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JÚLIUS

Július 1. Szerbia: Orbán Viktor miniszterelnök Belgrádban magyar–szerb kormányzati 
csúcstalálkozón vett részt. A tárgyalópartnerével, Aleksandar Vučić szerb kormány-
fővel folytatott megbeszélések elsődleges témája a Déli Áramlat gázvezeték megépíté-
se volt. A magyar kormányfő Tomislav Nikolić szerb államfővel együtt megnyitotta a 
Belgrádi Magyar Intézetet. A magyar delegációnak Navracsics Tibor külgazdasági és 
külügyminiszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Hende Csaba honvédelmi miniszter 
és Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter is a tagja volt. A tárcavezetők szerb kol-
légáikkal kétoldalú nemzetközi egyezményeket írtak alá.
Július 6. Románia: Kövér László, az Országgyűlés elnöke részt vett az erdélyi Torockón 
a Duna Televízió Nonprofit Zrt. által létrehozott kulturális központ, a Duna-ház felava-
tásán.
Július 10. Horvátország: Tiszteletbeli konzulátust nyitott Navracsics Tibor külgazdasá-
gi és külügyminiszter a horvátországi Dubrovnikban.
Július 13. Brazília: Orbán Viktor miniszterelnök Rio de Janeiróban megtekintette a bra-
zíliai labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzését, amelyet Németország nyert meg 
Argentínával szemben.
Július 14. Lengyelország: Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter hivata-
los látogatást tett Varsóban, ahol tárgyalásokat folytatott és munkaebéden vett részt 
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel.
Július 16. Európai Unió: Az EU állam-, illetve kormányfői rendkívüli csúcstalálkozón 
határoztak az Európai Tanács elnöki tisztségének, valamint az uniós kül- és biztonság-
politikai főképviselő posztjának a betöltéséről. A tanácskozáson jelen volt Orbán Viktor 
miniszterelnök. A kormányfő előtte az Európai Néppárt csúcstalálkozóján vett részt.
Július 17. Visegrádi együttműködés: Pozsonyban rendezték meg a visegrádi négyek 
külügyminiszteri kibővített találkozóját. Navracsics Tibor magyar, Miroslav Lajčák 
szlovák és Lubomír Zaorálek cseh külügyminiszter, illetve lengyel részről Henryka 
Mościcka-Dendys helyettes külügyi államtitkár vett részt, Dél-Koreát pedig Jun Bjung-
Sze, a szöuli diplomácia vezetője képviselte. Dél-Korea és a Nemzetközi Visegrádi Alap 
képviselői együttműködési megállapodást írtak alá.
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Július 21. Németország: Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter Berlinben 
Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat két új ma-
gyar főkonzulátus (Düsseldorf, Stuttgart) megnyitásáról.
Július 22. Lengyelország: Lengyelországba látogatott Áder János köztársasági elnök. 
A magyar államfő Varsóban a szeptemberi NATO-csúcs előkészületeiről tárgyalt a vi-
segrádi négyek, a balti országok, valamint Románia és Bulgária elnökeivel.
Július 22–23. Európai Unió: Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter Brüsz-
szelben részt vett az EU-külügyminiszteri tanácskozáson, amely az egy héttel később 
kezdődő EU-csúcstalálkozót készítette elő. 23-án a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsé-
gének képviselőivel folytattak megbeszéléseket az Európai Unió tagállamainak kül-
ügyminiszterei.
Július 26. Románia/Magyarság: Orbán Viktor miniszterelnök részt vett és beszédet mon-
dott a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén, Tusnádfürdőn.

AUGUSZTUS

Augusztus. 1. Ukrajna: Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter telefonon 
tárgyalt Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel, aki tájékoztatta a magyar tárcaveze-
tőt a jelenlegi ukrán helyzetről.
Augusztus. 11. Franciaország: Andor László magyar uniós biztost a gazdasági válság 
hatásainak leküzdésére és az európai szociális modell megerősítésére tett erőfeszíté-
seiért a francia Becsületrend lovagi fokozatával tüntette ki François Hollande francia 
elnök.
Augusztus. 14. Ukrajna: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetői 
Magyarországon tárgyaltak Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Augusztus. 14. Románia: Titus Corlăţean román külügyminiszter egy székelyföldi ren-
dezvényen, a külhoni románságnak szervezett Marosfői Nyári Egyetemen, a magyar–
román alapszerződés megsértésének minősítette a magyarországi döntéshozóknak az 
etnikai autonómiát támogató nyilatkozatait.
Augusztus. 15. Románia: Testvérmegyei megállapodást írt alá Egerben Szabó Róbert, a 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke.
Augusztus. 22–23. Ukrajna: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere látogatást 
tett Kárpátalján (Ukrajna). Találkozott Valerij Luncsenkóval, Kárpátalja kormányzójá-
val, Ivan Balogával, a megyei közgyűlés elnökével, Volodimir Szmolankával, az Ungvá-
ri Nemzeti Egyetem rektorával, és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőivel 
is tárgyalt. Beregszászon felavatta a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) 
felújított székházát. Balog Zoltán a nagyberegi családi csendes napon szemináriumi 
előadást tartott, majd beszédet mondott a Református Líceum felújított épületének ün-
nepélyes átadásán.
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Augusztus. 23. Németország: Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Norbert Lammert, 
a német Bundestag elnöke Berlinben közös nyilatkozatot adott ki a totalitárius diktatú-
rák áldozatainak európai emléknapja alkalmából.
Augusztus. 25–27. Diplomácia: Külképviselet-vezetői értekezletet tartottak Budapesten 
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (KKM). Az értekezleten beszédet mondott 
Orbán Viktor miniszterelnök, majd Navracsics Tibor és Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes beszélt a nagykövetek előtt.
Augusztus. 28. Csehország: Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium par-
lamenti államtitkára Prágában részt vett a Kína–Közép-Kelet-Európa Regionális és Ön-
kormányzati Együttműködési Csúcstalálkozón.
Augusztus. 28. Ukrajna: A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményt hozott 
nyilvánosságra az Ukrajnában kialakult helyzettel kapcsolatban.
Augusztus. 28. Törökország: Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter részt 
vett Ankarában Recep Tayyip Erdoğan, az új török államfő beiktatási ünnepségén.
Augusztus. 29. Európai Unió: Elfogadták az Európai Bizottság és Magyarország közötti 
partnerségi megállapodást, amely 21,9 milliárd eurós (6900 milliárd forint) beruházás 
előtt nyitja meg az utat 2014 és 2020 között.
Augusztus. 30. Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt vett az Eu-
rópai Unió állam- és kormányfőinek rendkívüli csúcstalálkozóján. Donald Tusk lengyel 
kormányfőt az Európai Tanács elnökének, Federica Mogherini olasz külügyminisztert 
pedig az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének választották meg.
Augusztus. 30. Európai Unió: Az Európai Unió külügyminiszterei informális tanácsko-
zást tartottak Milánóban, a csúcsértekezlet előkészítésére. Magyar részről Navracsics 
Tibor külgazdasági és külügyminiszter vett részt a találkozón.
Augusztus. 30. Németország: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Berlinben német-
országi magyar szervezetek képviselőivel tárgyalt, és részt vett a második világháború 
következtében szülőföldjükről elűzött németeket összefogó Elüldözöttek Szövetsége 
(BdV) ünnepségén, amelyen kitüntették Angela Merkel német kancellárt.

SZEPTEMBER

Szeptember 1. Jordánia: Magyarországra látogatott Atef Taravneh, a jordán képviselő-
ház elnöke, akit fogadott Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, 
valamint Kövér László házelnök.
Szeptember 4–5. NATO: Orbán Viktor miniszterelnök részt vett a NATO csúcstalálkozó-
ján, amelyet a dél-walesi Newportban tartottak. A tanácskozáson megállapodás szüle-
tett egy új gyorsreagálású alakulat létrehozásáról, s megegyeztek arról, hogy az ukrán 
válság fejleményeire való tekintettel megállítják a védelmi kiadások csökkentésének 
folyamatát, s egy évtizeden belül minden NATO-tag a katonai kiadásai mértékét a saját 
hazai összterméke (GDP) 2 százalékának megfelelő értékhez közelíti.
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Szeptember 10. Európai Unió: Az Európai Bizottság közleményben hozta nyilvánosságra 
az új biztosok feladatköreit. Ennek értelmében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizott-
ság megválasztott elnöke Navracsics Tibort az oktatással, kulturális, ifjúsági és állam-
polgársági ügyekkel foglalkozó biztosnak javasolja kinevezni. A Bizottság szerkezete 
megújul: az elnök mellett hét alelnöke és húsz „egyszerű” biztosa lesz, az alelnökök 
közül pedig az egyik „első alelnöki” szerepkört kap.
Szeptember 11. Európai Unió: José Manuel Barroso, az Európai Bizottság leköszönő elnö-
ke Budapestre látogatott. Átadta Orbán Viktor miniszterelnöknek a brüsszeli testület és 
Magyarország partnerségi megállapodásának dokumentumait. A Budapesti Corvinus 
Egyetem szenátusa és egyetemi doktori tanácsa ünnepi ülésen díszdoktorrá avatta José 
Manuel Barrosót.
Szeptember 23. Kormány: Áder János államfő külgazdasági és külügyminiszterré ne-
vezte ki Szijjártó Pétert, miután Navracsics Tibor az uniós biztossá történt jelölése miatt 
lemondott miniszteri megbízatásáról. Szíjártó Péter 24-én letette a hivatali esküt.
Szeptember 23–30. ENSZ: Áder János köztársasági elnök New Yorkban részt vett és 
beszédet mondott az ENSZ klíma-csúcsértekezletén, s 23-án találkozott Ban Ki Mun 
ENSZ-főtitkárral. Az államfő 25-én felszólalt az ENSZ-közgyűlés 69. ülésszakának ál-
talános vitáján, jelen volt a Közép-európai digitális gazdasági fórumon, és megbeszé-
lést folytatott Cahjagín Elbegdordzs mongol, valamint Bujar Nisani albán elnökkel. 
A köztársasági elnök szeptember 29–30-án a portugáliai Braga városában részt vett az 
Arraiolos-csoport megbeszélésén, amelyen elsősorban energia-, menekültügyi, vala-
mint innovációs és kutatási kérdésekről volt szó. Áder János 30-án ellátogatott a fátimai 
kegyhelyhez.
Szeptember 26. Ukrajna/Magyarság: Orbán Viktor kormányfő Beregszászon részt vett 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitóján, majd megbeszélést 
folytatott Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
elnökével.
Szeptember 28. Szerbia/Magyarság: Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitotta meg 
a XXI. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat az észak-bácskai Palicson.
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