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2013. április 1.–június 30.

ÁPRILIS

Április 2–3. Bulgária: Budapestre látogatott Roszen Plevneliev bolgár államfő, akit 
fogadott Áder János köztársasági elnök. Plevneliev megbeszélést folytatott Kövér 
Lászlóval, az Országgyűlés elnökével és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettessel, 
majd megnyitotta a Holokauszt Emlékközpontban a bolgár zsidóság megmentésének 
70. évfordulója alkalmából rendezett fotókiállítást. Április 2-án Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere bolgár kollégáival, Vladimir Penev kulturális miniszterrel és 
Nikolaj Milosev, az oktatási, ifjúsági és tudományos ügyek miniszterével kulturális és 
oktatási megállapodást írt alá.
Április 4. Grúzia: Katonai együttműködési megállapodást kötött Grúzia (Georgia) és 
Magyarország. Az egyezményt Hende Csaba honvédelmi miniszter és Irakli Alaszania, 
Grúzia védelmi minisztere írta alá Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban.
Április 6. Horvátország: Kövér László, az Országgyűlés elnöke a horvátországi 
Pélmonostorra (Beli Manastir) látogatott, ahol részt vett a Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közössége (HMDK) megalakulásának 20. évfordulója alkalmából tartott 
ünnepségen.
Április 11. Horvátország: Áder János köztársasági elnök Horvátországba, Zágrábba 
látogatott, és megbeszélést folytatott Ivo Josipović horvát államfővel, Zoran Milanović 
horvát miniszterelnökkel és Josip Lekóval, a horvát törvényhozás (szábor) elnökével, 
majd megkoszorúzta Antall József egykori miniszterelnök mellszobrát az új-zágrábi 
városrészben.
Április 15–16. Spanyolország: Orbán Viktor miniszterelnök Spanyolországban, Bilbaó-
ban részt vett a „Katolikusok a közéletben” elnevezésű konferencián, majd április 16-án 
Madridban Mariano Rajoy spanyol kormányfővel tárgyalt.
Április 16. Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök április 16-án Strasbourgban 
tárgyalt Martin Schulzcal, az Európai Parlament (EP) elnökével, Joseph Daullal, az 
Európai Néppárt EP-frakciójának vezetőjével, és részt vett az Európai Parlament 
néppárti képviselőcsoportjának ülésén.
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Április 17. Nagy-Britannia: Orbán Viktor április 17-én Londonban részt vett Margaret 
Thatcher volt brit miniszterelnök temetésén.
Április 18–20. Visegrádi együttműködés: Martonyi János külügyminiszter részt vett a 
Pozsonyban zajló GLOBSEC biztonság- és külpolitikai fórumon, ahol a visegrádi orszá-
gok (V4) külügyminiszterei közös nyilatkozatot fogadtak el.
Április 21–22. Európai Unió: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Cipruson részt vett 
az Európai Unió parlamenti elnökeinek nicosiai konferenciáján, és meglátogatta a Szent 
István Zászlóalj Cipruson szolgálatot teljesítő katonáit.
Április 22. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Luxembourgban részt vett az 
Európai Unió közösségi ügyekért felelős minisztereinek tanácskozásán.
Április 23. NATO: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett a NATO-
országok külügyminisztereinek tanácskozásán.
Április 25–26. Horvátország/Szlovénia: Martonyi János külügyminiszter Horvátor-
szágba és Szlovéniába látogatott. Zágrábban fogadta őt Ivo Josipović köztársasági elnök, 
Zoran Milanović miniszterelnök, Vesna Pusić külügyminiszter és Josip Leko parlamen-
ti elnök is. A magyar külügyminiszter előadást tartott a zágrábi Diplomáciai Akadémia 
rendezvényén. Ljubljanában megbeszélést folytatott Karl Erjavec külügyminiszterrel, 
majd a lendvai várnál találkozott a muravidéki magyarság képviselőivel.
Április 26. Ukrajna: Orbán Viktor miniszterelnök Kárpátalján, Beregszászon tett láto-
gatást, és a kormány nevében elvi megállapodást írt alá a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola támogatásáról.

MÁJUS

Május 2. Oroszország: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Budapesten tárgyalt ma-
gyar partnerével, Martonyi Jánossal és Orbán Viktor kormányfővel. Orosz külügymi-
niszter csaknem tíz éve járt utoljára Budapesten.
Május 3. Portugália: Portugáliában tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök. Beszédet 
mondott Estorilban, a magyar–portugál–brazil üzleti fórumon, azt követően Lisszabon-
ban udvariassági látogatást tett Anibal Cavaco Silva portugál államfőnél, majd meg-
beszélést folytatott Pedro Passos Coelho miniszterelnökkel. Orbán Viktor programja 
zárásaként „Európai kihívások” címmel tartott előadást egy estorili konferencián.
Május 5. Ausztria: Áder János államfő a felső-ausztriai Mauthausenban Heinz Fischer 
osztrák és Bronisław Komorowski lengyel államfő társaságában megnyitotta a koncent-
rációs tábor helyén kialakított emlékhely ötéves munkával kibővített kiállítását.
Május 6. Németország: Budapestre látogatott Guido Westerwelle német külügyminisz-
ter, aki megbeszélést folytatott magyar kollégájával, Martonyi Jánossal és Orbán Viktor 
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miniszterelnökkel, valamint felszólalt a Zsidó Világkongresszus (WJC) budapesti köz-
gyűlésén. A külügyminiszterek beszédet mondtak „Az Ostpolitiktól (keleti politikától) 
az európai partnerségig” című budapesti konferencián.
Május 7. Izrael: Martonyi János külügyminiszter Budapesten megbeszélést folytatott 
Silvan Shalommal, az izraeli kormány energia- és vízügyi miniszterével, aki a Zsidó 
Világkongresszus budapesti ülésén Izrael Államot képviselte.
Május 7–10. Törökország: Kövér László, az Országgyűlés elnöke hivatalos látogatásra 
Törökországba utazott. Kövér László Ankarában megbeszélést folytatott Cemil Çiçek 
parlamenti elnökkel és Recep Tayyip Erdoğan miniszterelnökkel, majd Isztambulban 
találkozott Abdullah Gül köztársasági elnökkel. Az Országgyűlés elnöke Rodostóban 
ellátogatott a Rákóczi Múzeumba, és megkoszorúzta Mikes Kelemen jelképes sírját.
Május 11. Románia: Orbán Viktor miniszterelnök a szatmárnémeti temetőben lerótta 
kegyeletét az izsáki rendőrök által halálra vert Bara József sírjánál.
Május 13. Finnország: Orbán Viktor miniszterelnök egynapos hivatalos látogatást tett 
Finnországban, ahol a Helsinki Egyetem Aleksanteri Intézetében „Európa jövője” cím-
mel előadást tartott. A delegáció – amelynek tagja volt Szijjártó Péter, a Miniszterelnök-
ség külügyi és külgazdasági államtitkára, valamint Gottfried Péter főtanácsadó is – ezt 
követően Jyrki Katainen finn miniszterelnökkel tárgyalt. Orbán Viktor Helsinkiben 
megbeszélést folytatott Sauli Niinistö finn köztársasági elnökkel is.
Május 13–14. Grúzia: Maia Pandzsikidze grúz külügyminiszter Budapesten részt vett 
a 6. Európa–Ukrajna fórumon. A grúz külügyminiszter kétoldalú megbeszélést foly-
tatott magyar partnerével, Martonyi Jánossal. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági 
államtitkár gazdasági együttműködési egyezményt írt alá Maia Pandzsikidzével, aki 
a látogatás részeként turisztikai megállapodást is aláírt Horváth Viktória turizmusért 
felelős helyettes államtitkárral. A grúz külügyminisztert hivatalában fogadta Kövér 
László házelnök is.
Május 16–18. Lengyelország: Martonyi János Radosław Sikorski lengyel külügyminisz-
ter társaságában 2013. május 16-án megnyitotta Magyarország negyedik lengyelországi 
tiszteletbeli konzulátusát, Bydgoszczban. Ezt követően részt vett a visegrádi országok 
(V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) külügyminisztereinek 
krakkói találkozóján, 18-án pedig a Budapest–Krakkó között megrendezett, első V4-es 
kerékpárverseny díjátadásán.
Május 18. Románia: Áder János államfő magánemberként részt vett a csíksomlyói bú-
csún. (Ő volt az első magyar köztársasági elnök, aki hivatali ideje alatt részt vett a szer-
tartáson.)
Május 21. Szlovénia: Áder János köztársasági elnök Ljubljanában tárgyalt meghívójá-
val, Borut Pahor szlovén köztársasági elnökkel, találkozott Janko Veberrel, a szlovén 
parlament elnökével, és megbeszélést folytatott Alenka Bratusek kormányfővel.
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Május 22. Európai Unió: Orbán Viktor kormányfő részt vett a brüsszeli európai uniós 
csúcstalálkozón. A rendezvényt megelőzően részt vett a visegrádi országok (V4) – Ma-
gyarország mellett Csehország, Lengyelország és Szlovákia – miniszterelnökeinek ta-
lálkozóján, melynek az adott aktualitást, hogy júliustól Magyarország veszi át a V4-es 
együttműködés elnökségét.
Május 29. EBESZ: Martonyi János külügyminiszter fogadta Lamberto Zanniert, az 
EBESZ főtitkárát. A találkozóra a magyar Külügyminisztérium és az ENSZ Kábítószer-
ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) által közösen szervezett, a terroriz-
mus elleni fellépéssel foglalkozó nemzetközi konferencia mentén került sor. A konfe-
rencián Martonyi János és az EBESZ főtitkára is beszédet mondott.
Május 31. Belgium: A Magyarország és Belgium közötti kétoldalú kapcsolatok meg-
erősítéséről, elmélyítéséről és a Benelux térség, valamint a visegrádi országok közötti 
együttműködésről is tárgyalt Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben, ahol mun-
kaebéden fogadta őt Didier Reynders, a belga diplomácia vezetője.

JÚNIUS

Június 3. ENSZ: Magyarország – több mint 60 másik ENSZ-tagállammal együtt – aláírta 
New Yorkban a világ első olyan szerződését, amely alapján szabályozzák a globálisan 
évi 70 milliárd dolláros forgalmúra becsült hagyományosfegyver-kereskedelmet.
Június 4. Thaiföld: Martonyi János külügyminiszter Budapesten kétoldalú megbeszé-
lést folytatott Surapong Tovichakchaikul thaiföldi miniszterelnök-helyettes, külügy-
miniszterrel. Thaiföld a közelmúltban kezdte meg a szabadkereskedelmi egyezmény 
kidolgozását célzó tárgyalásokat az Európai Unióval. Ennek sikeréhez a magyar fél 
támogatását kérték.
Június 5. Egyesült Államok: A magyar gazdaság folyamatai és a negyedik alkotmány-
módosítás is téma volt Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ál-
lamtitkára és Thomas Melia amerikai külügyi helyettes államtitkár budapesti tárgyalá-
sán. Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára is fogadta amerikai 
kollégáját.
Június 6–7. Afrika: Martonyi János külügyminiszter megnyitotta a budapesti Afrika 
Fórumot. A programon részt vett többek között Nkosazana Dlamini-Zuma, az Afrikai 
Unió bizottságának elnöke, Rahamtalla Mohamed Osman szudáni külügyi államtitkár, 
Hanna Tetteh ghánai külügyminiszter is. 7-én a Magyar Külügyi Intézetben „Magyar-
ország és Afrika – erősödő barátság” címmel rendeztek tudományos konferenciát, illet-
ve a Nemzetgazdasági Minisztériumban gazdasági fórumot.
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Június 7. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter bejelentette, hogy a kormány-
nak az Európai Bizottság korábban megfogalmazott kifogásaira adott válaszát átadták 
az uniós testületnek. A bizottsági javaslatok figyelembe vétele alapján kikerül az alap-
törvényből az a passzus, amely szerint ha az államnak váratlan fizetési kötelezettsége 
támad az Alkotmánybíróság, az Európai Bíróság vagy más nemzetközi bíróság dön-
tése miatt, adót vethet ki ennek finanszírozására, továbbá törlik a bíróságok közötti 
ügyáthelyezés lehetőségét. Ugyanakkor nem veszik ki a korlátozások alól az európai 
parlamenti választási kampányokat. (Az Országgyűlés várhatóan ősszel tárgyalhatja 
az 5. alaptörvény-módosítást.)
Június 7. Diplomácia: Az abudzsai Nigériai Magyar Nagykövetség, valamint a Hong-
kongi Magyar Főkonzulátus újranyitásáról döntött a kormány. A Magyar Közlöny április 
23-i számában az jelent meg, hogy hat új külképviselet nyílik: Eszéken, Krakkóban és 
Torontóban főkonzulátus, Melbourne-ben, Marosvásárhelyen és Nagyváradon konzuli 
iroda.
Június 7. Brazília: Michel Temer brazil alelnök Magyarországon tárgyalt. Fogadta őt 
Orbán Viktor kormányfő, tárgyalást folytatott Martonyi János külügyminiszterrel és 
Kövér László házelnökkel is.
Június 12. Közép-európai Kezdeményezés: A Közép-európai Kezdeményezés 2013. évi 
magyar elnöksége keretében külügyminisztériumi politikai igazgatói találkozóra ke-
rült sor Budapesten, melyen a 18 tagország, valamint az Egyesült Államok hivatalos 
delegációja vett részt.
Június 12–13. Európa: Pozsonyban tartották a közép-, a kelet- és a délkelet-európai orszá-
gok államfőinek 18. csúcstalálkozóját. Magyarországot Áder János köztársasági elnök 
képviselte.
Június 14. Európa Tanács: Elkészült az Európa Tanács alkotmányügyi kérdésekben il-
letékes szakértői, tanácsadó testületének, a Velencei Bizottságnak (VB) az értékelése a 
magyar alaptörvény negyedik módosításáról. A bizottság üdvözölte a kormány több 
lépését, viszont fenntartásai vannak az alaptörvény több előírásával kapcsolatban.
Június 16. Visegrádi együttműködés: A visegrádi országok – Csehország, Lengyelor-
szág, Magyarország, valamint Szlovákia – kormányfői és Japán miniszterelnöke Varsó-
ban találkoztak. Az eseményen részt vett Orbán Viktor kormányfő is. Lengyelország át-
adta a soros elnökséget Magyarországnak, a státusz július 1-jével lép életbe. A magyar 
kormányfő a plenáris megbeszélés után szűk körben is egyeztetett japán kollégájával, 
Abe Sindzóval.
Június 19. Európai Parlament: Az Európai Parlament (EP) állampolgári jogokkal, vala-
mint bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó szakbizottsága elfogadta szerdán az 
alapjogok magyarországi helyzetét vizsgáló jelentéstervezetet, amelyet a portugál zöld-
párti EP-képviselő, Rui Tavares készített.
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Június 20–21. Észtország: Áder János köztársasági elnök Észtországba látogatott, ahol 
tárgyalt Toomas Hendrik Ilves észt államfővel. Tartuban találkozott a Tartui Egyetem 
magyar tanszékének tanáraival, valamint az egyetem rektorával.
Június 20. Nemzetközi pártok: Orbán Viktor kormányfő Bécsben részt vett az Európai 
Néppárt vezető politikusainak előkészítő találkozóján. A találkozón jelen volt José 
Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke is.
Június 21. ENSZ: Magyarország az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasá-
gi Szervezete (FAO) legfőbb döntéshozó szervének, a tanácsnak a tagja lett.
Június 25. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter részt vett az uniós Európa-
ügyi miniszterek luxembourgi tanácskozásán, ahol az a döntés született, hogy legké-
sőbb 2014 januárjáig megkezdődnek az uniós csatlakozásról szóló formális tárgyalások 
Szerbiával. Párhuzamosan Koszovóval is megkezdődhetnek az egyeztetések a társulási 
megállapodásról.
Június 25. Európa Tanács: Az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlése Strasbourg-
ban kompromisszumos módosító javaslatot szavazott meg Magyarországgal kapcsolat-
ban, amely a megfigyelési (monitoring) eljárás hivatalos megindítása helyett csupán azt 
mondja ki, hogy „szoros figyelemmel kísérik” a helyzet alakulását.
Június 25–26. Szerbia: Áder János köztársasági elnök Belgrádban folytatott megbeszélést 
Tomislav Nikolić szerb államfővel. Áder János tárgyalt Ivica Dačić miniszterelnökkel is. 
A magyar államfő sajtótájékoztatóján kifejtette: Szerbia sok uniós tagországnak példát 
mutatott azzal, hogy parlamentje nyilatkozatban ítélte el az 1944–45-ös vajdasági vé-
rengzéseket és a kollektív bűnösség szellemében hozott háborús határozatokat. Áder 
János a szerbiai parlamentben bocsánatot kért azokért a bűnökért, amelyeket a II. vi-
lágháború során magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen. A két államfő 26-án a 
magyar és szerb áldozatok vesztőhelyén, a vajdasági Csúrogon megemlékezésen vett 
részt, s közösen rótta le kegyeletét.
Június 26. Lengyelország: Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter Magyarországon 
találkozott Martonyi János külügyminiszterrel.
Június 26. Visegrádi együttműködés: A visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia) és Horvátország külügyminiszterei közös nyilatkozatot 
adtak ki a horvát uniós csatlakozás alkalmából.
Június 26. Szlovákia: Katonai tiszteletadással, ünnepélyesen újratemették a Háry János 
alakját ihlető Skultéty László földi maradványait az 1831-ben elhunyt huszár szülőfa-
lujában, a szlovákiai Hegyesmajtényban (Mojtín). Az újratemetésre meghívták Orosz 
Zoltán altábornagy, vezérkarifőnök-helyettest és Balogh Csaba pozsonyi nagykövetet. 
Májusban, a romániai Újaradon történt kihantolás és az újratemetés előkészületeibe 
nem vonták be a magyar felet.
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Június 27. Kínai Népköztársaság: Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és 
külgazdasági államtitkára és Hsziao Csien, a Kínai Népköztársaság magyarországi 
nagykövete megállapodást írt alá arról, hogy magyar kulturális intézet nyílik Pekingben.
Június 27. Európa Tanács: Strasbourgban, az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlé-
sének ülésszakán, Kalmár Ferenc András KDNP-s országgyűlési képviselőt a kisebbsé-
gi albizottság alelnökévé választották.
Június 27–28. Európai Unió: Brüsszelben megtartották az Európai Unió állam- és kor-
mányfőinek csúcstalálkozóját, amelynek két legjelentősebb napirendi pontja a mun-
kanélküliség elleni küzdelem és az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása volt. 
Magyarországot Orbán Viktor kormányfő képviselte.
Június 29.–július 1. Horvátország: Június 29-én Kövér László házelnök Zágrábban részt 
vett a horvát parlamentnek az ország európai uniós csatlakozása (július 1.) alkalmából 
szervezett ünnepségén. A csatlakozást köszöntő ünnepségeken húsz más állam- és kor-
mányfő társaságában részt vett Orbán Viktor magyar kormányfő is.
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