Budapesten tárgyalt 
Orbán Viktor kormányfővel.
Június 18. UNESCO: Réthelyi Miklós korábbi erőforrás-miniszter lett az UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottságának új elnöke. Az új elnök mandátuma 4 évre, 2016-ig szól.
Június 18. Horvátország: Boris Šprem horvát és Kövér László magyar házelnök energe-
tikai kérdésekről, a jövőbeni európai uniós együttműködésről, valamint a parlamentek 
közötti kapcsolatokról tárgyalt Budapesten.
Június 19. Nemzetközi szervezet: A Velencei Bizottság alapvetően megfelelőnek minősí-
tette és számos vonatkozásban méltatta az Alkotmánybíróságról, az ügyészségről, va-
lamint a nemzetiségekről szóló magyar törvényt, ugyanakkor mindhárom jogszabály 
tekintetében volt bíráló megállapítása, és több-kevesebb módosításra is javaslatot tett.
Június 20–22. Nemzetközi értekezlet: Több mint 130 ország állam- és kormányfőinek 
részvételével Rio de Janeiróban tartották az ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferenci-
áját (Rio+20); a háromnapos tanácskozás kiemelt feladata volt, hogy meghatározza a 
következő évek céljait a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A magyar küldött-
séget Áder János köztársasági elnök vezette. A magyar államfő a konferencia keretében 
kétoldalú megbeszéléseket folytatott a türkmén és a szerb elnökkel, továbbá a tádzsik és 
a bolgár államfővel is. Találkozott még a Világbank ügyvezető igazgatójával, Mahmúd 
Mohieldinnel és Mahinda Radzsapaksze Srí Lanka-i államfővel is.
Június 21. Szaúd-Arábia: Martonyi János külügyminiszter Dzsiddába utazott, hogy 
Magyarország és a kormány nevében kifejezze részvétét Najef bin Abdel-Aziz szaúdi 
trónörökös halála miatt az új trónörökösnek, Szalman bin Abdel-Aziznak. Dzsiddából 
hazatérőben villámlátogatást tett Kairóban, ahol tájékozódott az országban kialakult 
helyzetről, valamint megvitatta Mohamed Kamel Amr külügyminiszterrel a kétoldalú 
kapcsolatok és a nemzetközi, elsősorban a közel-keleti helyzet aktuális kérdéseit.
Június 22. Egyesült Államok: Levélben fordult az Egyesült Államok kongresszusának 
ötven tagja Orbán Viktor miniszterelnökhöz, létfontosságúnak nevezve, hogy a ma-
gyar vezetők szót emeljenek az antiszemitizmussal és a fanatizmus minden formájával 
szemben.
Június 22. Visegrádi együttműködés: Petr Nečas cseh miniszterelnök meghívására a négy 
visegrádi állam miniszterelnöke Prágában tárgyalt, hogy egyeztessék álláspontjukat az 
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Európai Unió következő heti miniszterelnöki csúcstalálkozója előtt. Orbán Viktor ma-
gyar, Donald Tusk lengyel, Robert Fico szlovák kormányfő és a házigazda, Petr Nečas 
közös levelet fogalmazott Herman Van Rompuynek, az EU elnökének, José Manuel 
Barrosónak, az Európai Bizottság elnökének, valamint Martin Schulznak, az Európai 
Parlament elnökének.
Június 22. Ausztria: Martonyi János külügyminiszter Erwin Pröll, Alsó-Ausztria tarto-
mányfőnöke meghívására egy ausztriai kulturális fesztivál megnyitójára utazott Auszt-
riába, és a rendezvény alkalmával európai uniós kérdéseket is megvitatott osztrák part-
nerével, Michael Spindeleggerrel és Johannes Hahn regionális politikáért felelős uniós 
biztossal.
Június 24. Izrael: Először a The Jerusalem Post című izraeli lapban jelent meg, később hi-
vatalos megerősítést is nyert, hogy az izraeli parlament elnöke, Reuven Rivlin a Nyirő-
megemlékezésen való részvétele miatt visszavonta az Országgyűlés elnökének, Kövér 
Lászlónak a meghívását. A házelnök júliusban a Raoul Wallenberg svéd diplomata 
születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett izraeli megemlékezésen vett vol-
na részt. Veress László, a házelnök kabinetfőnöke közölte, hogy Kövér László néhány 
nappal korábban, a szokásos diplomáciai csatornákon keresztül jelezte: szervezési okok 
miatt nem ő, hanem Áder János képviseli majd Magyarországot.
Június 25. Kínai Népköztársaság: Testvérvárosi megállapodást írt alá Pekingben Tarlós 
István, Budapest főpolgármestere és Guo Jinlong (Kuo Csin-lung), a kínai főváros kor-
mányzatának első embere.
Június 25. Szíria: A Külügyminisztérium közleményben foglalt állást: Magyarország el-
fogadhatatlannak tartja és a lehető leghatározottabban elítéli, hogy a szíriai légvédelem 
lelőtt egy török katonai repülőgépet, és sürgeti a történtek alapos kivizsgálását.
Június 25. Európai Unió: Jóváhagyták az EU-országok külügyminiszterei azt a doku-
mentumot, amely az Unió stratégiai kereteit fogalmazza meg az emberi jogok és a de-
mokrácia érvényesítésének területén, a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok-
ban. Magyar részről Martonyi János külügyminiszter vett részt a tanácskozáson.
Június 25. Európai Unió: Áder János köztársasági elnök Brüsszelben munkalátogatáson 
találkozott José Manuel Durão Barrosóval, az Európai Bizottság, valamint Herman Van 
Rompuyjel, az Európai Tanács elnökével. A magyar államfő a Magyarországnak járó 
kohéziós támogatás értékének megőrzését szorgalmazta.
Június 25–26. Lengyelország: Nem hivatalos látogatásra a lengyelországi 
Częstochowába utazott Kövér László házelnök, hogy részt vegyen a magyar alapítású 
pálos kolostor és Szűz Mária-kegyhelyhez tartó zarándoklaton, amelynek fővédnöke 
is egyben. Częstochowában felavatta a magyar nemzet által Lengyelországnak aján-
dékozott díszkutat, amely a két nemzet barátságát jelképezi.
Június 26. Szlovákia: A magyar parlament nemzeti összetartozás bizottságának a szlo-
vákiai Révkomáromban 27-én esedékes ülése miatt tiltakozott Pavol Paška, a szlovák 
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törvényhozás elnöke. A magyar Külügyminisztérium ezt nem kívánta kommentálni. 
A szlovák kormány külpolitikai célkitűzéseiről 27-én elfogadott javaslataiban szerepelt, 
hogy jószomszédi és nyugodt kapcsolatokat igyekszik kiépíteni és fenntartani Magyar-
országgal.
Június 28. Lengyelország: Áder János köztársasági elnök egynapos hivatalos látogatásra 
Varsóba utazott, és Bronisław Komorowski lengyel államfővel folytatott megbeszélést.
Június 27–29. Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt vett az eu-
rópai uniós országok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján.
Június 30. Azerbajdzsán: Orbán Viktor kormányfő Azerbajdzsánban tett hivatalos láto-
gatást, ahol felszólalt a Crans Montana Fórum, a magán- és az állami szféra döntésho-
zóit 1989 óta tömörítő nemzetközi szervezet tanácskozásán is.


