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OKTÓBER
Október 1. R������: Titus Corlăţean román külügyminiszter Budapesten magyar kollé-
gájával, Martonyi Jánossal a két ország közö
 i kapcsolatrendszer kérdéseiről tárgyalt, 
különös tekinte
 el a fennálló nézetkülönbségekre. A román politikust udvariassági 
látogatáson fogadta Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés el-
nöke.
Október 2. S�������: Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök Pi-
lisszentkereszten együ
  adta át a Pilisi Szlovákok Központját. A kormányfők kétoldalú 
megbeszélést is folyta
 ak, s közös nyilatkozatot írtak alá a Komárom és Révkomárom 
közö
 i új Duna-híd megépítéséről, valamint a két ország közlekedési kapcsolatainak 
fejlesztéséről.
Október 3. R������/���������: Orbán Viktor kormányfő Marosvásárhelyen előadást 
tarto
  a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem ünnepségén, s o
  átadták neki az 
egyetem Bocskai István-díját. A magyar miniszterelnök kormánya nevében elvi megál-
lapodást írt alá a Sapientia Alapítvány, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
és a Partiumi Keresztény Egyetem vezetőivel az erdélyi magyar felsőoktatás fejleszté-
séről. A megállapodás értelmében a magyar kormány 2014 végéig négymilliárd forintot 
bocsát az erdélyi magyar felsőoktatási intézmények rendelkezésére.
Október 4. N���-B��������: William Hague brit külügyminiszter európai uniós ügyek-
ről, az európai gazdaság helyzetéről tárgyalt Budapesten Orbán Viktor kormányfővel 
és Martonyi János külügyminiszterrel.
Október 5. E������ U���: Orbán Viktor kormányfő Pozsonyban részt ve
  a „kohézió ba-
rátai” elnevezésű, a felzárkóztatási politika folytatásában érdekelt 15 uniós tagországot 
tömörítő csoport miniszterelnöki találkozóján.
Október 5. B�����: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Szarajevóban a kollektív 
boszniai államelnökség tagjaival, valamint a központi állam és a két entitás – a boszniai 
Szerb Köztársaság és a bosnyák–horvát föderáció – parlamentjének vezetőivel tárgyalt.
Október 8. A���������: Orbán Viktor kormányfő és Shahin Mustafayev azerbajdzsáni 
gazdaságfejlesztési miniszter Magyarországnak a kaukázusi köztársaságokkal kialakí-
to
  gazdasági együ
 működése elmélyítéséről tárgyalt Budapesten.
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Október 10. U������: Kövér László, az Országgyűlés elnöke a kárpátaljai Vereckén be-
szédet mondo
 , és megkoszorúzta a magyar honfoglalási emlékművet.
Október 11. E������ U���: Martonyi János külügyminiszter és Győri Enikő EU-ügyekért 
felelős államtitkár részt ve
  és felszólalt a Friends of Europe elnevezésű brüsszeli kuta-
tóintézet rendezvényén.
Október 11. N���������: Angela Merkel német kancellár berlini hivatalában munka-
látogatáson fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, akinek kíséretében volt többek 
közö
  Matolcsy György gazdasági miniszter és Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere. Közös sajtótájékoztatójukon Angela Merkel kiemelte: fontos, hogy a ma-
gyar kormány „megszívlelte” az európai partnerek felvetéseit, és az Európai Bizo
 ság 
iránymutatásait követve módosíto
  azokon a törvényeken, amelyekkel kapcsolatban 
kételyek merültek fel. A találkozó után Orbán Viktor Megújuló Európa címmel elő-
adást tarto
  a Konrad Adenauer Alapítvány (KAS) székházában, majd a berlini ma-
gyar nagykövetségen kitüntetést ado
  át Snétberger Ferenc gitárművésznek és Romani 
Rosénak, a Német Romák és Szintik Központi Tanácsa elnökének.
Október 12. S�����: Orbán Viktor magyar és Ivica Dačić szerb miniszterelnök Buda-
pesten a vajdasági magyar és a magyarországi szerb kisebbség helyzetéről, valamint 
Szerbia európai uniós integrációjáról folytato
  megbeszélést, s megvita
 a a két ország 
közö
 i újabb határátkelőhelyek megnyitásának lehetőségét.
Október 13. R������/���������: Kövér László, az Országgyűlés elnöke részt ve
  a ro-
mániai Magyar Polgári Párt (MPP) Országos Tanácsának székelyudvarhelyi gyűlésén.
Október 16. T!�!������: Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a gazdasági kap-
csolatok erősítéséről tárgyalt Cemil Çiçekkel, a török Nagy Nemzetgyűlés elnökével. 
Cemil Çiçeket udvariassági látogatáson fogadta a Sándor-palotában Áder János köz-
társasági elnök is, majd a török politikus Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével 
folytato
  megbeszélést.
Október 17–18. ������!� ����: Orbán Viktor miniszterelnök Bukarestben részt ve
  
az Európai Néppárt tisztújító kongresszusán, s kétoldalú megbeszéléseket folytato
  az 
EPP rendezvényén részt vevő néppárti vezetőkkel.
Október 17–19. E����"�� Á������: Martonyi János külügyminiszter washingtoni láto-
gatása során találkozo
  amerikai kollégájával, Hillary Clintonnal, részt ve
  az Atlantic 
Council washingtoni elemzőintézet kerekasztal-beszélgetésén, majd amerikai nagy-
vállalatok vezetőivel tanácskozo
 . Beszédet mondo
  az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 56. évfordulója és a magyar–amerikai diplomáciai kapcsolatok felvételének 90. 
évfordulója alkalmából szerveze
  ünnepi vacsorán, s felszólalt a Külkapcsolatok Taná-
csa szakértői megbeszélésén. Martonyi János találkozo
  az amerikai magyar közösség 
szervezeteinek képviselőivel, és ünnepélyesen beikta
 a Daniel Hughest, Magyarország 
új New Orleans-i tiszteletbeli konzulját.
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Október 17–19. M�#������: Macedóniában te
  látogatást Kövér László parlamenti elnök. 
Trajko Veljanoszki házelnökkel Szkopjéban megállapodtak abban, hogy a parlamentek 
bizo
 sági szintjén folytatják az együ
 működést. A magyar házelnököt fogadta Gjorge 
Ivanov köztársasági elnök és Nikola Gruevszki miniszterelnök is. Az Országgyűlés el-
nöke Bitolában felava
 a Magyarország tiszteletbeli konzulátusát.
Október 18–19. E������ U���: Orbán Viktor miniszterelnök részt ve
  az Európai Unió ál-
lam- és kormányfőinek brüsszeli csúcsértekezletén. A magyar kormányfő nyilatkozata 
szerint Magyarország most azt várja az Európai Bizo
 ságtól, hogy mondja meg, meny-
nyivel kell még javítani az egyenlegen ahhoz, hogy kikerüljünk a túlzo
 defi cit-eljárás 
alól. Elmondta azt is: Magyarország a visegrádi négyek többi tagjával egyeztetve azt az 
álláspontot képviselte, hogy a bankuniót megteremtő intézkedések nem kerülhetik ki 
az EU meglévő intézményrendszerét, nem hozhatják a mostaninál rosszabb helyzetbe 
az eurózónán kívüli országokat, és nem veszélyeztethetik a belső piac egységét.
Október 23. S�����������: Martonyi János külügyminiszter Madridban találkozo
  
José Manuel García Margallo spanyol külügyminiszterrel, Inigo Méndez de Vigo Eu-
rópa-ügyi államtitkárral, a spanyol Vállalkozók Szövetségének tagszervezeteit képvi-
selő üzletemberekkel, és előadást tarto
  a Real Instituto Elcano külpolitikai kutató-
intézetben.
Október 24–25. L�����������: Martonyi János külügyminiszter Varsóban Waldemar 
Pawlak lengyel miniszterelnök-helye
 essel, gazdasági miniszterrel és lengyel kollégá-
jával, Radosław Sikorskival találkozo
 , majd részt ve
  a V4–Nyugat-Balkán kibővíte
  
külügyminiszteri ülésen.
Október 25–26. L��������: Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Rigában Solvita 
Āboltiņa le
  házelnökkel a két parlament közö
 i kapcsolatok szorosabbra fűzéséről 
tárgyalt, s fogadta őt Valdis Dombrovskis miniszterelnök is.
Október 29. F���#�������: Magyar–francia gazdasági és kulturális együ
 működé-
sekről állapodo
  meg Párizsban Martonyi János külügyminiszter francia kollégájával, 
Laurent Fabius tárcavezetővel.

NOVEMBER
November 3–6. ������!� �������: Martonyi János a magyar delegáció vezetőjeként 
részt ve
  az Ázsia–Európa Együ
 működés (ASEM) 9. Állam- és Kormányfői Csúcs-
találkozóján Laosz fővárosában, Vientianéban. A külügyminiszter a csúcstalálkozót 
megelőzően látogatást te
  a tízmilliós Ho Si Minh-városban, ahol találkozo
  a városve-
zetői feladatokat ellátó népi bizo
 ság elnökével, Le Hoàng Quànnal.
November 5. S�&�-A�����: Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Parlamentben fo-
gadta Abdallah as-Sejket, a súra, Szaúd-Arábia tanácskozó gyűlése elnökét, aki később 
a Magyarország és Szaúd-Arábia közö
 i gazdasági és oktatási kapcsolatokról tárgyalt 
Orbán Viktor miniszterelnökkel.
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November 6. L������: Nadzsíb Mikáti libanoni miniszterelnököt budapesti látogatásán 
fogadta Kövér László házelnök, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel az energiaszek-
tor, a környezetvédelem és a mezőgazdaság helyzetéről tárgyalt.
November 7. S�' L����: Martonyi János külügyminiszter a politikai együ
 működés új-
raindításáról és a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Srí Lankán 
kollégájával, Gamini Lakshman Peirisszel.
November 8. Í������: Budapesten te
  néhány órás látogatást Enda Kenny ír kormányfő 
abból az alkalomból, hogy január 1-jétől országa veszi át Ciprustól az Európai Unió 
féléves soros elnöki tisztét. A politikus megbeszélést folytato
  Orbán Viktor miniszter-
elnökkel.
November 9. N���������: Martonyi János Berlinben folytato
  megbeszélést Guido 
Westerwellével. A két miniszter előzőleg felszólalt a Magyar–Német Fórum 22. köz-
gyűlésén. Guido Westerwelle az Alsó-Szászország tartomány berlini képviseletén ren-
deze
  tanácskozáson hangsúlyozta: a vitás kérdések ellenére a németek soha nem felej-
tik el a magyarok hozzájárulását „Németország újraegyesítéséhez, ami egyben Európa 
újraegyesítését is lehetővé te
 e”.
November 11–12. S�����: Áder János államfővel a második világháborús vajdasági vé-
rengzések szerb, illetve magyar áldozatairól való méltó megemlékezésről, Orbán Vik-
tor miniszterelnökkel Szerbia uniós csatlakozási törekvéseinek magyar támogatásáról 
folytato
  megbeszélést Tomislav Nikolić szerb köztársasági elnök Budapesten.
November 13. ������!� ���������: Orbán Viktor látogatást te
  Brüsszelben, és részt 
ve
  a „kohézió barátaiként” emlegete
  országcsoport csúcstalálkozóján.
November 14. M�#������: Nikola Gruevszki macedón kormányfő Orbán Viktorral foly-
tato
  megbeszélést Budapesten. Majd az EMMI és a Macedón Köztársaság egészség-
ügyi minisztériumának vezetői „a kölcsönös előnyök szellemében” kétoldalú, 2017-ig 
tartó megállapodást kötö
 ek. A dokumentumot Bill Pavleszki tárca nélküli miniszter 
és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere írta alá.
November 16. S�������: A hazánkban tartózkodó Robert Fico szlovák miniszterelnök 
főleg gazdasági kérdésekről tárgyalt Mesterházy A
 ilával, az MSZP elnökével.
November 22. N���������: Orbán Viktor előadást tarto
  Frankfurtban, a Sberbank 
pénzügyi konferenciáján, amelyen részt ve
  mások melle
  Gerhard Schröder volt né-
met kancellár, Ivica Dačić szerb miniszterelnök, Milorad Dodik boszniai szerb elnök és 
Václav Klaus cseh államfő.
November 22–23. E������ U���: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt ve
  az 
Európai Unió állam- és kormányfőinek rendkívüli csúcstalálkozóján, majd tárgyalt az 
Európai Tanács elnökével, Herman Van Rompuy-jal.
November 22. N���������: Berlinbe utazo
  Martonyi János, hogy részt vegyen a délke-
let-európai külügyminiszterek konferenciáján. Emelle
  kétoldalú megbeszélést folyta-
to
  Edmond Panariti albán külügyminiszterrel, valamint Norbert Lammer
 el, a német 
törvényhozás alsóháza, a Bundestag elnökével.
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November 23–30. I����: Kövér László, az Országgyűlés elnöke hivatalos látogatás-
ra Indiába utazo
 , az indiai házelnök meghívására. Újdelhiben találkozo
  Pranab 
Mukerdzsivel, az indiai köztársaság elnökével, Mohammad Hamid Ansari alelnökkel, 
a parlament felsőházi elnökével. Később felava
 a Kőrösi Csoma Sándor kopjafáját Dar-
dzsilingben.
November 24. H����������: Pécsen találkozo
  Áder János magyar és Ivo Josipović hor-
vát államfő.
November 26. S�������: Egynapos hivatalos látogatásra Szlovéniába utazo
  Orbán 
Viktor. A kormányfő tárgyalt többek közö
  Danilo Türk köztársasági elnökkel és Janez 
Jansa miniszterelnökkel, valamint a szlovéniai magyarság képviselőjével.
November 27. E������ U���: Martonyi János Regensburgban részt ve
  az EU Duna régió 
stratégiájával kapcsolatos megbeszélésen.
November 28. A������: Orbán Viktor az albán függetlenség kikiáltásának századik év-
fordulója alkalmából szerveze
  állami ünnepségre érkeze
  Tiranába. Egynapos látoga-
tását Sali Berisha albán kormányfő hivatalában kezdte, akivel tárgyalásuk után közös 
sajtótájékoztatót tarto
 .
November 28–29. E������ U���: Martonyi János Brüsszelben részt ve
  az Európai Unió 
jövőjével foglalkozó nemzetközi konferencián, amelyet a belga és a német külügymi-
niszter szerveze
 .

DECEMBER
December 4. NATO: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt ve
  a NATO-
országok külügyminiszteri tanácskozásán (a tagállamok külügyminiszterei találkoztak 
az orosz diplomácia vezetőjével is). Martonyi külön kétoldalú megbeszélést folytato
  
Maia Pandzsikidzével, Grúzia új külügyminiszterével.
December 4–5. C��*�����: Václav Klaus cseh köztársasági elnök kétnapos hivatalos 
látogatást te
  Magyarországon. 4-én Budapesten tárgyalt vendéglátójával, Áder János 
köztársasági elnökkel, majd találkozo
  Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér Lász-
lóval, az Országgyűlés elnökével. 5-én a cseh államfő Kósa Lajos debreceni polgármes-
ter meghívására Debrecenbe és a Hortobágyra látogato
 .
December 5. A������: Martonyi János külügyminiszter Bécsben az osztrák Diplomáciai 
Akadémián tarto
  előadást, azt követően Michael Spindelegger osztrák külügyminisz-
terrel találkozo
 , majd részt ve
  a bécsi magyar nagykövetség épületéről szóló könyv 
bemutatóján.
December 10. E������ U���: Martonyi János, a magyar diplomácia irányítója Brüsszel-
ben részt ve
  az Európai Unió tagállamainak külügyminiszteri tanácskozásán ame-
lyen a szíriai helyzetről, a közel-keleti békefolyamatról és az Ukrajnával kötendő társu-
lási szerződésről tárgyaltak.
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December 13. ������!� ������: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben először az 
Európai Néppárt csúcstalálkozóján ve
  részt, majd a visegrádi országok (V4) kormány-
főivel tárgyalt (ezt követően részt ve
  az Európai Tanács munkaülésén).
December 13–14. E������ T���#�: Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Tanács ülé-
sén ve
  részt Brüsszelben. Az EU állam- és kormányfői az Unió jövőjéről, a terveze
  
lépések menetrendjéről, egy bankfelügyeleti rendszer létrehozásáról tanácskoztak.
December 17–19. A+��������: Áder János – a magyar államfők közül elsőként – elláto-
gato
  az Afganisztánban (Kabul, Mazari-Sarif) szolgálatot teljesítő magyar katonák-
hoz. Látogatása során tárgyalt mások melle
  Hamid Karzaí afgán elnökkel és katonai 
vezetőkkel is. Az észak-afganisztáni Mazari-Sari3 an lévő katonai bázison, amelyet a 
német haderő irányít, Áder János találkozo
  német kollégájával, Joachim Gauckkal.

Összeállíto� a: Bognár Anna
MTVA Sajtó- és Fotóarchívum


