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ÖSSZEFOGLALÓK 

Az Európai Néppárt kibővített máltai csúcstalálkozóján Petro Porosenko Ukrajna elnöke találkozót 
folytatott Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével. Ukrajna elnöke aggodalmát fejezte ki a magyar 
kormányzat képviselőinek a territoriális autonómiák létrehozásáról szóló kijelentései miatt. A felek 
megvitatták Ukrajna és a V4-ek együttműködésének kérdéseit Magyarország elnöksége idején, amely 2017. 
július 1-jén veszi majd kezdetét. Orbán Viktor hangsúlyozta Ukrajna területi egységének támogatását és a 
vízummentesség EU általi haladéktalan megadását az ukránoknak. Porosenko látogatásra hívta meg Orbán 
Viktort Ukrajnába. 

Deny: Прем'єр Угорщини наголосив на підтримці територіальної цілісності України 
2017. március 30. (online) 

 
Petro Porosenko az Európai Néppárt bővített máltai csúcstalálkozóján találkozott Orbán Viktor 

magyar miniszterelnökkel, akinek aggodalmát fejezte ki a magyar kormányzat képviselőinek kijelentései 
miatt, amelyek a szomszédos országokban történő külön territoriális autonómiák létrehozására szólítanak fel. 
Az ukrán államfő sajtószolgálata közölte a hírügynökséggel, hogy a felek eszmét cseréltek a kétoldalú 
kapcsolatok aktuális kérdéseit illetően. A találkozó során megjegyezték a kétoldalú politikai párbeszéd 
legfelsőbb szinten történő aktivizálásának fontosságát. A hírügynökség emlékeztetett arra, hogy március 22-
én Ukrajna külügyminisztériumába behívatták Magyarország nagykövetét Semjén Zsolt magyar 
miniszterelnök-helyettesnek a szomszédos országokban történő magyar kissebségi autonómiák 
létrehozásáról szóló felszólításai miatt. Az ukrajnai külügyi tárcánál felszólították Magyarországot, hogy álljon 
ellen azon kísérleteknek, amelyek a nemzeti kissebségek jogai biztosításának kérdését a bizalmatlanság és a 
meg nem értés légkörének felszítására kívánják felhasználni, mint ahogyan azt korábban az orosz agresszor 
többször is megtette. 

Unian: Порошенко відреагував на заклики урядовців Угорщини до створення автономій у сусідніх 
країнах 
2017. március 30. (online) 

 
Kern Imre, a Vajdasági Magyar Szövetség tagja felhívta a párt zombori támogatóit arra, hogy az 

elnökválasztáson támogassák Aleksandar Vučić-ot. 
Tanjug: Kern (SVM): Vučić garant evropske Srbije 
2017. március 25. (online) 

 
A Vecernji.hr cikkének szerzője kiemelte, hogy a vajdasági horvát közösséggel szemben a magyar 

egyértelműen kiállt Aleksandar Vučić elnöksége mellett. 
Večernji list: 'Hrvati su u Srbiji ranjena zajednica. Za koga glasati bude li drugi krug, a u njemu Vučić i 
Šešelj?' 
2017. március 24. (online) 

 
Az ukrán külügyminisztériumnál meglepődéssel fogadták Semjén Zsolt nyilvános felszólítását a 

magyar kisebbségi autonómiák létrehozására a környező országokban – áll a külügyminisztérium 
sajtószolgálata által közölt kommentárban. „Magyarország mindig is fontos partner volt Ukrajna számára. 
Magasra értékeljük a kétoldalú kapcsolatok baráti jellegét és a konstruktív együttműködés magas 
színvonalát. Számítunk arra, hogy országunk területi egysége, szuverenitása és alkotmánya iránti tisztelete 
továbbra is alapja marad a jószomszédi kapcsolatainknak. Bármilyen más spekulációk ebben a témában nem 
felelnek meg országaink és népeink érdekeinek, és reméljük, hogy nem tükrözik Budapest hivatalos 
álláspontját” – szól a közlemény. A külügynél felszólították Magyarországot, hogy álljon ellen annak, hogy a 
nemzeti kisebbségek jogai biztosítását a bizalmatlanság és a meg nem értés légkörének keltése céljából 
használják fel, mint ahogyan azt már többszörösen megtette az orosz agresszor. „Ugyanis az ukrán 
kormányzat és a magyar közösség többéves erőfeszítéseinek köszönhetően Ukrajnában a magyarok 
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kulturális, vallási és oktatási szükségleteinek biztosítása több értelemben is példaértékű a régió más országai 
részére” – hangsúlyozták a külügyi tárcánál. A hírről beszámolt a Deny is. 

Unian: У Будапешті закликали до створення угорських автономій в сусідніх країнах: МЗС України 
відреагувало 
2017. március 22. (online) 

 
Marjana Beca, az ukrán külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy a magyarországi politikusok 

által az autonómia létrehozásáról tett bejelentéseket követően behívatták a magyar nagykövetet. Szavai 
szerint az ilyen kijelentések befolyásoló tényezővé válhatnak a két ország közötti kapcsolatokra nézve. „Meg 
kell értenünk, hogy ez hivatalos álláspont-e. Amennyire tudjuk, Magyarország hivatalos álláspontja a 
szuverenitásunk és az elismert határokon belüli területi egység támogatása terén nem változott. Gondolom, 
hogy a nagykövet meghallgatását követően tisztábban fogunk látni” – tette hozzá az ukrán 
külügyminisztérium szóvivője. A hírről beszámolt a Komszomolszkaja Pravda is. 

Unian: МЗС України викликає "на килим" угорського посла після заяв політиків про створення 
автономій Сьогодні до МЗС України має прийти угорський посол 
2017. március 22. (online) 

 
Marjana Beca, Ukrajna külügyminisztériumának hivatalos képviselője szerdán a 112 Ukrajna televízió 

csatorna műsorában bejelentette, hogy az ukrán külügyminisztérium behívatta Magyarország nagykövetét 
Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes külhoni magyar kisebbségek autonómiáinak létrehozására 
vonatkozó felszólítása miatt – számolt be a Ria-Novosztyi. A hírügynökség megjegyezte, hogy korábban 
Semjén kijelentette, a határon túli magyar közösségek túlélése azon készségüktől függ, hogy a számukra 
állandó lakhelyül szolgáló országban sikerül-e előrehaladniuk az autonómia megszerzésének kérdésében. 
Ukrajna külügyminisztériuma szerdán közölte, hogy meglepte Semjén kijelentése. A hírről beszámolt a Lenta 
is. 

Ria-Novosztyi: МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказывания вице-премьера страны 
2017. március 22. (online) 

 
Miheil Szaakasvili volt odesszai kormányzó közösségi oldalán kijelentette, hogy Kárpátalja lakossága a 

régió minden fejlődését Magyarországgal, nem pedig Ukrajnával hozza összefüggésbe. „Kárpátalján 
minimum 200 ezer magyar útlevél van, és ennek fő oka abban rejlik, hogy minden fejlődés Magyarországgal 
és az EU-val van összefüggésben. Például voltam Beregszászon. Mindenhol Magyarország és az EU zászlói 
vannak kihelyezve, az emberek órái budapesti idő szerint járnak” – fogalmazott Szaakasvili. Hasonló helyzet 
alakult ki Bukovinában is. A volt grúz elnök szavai szerint ott már 300 ezer román útlevelet adtak ki. „A 
gazdaságunk további zuhanása mellett mindez katasztrofális következményekkel járhat” – jósolta meg a 
politikus. A lap emlékeztetett, hogy két nappal korábban Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó 
védelmébe vette a régió lakosságát, amely magyar útlevéllel rendelkezik. 

Lenta: Саакашвили рассказал о венгерском сепаратизме в Закарпатье 
2017. március 22. (online) 

 
A Vecer.com terjedelmes cikkben számolt be a magyarországi szlovének helyzetéről, megállapítva, 

hogy „a szlovénség keleti bástyája utolsó küzdelmét folytatja a szlovén szóért, azaz a nemzeti identitásáért”. 
Az írás szerzője megemlítette, hogy a második Orbán-kormány 3-4-szer több pénzt szán a kisebbségeknek, 
aminek oka a magyarországi szlovének szerint az, hogy Orbán így akar üzenni a szomszédos országoknak, 
hogy tegyenek ők is így az ottani magyar kisebbséggel. 

Večer: "Po vogrski se leži zgučijmo" SPREMLJAJ ČLANEK 
2017. március 20. (online) 

 
Hennagyij Moszkal, Kárpátaljai megye kormányzója televíziós interjúja során beszámolt azokról az 

előnyökről, amelyeket a magyar állampolgárság nyújt a régió lakosainak. Szavai szerint egy idős ember, aki 
Ukrajnában 1300 hrivnya (közel 2800 rubel) nyugdíjellátásban részesül, Magyarországon 1300 euró (közel 81 
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ezer rubel) nyugdíjra cserélheti azt le. Ezen kívül a magyar állampolgársággal rendelkező ukránok 
akadálytalanul mozoghatnak az EU-n belül. „Jogod van szabadon mozogni, szabadon élni, senkinek nincs joga 
még megérinteni sem téged” – jelentette ki Moszkal. A hírügynökség emlékeztetett, hogy Petro Porosenko 
ukrán elnök törvénytervezetet nyújtott be a Legfelsőbb Tanácsba, mely szerint a más állam 
állampolgárságával rendelkező hivatalnokokat megfosztanák az ukrán állampolgárságtól 

Ria-Novosztyi: Губернатор рассказал о преимуществах венгерских паспортов для украинцев 
2017. március 20. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei az MTI alapján ismertette a Nemzetpolitikai Államtitkárság közleményét, 

amelyben a marosvásárhelyi katolikus líceum ellehetetlenítésével vádolták meg a román korrupcióellenes 
ügyészséget. A közleményben úgy fogalmaztak: egy jogállamban megengedhetetlen, hogy ügyészek vallási 
hovatartozásukról faggassanak embereket, vagy kérdőre vonják őket azért, mert egy adott felekezeti 
iskolába íratták gyermekeiket. „Elfogadhatatlan az is, hogy egy ügyészségi vizsgálat megindítása nyomán 
megkérdőjeleződjön egy felekezeti iskola puszta léte” – tették hozzá. Az államtitkárság egyetért azokkal az 
erdélyi magyar politikusokkal, akik szerint a marosvásárhelyi katolikus líceum ügye szervesen illeszkedik abba 
a folyamatba, amely arra irányul, hogy a magyar közösségeket alapvető jogaikban korlátozzák. A közlemény 
ezek között említette „a magyarság számára nagy horderejű, máig megoldatlan ügyeket, mint a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar karának kérdését vagy a történelmi 
egyházakat megillető igen fontos ingatlanok – Székely Mikó Kollégium, a gyulafehérvári Batthyáneum – 
visszaszolgáltatását”. A nemzetpolitikai államtitkárság jelezte: a magyar kormány kiáll a megfélemlített, 
ártatlanul meghurcolt szülők és diákok mellett, szolidaritásáról és erkölcsi támogatásáról biztosítja azokat, 
akik mindezek ellenére is vállalják, hogy kiállnak jogaikért és mindent elkövetnek azért, hogy a katolikus 
líceum tovább működhessen.  

Evenimentul Zilei: DNA este pusă la punct şi de AUTORITĂŢILE din UNGARIA 
2017. március 19., Andrei Visan (online) 

 
Kovács Elvira, a VMSZ alelnöke arra szólította fel a választókat, hogy az elnökválasztáson Aleksandar 

Vučićot támogassák, s kiemelte, hogy pártja, valamint a Szerb Haladó Párt (SNS) az Európai Néppárt tagjai, 
testvérpártok. 

Tanjug: Elvira Kovač: Glasajte za Vučića 
2017. március 17. (online) 

 
Miközben az államközi kapcsolatok a legjobbak Szlovákia és Magyarország között, addig a Most-

Hídnak most a legrosszabb a viszonya Budapesttel. Erről beszélt Bugár Béla, a párt elnöke Komáromban. „Én 
azért is felelős vagyok, amit csinálok, de azért is, amit nem csinálok. Az, hogy a magyar kormány így viselkedik 
velünk, az valójában csak a választók kárára van” – nyilatkozta a pártelnök. Bugár úgy véli, hogy a határ menti 
együttműködés sokkal jobb lenne, ha a magyar kormány jobban kihasználná a helyzetet. Példaként említette 
a két évvel ezelőtti új határátkelők létesítéséről szóló megállapodást. Azonban azóta sem történt előrelepés, 
és Bugár szerint azért, mert a magyar kormány eldöntötte, hogy csak az MKP-val tart fenn kapcsolatot, amit 
Bugár károsnak ítél a felvidéki magyarság szempontjából. A SME a cikk további részében Bugár Béla szlovák 
belpolitikával kapcsolatos megjegyzéseit közölte. 

SME: Most-Híd má po roku dobré výsledky, myslí si Bugár. Chce viac bojovať proti korupcii 
2017. március 16., tasr (online) 

 
A lap szerint a magyar kormány a nemzeti ünnepen egy „arrogáns” lépést tett: teljes egészében a 

budapesti kormány pénzéből finanszírozott futballcsapatot indított, amelynek célja, hogy megnyerje a román 
bajnokságot. Az írás a román politikusokat ostorozta, amiért azok képtelenek voltak az országot legalább 
Magyarország és Lengyelország szintjére felfejleszteni, „az infrastrukturális befektetésekben megnyilvánuló 
óriási különbségek mellett a magyar szomszédok még a legarrogánsabb lépést is megtették: egy, a román 
bajnokságban induló futballcsapatot finanszíroznak a kormány pénzéből” – írták. A cikk az FK Csíkszereda 
sikereiről számolt be, amely feljuthat a román másodosztályba, majd Ilyés Róbert edző szavai szerint 2019-
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ben az első vonal a cél. Hangsúlyozták, hogy „a magyar hatóságok terve kivitelezhető, mivel a magyar nevű 
csapat évi 500 ezer eurós költségvetéssel gazdálkodhat, és olyan körülmények között dolgozhat, amely 
irigységet szülhet még az első osztályos csapatok között is”. A magyar hatóságok álma pedig a román 
bajnokság megnyerése 2020-ban egy teljesen a magyar kormány által finanszírozott csapattal – 
hangsúlyozták. Ezt követően a jégkorong területén megvalósult székelyföldi fejlesztésekről is írtak, kiemelve, 
hogy 2016-ban 2 millió eurót szántak erre a célra, ez az összeg pedig a következő években is rendelkezésre 
áll. Seszták Miklóst idézték, aki leszögezte, hogy a befektetések célja, hogy ne a gyerekek utazzanak, hanem 
helyben tudják ezt a sportot megfelelő körülmények között űzni. A cikk végén levonták a tanulságot: „ha a 
magyarok tervei sikerrel járnak, akkor a következmény: több tehetséges sportoló a román tájakon, akik 
magyar színekben fognak versenyezni. Egy olyan ütés, amely nem is igényel további magyarázatot”. 

Evenimentul Zilei: "Aroganţa" SUPREMĂ a Guvernului UNGARIEI pentru ROMÂNI de ziua maghiarilor 
2017. március 15., Adrian Dumitru (online) 

 
A The New York Times cikke beszámolt róla, hogy a Romániában található Kézdivásárhelyen is több 

ezer magyar ünnepelte meg március 15-ét. A cikk arról is említést tett, hogy Románia területén – elsősorban 
Erdélyben – 1,4 millió magyar etnikumú lakos él, akik közül néhányan nagyobb területi autonómiát 
szeretnének elérni. Ez a törekvésük pedig azóta még inkább felerősödött, hogy 2010-ben Orbán Viktor lett a 
szomszédos Magyarország miniszterelnöke. A cikket változatlan formában a The Washington Post is 
megjelentette.  

The New York Times: Ethnic Hungarians in Romania Celebrate National Day 
2017. március 15., Associated Press (online) 

 
Pásztor Bálint, a VMSZ elnökségi tagja Aleksandar Vučić támogatására hívta fel a választókat. 

Tanjug: Pastor: Izaći na izbore i glasati za Vučića 
2017. március 14. (online) 

 
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) ismét világossá tette, Aleksandar Vučić elnökjelöltségét 

támogatja, a párt parlamenti frakcióvezetője, Pásztor Bálint szerint Vučić megválasztása garantálja a magyar 
kisebbség jogait. 

Tanjug: SVM: Vučićev izbor za predsednika garant prava manjina 
2017. március 10. (online) 

 
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökségi tagja, Pásztor Bálint elítélte Vuk Jeremić elnökjelölt 

kijelentését, miszerint Magyarország áramot vezetett a magyar-szerb határon felhúzott kerítésbe. Pásztor 
szerint a két ország között kialakult remek viszony rontására tett kísérletről van szó. A hírről a Kurir.rs is 
beszámolt. 

Tanjug: Pastor: Jeremićeve neistine ugrožavaju odnos sa Mađarskom 
2017. március 8. (online) 

 
Aleksandar Vučić kormányfő, köztársasági elnökjelölt szabadkai választási beszédében arra hívta fel a 

vajdasági magyarokat, gondolják át, hogyan viszonyult hozzájuk az elmúlt négy évben, s kérte, hogy tettei 
alapján ítéljék meg.  

Tanjug: Vučić: Samo zajedno i u miru možemo napred 
2017. március 7. (online) 

 
Zuzana Kepplová, a SME újságírója az SNS pártelnökéről, Andrej Dankóról írt cikket, aki az írás szerint 

most éppen újragondolja a politikáját, és ehhez keres sikeres „külföldi politikai modelleket”. Kepplová 
elsősorban a lengyelországi és a franciaországi pártokra utalt, de említés tett Magyarországról is. Amikor a 
közép-európai kormányok elsajátítják Robert Fico miniszterelnök régi szlogenjét, mint például az államot 
nem a kisebbség számára hozták létre, akkor az országban élő nemzeti kisebbségek külföldön kezdenek el 
oltalmazót és fővédnököt keresni. Ez történt a szlovákiai magyarok és Magyarország esetében is. Orbán 
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Viktor már régóta gyakorolja azt a politikát, miszerint ő minden magyar miniszterelnöke, még a nemrég 
tartott referendum alatt is plakátokon keresztül hívta meg őket az országba.  

SME: Ako hovoriť o národe a neodísť z Únie 
2017. március 6., Zuzana Kepplová (online) 

 
A Magyar Labdarúgó Szövetség 9,5 millió eurós adományából futballstadion épül a vajdasági 

Topolyán (Bačka Topola). 
Tanjug: Mađari grade stadion u B. Topoli vredan 9,5 miliona evra 
2017. március 2. (online) 
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A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE 

Angol nyelvű lapok Német nyelvű lapok Francia nyelvű lapok 

Bloomberg.com Berliner-zeitung.de Lexpress.fr 

CNN.com Frankfurter Allgemeine Zeitung Le Figaro 

International New York Times Frankfurter Rundschau Le Monde 

The New York Times Handelsblatt Nouvelobs.com 

The Washington Post Heute.de Libération 

The Wall Street Journal Der Spiegel  

BBC.com Süddeutsche Zeitung Olasz nyelvű lapok 
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