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JANUÁR
Január 7. Sport: Orbán Viktor miniszterelnök részt vett Zürichben a Nemzetközi Labda-
rúgó Szövetség (FIFA) éves gáláján.
Január 11. Nemzetközi párt: Orbán Viktor miniszterelnök részt vett a ciprusi 
Limasszolban az Európai Néppárt rendkívüli csúcstalálkozóján, amelynek témája a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó európai uniós keretköltségvetés, valamint a 
2014-es európai parlamenti (EP-) választásokra való felkészülés volt.
Január 17–18. NATO: Áder János köztársasági elnök a NATO brüsszeli központjában tett 
látogatást, ahol megbeszélést folytatott Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkárral. Az 
államfő Brüsszelben részt vett a belgiumi magyar nagykövetség kulturális szolgálata, a 
brüsszeli Balassi Intézet megnyitásán, valamint jelen volt határainkon túl élő magyarok 
magyar állampolgársági eskütételén is. (Áder János az első magyar köztársasági elnök, 
aki a brüsszeli központba látogatott azóta, hogy Magyarország 1999-ben csatlakozott a 
szervezethez.)
Január 29.–február 5. Srí Lanka: Kövér László házelnök Srí Lankára látogatott; Colom-
bóban fogadta őt Mahinda Radzsapaksze köztársasági elnök. A házelnök megbeszélést 
folytatott többek között Gamini Laksman Peirisz külügyminiszterrel is.
Január 30. Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe látogatott. Előadást 
tartott a Bruegel gazdasági, politikai és gazdaságpolitikai elemző intézetben a Gazda-
sági és Monetáris Unió továbbviteléről, az eurózóna válságának kezeléséről. A magyar 
kormányfő találkozott José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével, Her-
man Van Rompuy-jal, az Európai Tanács elnökével, valamint Martin Schulz európai 
parlamenti elnökkel.
Január 31. Oroszország: Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnök 
meghívására delegációja élén egynapos munkalátogatásra Moszkvába utazott. A ma-
gyar küldöttségnek tagja volt mások mellett Matolcsy György nemzetgazdasági mi-
niszter, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, Varga Mihály tárca nélküli 
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miniszter, Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára és 
Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.

FEBRUÁR
Február 5. Törökország: Budapestre látogatott Recep Tayyip Erdoğan török kormányfő, 
aki megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel. A török kormányfőt fo-
gadta Áder János köztársasági elnök is. Recep Tayyip Erdoğan országa külpolitikájáról 
tartott előadást az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Február 7–8. Európai Unió: Brüsszelben rendkívüli csúcstalálkozót tartottak az euró-
pai uniós országok állam-, illetve kormányfői a 2014 és 2020 közötti időszak uniós ke-
retköltségvetéséről. Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviselte. Február 
7-én Orbán Viktor miniszterelnök az európai uniós csúcstalálkozó előtt egyeztetést tar-
tott a „kohézió barátai” elnevezésű csoporttal, amelynek Magyarország is tagja.
Február 11. Európai Unió: Budapesten, a Közép-európai Egyetemen (CEU) tartották az 
EU jövőjéről szóló konferenciát, amelyen részt vett Karel Schwarzenberg cseh külügy-
miniszter és Joschka Fischer korábbi német alkancellár is. Az eseményt a CEU EU-bőví-
tési tanulmányok központja, a Magyar Külügyi Intézet, az Európai Bizottság magyaror-
szági képviselete, valamint a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szervezte.
Február 11. Ausztria: Budapesten tárgyalt Hans Niessl burgenlandi tartományfőnök 
Orbán Viktor miniszterelnökkel és Szijjártó Péterrel, a Miniszterelnökség külügyi és 
külgazdasági államtitkárával.
Február 12. Svédország: Martonyi János külügyminiszter Budapesten fogadta Ewa 
Björling svéd kereskedelmi minisztert. A felek aktuális nemzetközi kereskedelmi és 
európai uniós belső piaci ügyeket tekintettek át. Ewa Björling részt vett a svéd nagykö-
vetség, a svéd kereskedelmi kirendeltség, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által szervezett konferencián is.
Február 19–20. Szlovákia: Hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodott Ivan 
Gašparovič szlovák államfő. Budapesten Áder János köztársasági elnökkel tárgyalt a 
Sándor-palotában, majd a szlovák államfő beszédet mondott a Szlovákia és Magyar-
ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének huszadik évfordulója alkalmából 
rendezett fogadáson. Február 20-án találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel és az 
Országos Szlovák Önkormányzat vezetőivel. Február 19-én Martonyi János külügymi-
niszter fogadta a szlovák államfő kíséretében hozzánk látogató Miroslav Lajčák minisz-
terelnök-helyettes, külügyminisztert.
Február 27. Európai Unió: Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke Budapestre 
látogatott, ahol találkozott Orbán Viktor kormányfővel, Kövér László házelnökkel és 
Áder János köztársasági elnökkel.
Február 27. NATO: Martonyi János külügyminiszter Rómában részt vett a NATO- és 
az EU-tagállamok, valamint Macedónia és Svájc képviselőinek informális találkozóján.
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Február 28. Libanon: Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatásra Libanonba uta-
zott. Bejrútban megbeszélést folytatott Michel Szulejman libanoni államfővel, Nadzsíb 
Mikáti libanoni kormányfővel és Nabih Berri parlamenti elnökkel. Az Orbán Viktor 
vezette magyar kormányzati-üzleti delegációnak tagja volt mások mellett Hende Csaba 
honvédelmi miniszter, Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ál-
lamtitkára, Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, valamint 
36 magyar üzletember. Orbán Viktor látogatása befejezéseként felkereste a kasliki Szent 
Lélek Katolikus Egyetemet, ahol előadást tartott „A keresztény Európa előtt álló kihí-
vások” címmel.

MÁRCIUS
Március 4–5. Románia: Martonyi János külügyminiszter hivatalos látogatást tett Buka-
restben. Román kollégájával, Titus Corlăţeannal találkozott. A megbeszélésre a székely 
zászló és a romániai magyarság autonómiatörekvései körüli nézetkülönbségek lég-
körében került sor. A bukaresti külügyminisztériumban sajtónyilvános konferenciát 
tartottak a két külügyminiszter részvételével, a magyar–román stratégiai partnerségi 
nyilatkozat aláírásának tizedik évfordulója alkalmából. Martonyi találkozott a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetőivel, a román parlament két házá-
nak elnökével, és Victor Ponta miniszterelnök is fogadta a magyar külügyminisztert. 
Martonyi Jánosnak a látogatás után adott nyilatkozata szerint abban állapodtak meg 
a román féllel, hogy lehetőleg nem a sajtóban üzennek egymásnak, függetlenül attól, 
hogy bizonyos ügyekben az alapvető elvi álláspontok különböznek.
Március 6. Európa Tanács: Thorbjørn Jagland, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács 
főtitkára felszólította a magyar kormányt, hogy halassza el a következő hétre tervezett 
szavazást az alaptörvény módosításáról, és tegye lehetővé, hogy a javasolt módosításo-
kat megvizsgálhassa a Velencei Bizottság.
Március 6. Lengyelország/Visegrádi együttműködés: A V4-ek, azaz a visegrádi orszá-
gok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) miniszterelnökei Varsó-
ban tartották csúcstalálkozójukat, a nap folyamán csatlakozott hozzájuk Angela Merkel 
német kancellár és François Hollande francia államfő is. Magyar részről Orbán Viktor 
kormányfő vett részt, aki a találkozót megelőzően a Varsói Egyetemen tartott előadást a 
magyar gazdaság fejlődéséről és a két ország kapcsolatáról.
Március 6. Indonézia: Susilo Bambang Yudhoyonót indonéz elnök Magyarországon tar-
tózkodott, s találkozott Áder János köztársasági elnökkel. Megállapították, hogy a két 
ország a vízgazdálkodás és az infrastrukturális fejlesztés területén bővítheti az együtt-
működést.
Március 6. Montenegró: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Podgoricában 
Ranko Krivokapić házelnökkel aláírta a két ország parlamentje közötti partnerségi 
keretmegállapodást.
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Március 8–9. Európai Unió: A magyar alaptörvény küszöbön álló módosításáról beszélt 
Orbán Viktor miniszterelnökkel telefonon José Manuel Barroso, az Európai Bizottság 
elnöke. 9-én Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött az Európai Bizottság elnöké-
nek, amelyben kifejtette: „Szeretném megerősíteni, hogy a magyar kormány és a parla-
ment teljes mértékben elkötelezett az európai normák és szabályok mellett. Szeretném 
biztosítani Önt arról is, hogy ez az elkötelezettség mindvégig tükröződött és tükrö-
ződni fog az alaptörvény-módosítás elfogadásának eljárásában.” A tervezett módosítás 
miatt 9-én Martin Schulz, az Európai Parlament (EP) elnöke az általa vezetett uniós 
intézmény aggodalmának adott hangot közleményében.
Március 9. Románia: Martonyi János külügyminiszter a román Digi24 hírtelevízióban 
nyilatkozott. Kifejtette: Erdély Magyarországhoz való visszacsatolása teljes képtelen-
ség. Ugyanakkor rámutatott, hogy a közösségi autonómiaformák elismerése nem gyen-
gíti, hanem erősíti az adott államot, mert növeli a közösség otthonosságérzetét, és hoz-
zájárul az ország stabilitásához. A székely zászlóval kapcsolatban a magyar diplomácia 
vezetője elmondta, a túlfűtött érzelmek veszélyeztetik a két ország kapcsolatát, ezért 
önmérsékletet és megértést kért Bukarestben román tárgyalópartnereitől.
Március 11–12. Németország: Áder János köztársasági elnök bemutatkozó munkaláto-
gatást tett Berlinben. Az államfő Joachim Gauck német szövetségi elnökkel folytatott 
megbeszélést, találkozott Angela Merkel német kancellárral, Guido Westerwelle kül-
ügyminiszterrel és Norbert Lammerttel, a Bundestag elnökével is. Ünnepi beszédet 
mondott a berlini magyar nagykövetség és a német fővárosban működő magyar kultu-
rális intézet, a Collegium Hungaricum Berlin március 15-i fogadásán.
Március 11. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben tárgyalt euró-
pai uniós kollégáival. A magyar külügyminiszter bejelentette, Magyarország felkéri a 
Velencei Bizottságot, hogy mondjon véleményt az alaptörvény módosításáról.
Március 11. Európai Unió/Európa Tanács: José Manuel Barroso, az Európai Bizottság 
elnöke és Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára közös közleményben fejtette 
ki, hogy a magyar alaptörvény elfogadott módosításai aggodalomra adnak okot azzal 
kapcsolatban, hogy megfelelnek-e a jogállamiság elvének, az uniós jognak és az Európa 
Tanács mércéinek.
Március 12–13. Németország: Kövér László, az Országgyűlés elnöke látogatást tett a 
bajor fővárosban, Münchenben. A magyar házelnök átadta a Magyar Érdemrend Kö-
zépkeresztje kitüntetést Hans Zehetmairnak, a CSU-hoz közel álló Hanns Seidel Ala-
pítvány elnökének, ünnepi beszédet mondott a Müncheni Magyar Misszió és a bajor 
fővárosban működő magyar főkonzulátus március 15-i ünnepségén, és találkozott a 
helyi magyar szervezetek és a szudétanémetek képviselőivel is. A bajor parlament el-
nöke, Barbara Stramm azonban az alaptörvény módosítása miatt elhalasztotta a Kövér 
Lászlóval tervezett találkozóját.
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Március 13. Szlovákia: Martonyi János külügyminiszter Pozsonyba látogatott, ahol ta-
nácskozott Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszterrel. A magyar külügyminiszter 
első hivatalos pozsonyi látogatása során a két ország bilaterális kapcsolatainak kiemelt 
projektjeit tekintette át szlovák partnerével, majd egyeztettek a közép-európai regio-
nális szervezetek és fórumok célkitűzéseiről, valamint aktuális európai témákról is. 
Ugyanakkor a találkozón olyan lezáratlan, „érzékeny” témák is terítékre kerültek, mint 
a kettős állampolgárság kérdése. Martonyi János Ivan Gašparovič szlovák államfővel, 
Robert Fico szlovák kormányfővel, valamint a Magyar Közösség Pártja (MKP) vezető-
ivel is találkozott.
Március 14. Németország: Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult Angela Merkel 
német kancellárhoz, miután a német parlament a magyar alaptörvény negyedik módo-
sításáról folytatott vitát. A magyar kormányfő leszögezte: a magyar kormány a legtel-
jesebb mértékben tiszteletben tartja az európai normákat és az Európai Unió alapszer-
ződését, a magyar Országgyűlés pedig nem fogadott el egyetlen olyan törvényt sem, 
amely sértené ezeket a fontos értékeket.
Március 14. ENSZ: Magyarországot az ENSZ-ben megválasztották a világszervezet ke-
retei között zajló, a világ fenntartható fejlődési céljait kidolgozó kormányközi tárgyalá-
sok társelnökének.
Március 14–15. Európai Unió: EU-csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben. Orbán Viktor 
kormányfő képviselte Magyarországot a tanácskozáson, amelynek fő napirendi pontjai 
a gazdasági válságból való kilábalás teendőivel voltak kapcsolatosak.
Március 17–18. Jordánia: Hivatalos látogatást tett Jordániában Orbán Viktor miniszter-
elnök. Kíséretében volt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Németh Lászlóné 
nemzeti fejlesztési miniszter, Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazda-
sági államtitkára, Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára és Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, továbbá több magyar üzletem-
ber. A magyar kormányfő találkozott II. Abdalláh jordán királlyal, Abdalláh Enszúr 
kormányfővel, valamint a jordániai felsőház és alsóház elnökével. A két miniszterelnök 
a tárgyalások után megállapította: jónak tartják a Magyarország és Jordánia közötti 
együttműködés lehetőségeit.
Március 18. Vatikán: Áder János köztársasági elnök vezetésével delegáció utazott a Vati-
kánba, Ferenc pápa beiktatására. A magyar köztársasági elnök kíséretében volt Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes és Hölvényi György egyházi államtitkár is.
Március 22–23. Lengyelország: Áder János köztársasági elnök Lengyelországban tett 
látogatást. Tárgyalt Bronisław Komorowski lengyel elnökkel, Donald Tusk kormányfő-
vel, ellátogatott a Jagelló Egyetemre, majd Tarnówba, Bem József szülővárosába utazott, 
végül Krakkóban a lengyel elnökkel együtt részt vett a magyar–lengyel barátság napja 
alkalmából szervezett gálán.
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Március 23. Európai Unió: Az uniós külügyminiszterek az írországi Dublinban tartot-
tak informális ülést a szíriai konfliktusról. Magyarországot Martonyi János képviselte.
Március 25. Európai Unió: Kihirdette a parlament Magyarországnak az Európai Unió 
fiskális paktumához való csatlakozását. Az Országgyűlés 307 igennel, 32 nem szavazat 
és 13 tartózkodás mellett döntött a Martonyi János külügyminiszter által előterjesztett 
javaslatról.
Március 27–29. Ukrajna: Mikola Azarov ukrán kormányfő Magyarországra látogatott. 
Megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel a két ország kapcsolatainak fej-
lesztéséről és energetikai együttműködéséről. A magyar–ukrán tárgyalások után több 
gazdasági megállapodás is született. Orbán Viktor és Mikola Azarov szándéknyilatko-
zatot írt alá a magyar–ukrán államhatár közúti átkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről. Az 
ukrán kormányfőt fogadta Kövér László házelnök is.
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