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JÚLIUS

Július 1. Horvátország: Tíz évvel csatlakozási kérelmének benyújtása után Horvátor-
szág az Európai Unió 28. tagállamává vált. A csatlakozás ünnepi rendezvényein mint-
egy 170 vezető külföldi politikus vett részt Zágrábban. Ünnepségeket tartottak több 
más horvátországi városban, így Eszéken is, ahol Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes mondott beszédet.
Július 1. NATO: Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár és Hende Csaba honvédelmi 
miniszter átadta a pápai légibázison a NATO nehéz légi szállító ezred új hangárjának 
építési területét. A honvédelmi tárca vezetője bejelentette, hogy a repülőteret megnyit-
ják a polgári légi szállítás előtt is. A NATO főtitkára a Parlamentben megbeszélést foly-
tatott Áder János köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Július 1–5. Nemzetközi szervezet: A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kere-
tében a nukleáris anyagok és létesítmények védettségéről rendeztek magas szintű ta-
nácskozást Bécsben, Martonyi János külügyminiszter elnökletével.
Július 2. Szlovákia: Budapesten tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Robert Fico 
szlovák kormányfő. A négyszemközti tárgyalás után a magyar és a szlovák kormány 
több tagja is részt vett az Országházban tartott plenáris egyeztetésen, majd kétolda-
lú megállapodások aláírására került sor. Martonyi János magyar és Miroslav Lajčák 
szlovák külügyminiszter a budapesti magyar–szlovák kormányzati csúcstalálkozót kö-
vető négyszemközti megbeszélésen áttekintette a kétoldalú kapcsolatok és a visegrádi 
együttműködés aktuális kérdéseit, és tárgyaltak a két ország közötti nyitott kérdésekről 
is. Megállapodtak abban, hogy közös szakértői munkacsoportot hoznak létre a kiemel-
kedő történelmi személyiségek szerepének megvitatására, és hasonló eszmecsere elin-
dítását javasolják a két országban élő kisebbségi közösségek oktatási és nyelvhasználati 
lehetőségeinek javítása érdekében.
Július 2. Európai Parlament: Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén az alap-
jogok magyarországi helyzetével foglalkozó jelentést vitatták meg, amelyet Rui Tavares 
portugál, zöldpárti európai parlamenti képviselő készített. Az ülésen részt vett és fel-
szólalt Orbán Viktor miniszterelnök.
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Július 2–3. Visegrádi együttműködés: Áder János köztársasági elnök részt vett a vi-
segrádi országok államfőinek a lengyelországi Wisłában rendezett tanácskozásán. 
A Bronisław Komorowski lengyel, Ivan Gašparovič szlovák, Miloš Zeman cseh állam-
fő, valamint a 3-án csatlakozó Viktor Janukovics ukrán elnök részvételével zajló talál-
kozón a Nyugat-Balkán és Horvátország európai uniós csatlakozása, az Európai Unió 
további bővítésének távlatai, valamint a Keleti Partnerség országaival történő együtt-
működés került szóba. Áder János köztársasági elnök a természeti katasztrófáknak az 
Európai Unión belüli együttes megelőzését és összehangolt kezelését kezdeményezte a 
megbeszélésen.
Július 3. Egyesült Államok: A Külügyminisztérium kezdeményezésére Martonyi János 
külügyminiszter és Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövet megbeszélést 
folytatott a nyilvánosságra került amerikai lehallgatási ügy kapcsán. A magyar külügy-
miniszter tájékoztatást kért arról, hogy magyar kormányzati vagy egyéb intézmények 
ellen folyt-e titkos adatgyűjtés, akár Magyarországon, akár külföldön.
Július 4–5. Marokkó: Martonyi János külügyminiszter Budapesten fogadta marokkói 
kollégáját, Szaad ad-Din al-Oszmanit. A két diplomata a közös gazdasági, kereskedelmi 
és kulturális együttműködésről tárgyalt. A marokkói külügyminisztert fogadta Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke. A házelnök javasolta tárgyalópartnerének a parlamen-
ti bizottságok közötti együttműködés lehetőségeinek kihasználását. 5-én Szaad ad-Din 
al-Oszmani az Afrikai–Magyar Egyesület budapesti szákházában tárgyalt magyaror-
szági üzletemberekkel.
Július 10. Fehéroroszország: A Magyarország és Fehéroroszország közötti gazdasági, 
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését megalapozó megállapodásokat kötött Minszkben 
Mihail Mjasznyikovics belorusz kormányfővel Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség kül-
ügyi és külgazdasági államtitkára. A megállapodások értelmében szeptember 19-től 
közvetlen légi járat indul a Minszk–Budapest–Belgrád útvonalon.
Július 14–16. India: Budapestre érkezett Szalman Kursid, India külügyminisztere, aki 
megbeszéléseket folytatott Martonyi János külügyminiszterrel. Az indiai külügymi-
niszter 16-án részt vett és felszólalt a 107 külföldi magyar misszióvezető részére tartott 
nagyköveti értekezleten.
Július 16. Olaszország: Martonyi János külügyminiszter Budapesten munkalátogatáson 
fogadta Emma Bonino olasz külügyminisztert. A megbeszélés során Emma Bonino tá-
jékoztatást adott a 2014. második félévi olasz EU-elnökség körvonalazódó prioritásairól.
Július 19. Spanyolország/Sport: Orbán Viktor miniszterelnök részt vett Barcelonában 
a vizes sportokat összefogó nemzetközi szövetség (FINA) eseményén, amelyen a szer-
vezet Budapestet jelölte az úszók, nyíltvízi úszók, műugrók, műúszók és vízilabdázók 
2021-es világbajnokságának rendezésére.
Július 19–20. Európai Unió: Martonyi János a spanyolországi Palma de Mallorcán részt vett 
az uniós tagállamok informális külügyminiszteri ülésén. A tárcavezetők az egyiptomi és 
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a szíriai helyzetről, továbbá a közel-keleti békefolyamatról tárgyaltak. A mallorcai ta-
lálkozó résztvevőit köszöntötte Mariano Rajoy spanyol kormányfő, és a minisztereket 
fogadta Fülöp, Asztúria hercege is.
Július 22. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter részt vett Brüsszelben a Kül-
ügyek Tanácsának ülésén. Az EU-külügyminiszteri ülés előtt különmegbeszélést tar-
tottak – magyar elnöklet alatt most először – a visegrádi országok, vagyis Magyaror-
szág, Lengyelország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia képviselői, akik ezt a gyakorlatot 
rendszeresíteni kívánják.
Július 24–28. Románia/Magyarság: A 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diák-
táborban részt vett és 25-én beszédet mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. 
Tusnádfürdőre 27-én látogatott el Orbán Viktor miniszterelnök, ahol bejelentette, hogy 
a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) korábban felvett kölcsön végtörlesztésére utasította 
Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert.

AUGUSZTUS

Augusztus 10–11. Olaszország: Áder János köztársasági elnök Giorgio Napolitano 
olasz államfő meghívására megtekintette a veronai aréna ünnepi Aida előadását. 11-én 
Olaszországban élő magyarokkal találkozott, és magánlátogatás keretében részt vett 
a Padova városában bemutatott magyar misén is, melyet Németh László prelátus, az 
olaszországi magyarok főlelkésze celebrált. A szentmisére az államfőt a felesége is el-
kísérte. Mások mellett jelen volt Győri Enikő, a Külügyminisztérium uniós ügyekkel 
foglalkozó államtitkára és Pintér Lajos, Magyarország tiszteletbeli veronai konzulja is.
Augusztus 19. Szlovákia/Magyarság: A felvidéki magyarok augusztus 20-i programso-
rozatának keretében Kövér László házelnök a szlovákiai Királyhelmecen (Král’ovský 
Chlmec) koszorúzáson vett részt. Este a helyi művelődési házban a házelnök ünnepi 
beszédet mondott.
Augusztus 23–24. Japán: Kisida Fumio japán külügyminiszter első európai körútja ke-
retében Magyarországra látogatott. Tárgyalt magyar kollégájával, Martonyi Jánossal, 
majd aláírtak egy szociális biztonsági egyezményt, amely rendezi az egymás orszá-
gaiban dolgozók munkában eltöltött idejének beszámítását a nyugdíjukba. A japán 
külügyminiszter magyarországi programjának zárásaként ellátogatott az esztergomi 
Suzuki-gyárba és Visegrádra.
Augusztus 30. Olaszország: Orbán Viktor miniszterelnök a Róma melletti Frascatiban 
részt vett és felszólalt egy szemináriumon, amelyen a résztvevők a politikai kérdések és 
a keresztény értékek kapcsolatát vitatták meg.
Augusztus 30. Montenegró: Hende Csaba honvédelmi miniszter Montenegróba látoga-
tott. Vendéglátójával, Milica Pejanović-Đurišić védelmi miniszterrel katonai együttmű-
ködési megállapodást írtak alá.
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SZEPTEMBER

Szeptember 6–7. Litvánia/Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter az Európai 
Unió soros elnökségét betöltő Litvánia fővárosában, Vilniusban részt vett az uniós 
külügyminiszterek informális ülésén. (Az augusztus 21-i vegyifegyver-támadás mi-
att elsősorban Szíriáról folyó tanácskozáson jelen volt John Kerry amerikai külügy-
miniszter is.)
Szeptember 15–18. Vietnam: Hivatalos látogatáson Magyarországon járt Truong Tan 
Sang vietnami államfő. Megbeszélést folytatott Áder János köztársasági elnökkel, Or-
bán Viktor kormányfővel, Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével, valamint Tarlós 
Istvánnal, Budapest főpolgármesterével, s találkozott Mesterházy Attilával, az MSZP 
elnök-frakcióvezetőjével. A látogatás alkalmával több kétoldalú egyezményt is aláírtak: 
nukleáris, vízügyi, egészségügyi, büntetőjogi és sport-együttműködési megállapodá-
sokat, a 2013–2015 közötti időszakra szóló kulturális munkatervet, továbbá Budapest és 
Hanoi közötti együttműködési megállapodást. A vietnami államfő felszólalt a magyar–
vietnami üzleti fórumon. Szeptember 16-án Martonyi János külügyminiszter kétoldalú 
megbeszélést folytatott Pham Binh Minh vietnami külügyminiszterrel.
Szeptember 17. Írország: Hivatalos látogatást tett Magyarországon Paddy Burke, az ír 
szenátus elnöke. Találkozott meghívójával, Kövér László házelnökkel, valamint Orbán 
Viktor kormányfővel is.
Szeptember 17–18. Szlovénia: Janko Veber, a szlovén parlament elnöke hivatalos láto-
gatást tett Magyarországon. 17-én mások mellett a magyarországi szlovén szervezetek 
vezetőivel találkozott Szentgotthárdon. 18-án részt vett a budapesti szlovén–magyar 
üzleti fórumon, Áder János államfővel, Orbán Viktor kormányfővel, valamint Kövér 
Lászlóval, az Országgyűlés elnökével tárgyalt, és találkozott Martonyi János külügy-
miniszterrel is.
Szeptember 19. Szlovákia: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Szlovákiába látogatott. 
Révkomáromban megbeszélést folytatott Anton Marek polgármesterrel, majd virágot 
helyezett el Esterházy János mártír politikus emléktáblájánál. Nyárasdon részt vett a 
település első írásos említésének 900. évfordulóján rendezett ünnepségen.
Szeptember 20–21. Olaszország/Vatikán: Áder János köztársasági elnök a Vatikánba 
és Rómába látogatott. Magánkihallgatáson fogadta őt Ferenc pápa, találkozott Tarcisio 
Bertone bíboros, szentszéki államtitkárral, majd fogadta Giorgio Napolitano olasz ál-
lamfő. Áder János 21-én a Szent István-házban tett magánlátogatása keretében a római 
magyar közösség tagjaival találkozott.
Szeptember 24. Ukrajna: Mikola Azarov ukrán kormányfővel tárgyalt Kijevben Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes. Megbeszélésein Magyarország támogatásáról biztosí-
totta Ukrajna európai integrációs törekvését.
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Szeptember 25.–október 1. ENSZ: Martonyi János külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 
68. ülésszakára látogatott New Yorkba, az általános vitában szeptember 30-án szólalt 
fel. Martonyi János több kétoldalú megbeszélést is folytatott, egyebek közt afgán, ira-
ki, kazah, nigériai, iráni és pakisztáni partnerével, valamint az izraeli külügyminisz-
ter-helyettessel. Részt vett az Átfogó Atomcsendegyezmény Szervezete (CTBTO) és a 
Civilizációk Szövetsége tanácskozásán, s találkozott a Zsidó Világkongresszus (WJC) 
észak-amerikai tagozatának, a Rágalmazás Elleni Liga (ADL), a B’nai B’rith Internatio-
nal, a Jelentős Amerikai Szervezetek Elnökei Konferenciája (CoP) és a Szovjet Zsidóság 
Nemzeti Konferenciája (NCSJ) elnevezésű szervezetek vezetőivel és képviselőivel is.
Szeptember 28. Ausztria: Áder János köztársasági elnök részt vett a mariazelli jubileumi 
zarándoklat keretében tartott misén.
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