
 

 

 

 

 

  KÜLÖNGYŰJTÉS 
A NEMZETKÖZI MÉDIA-
MEGJELENÉSEKBŐL 
Nemzetpolitika 

2018. február 

  



Különgyűjtés a nemzetközi média-megjelenésekből - 2018.02.28.  2 

 

 
  

ÖSSZEFOGLALÓK 

Hétfőről keddre virradó éjszaka felgyújtották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székházát 
Ungváron. Nem ez első ilyen eset az elmúlt időszakban. Február elején ismeretlen elkövetők Molotov-koktélt 
dobtak az épületre. Az akkori eset kapcsán Kárpátalja kormányzója elmondta, vélhetően oroszbarát lengyel 
állampolgárok állhatnak a háttérben.  

Do Rzeczy: Ukraina: Podpalono siedzibę węgierskiego stowarzyszenia 
2018. február 27., Kresy.pl (online) 

 
Ismeretlen elkövetők felgyújtották a KMKSZ székházát Ungvár városában – tájékoztatott a Pravda. Az 

ukrán külügyminisztérium a támadást „kívülről szervezett provokációnak” nevezte. A magyar 
külügyminisztérium az incidens miatt bekérette az ukrán nagykövetet. Szijjártó Péter miniszter az M1 
hírcsatornának adott interjúban kijelentette, hogy a sokkoló akció Ungvár városában annak a bizonyítéka, 
hogy Ukrajnában erőre kapnak a szélsőséges politikai vélemények. Szerinte a magyarok Ukrajna nyugati 
részén állandó megfélemlítésnek vannak kitéve, amellyel Budapest nem szándékozik megbékélni.  

Pravda: Neznámi páchatelia zapálili maďarské kultúrne centrum v Užhorode 
2018. február 27., ČTK (online) 

 
A KMKSZ ungvári székháza elleni újabb támadás villámszerű reakciót váltott ki mindkét fél hatalmi 

intézetei felől. Kárpátalján biztosítottak arról, hogy nem sikerül összeugrasztani a többnemzetiségű régió 
lakosait. Magyarországon extrém megnyilvánulásnak nevezték az épület felgyújtására irányuló második 
próbálkozást. Ungvár lakói negatívan reagáltak a történtekre, biztosak abban, hogy ez provokáció. „Meg 
kellett erősíteni a védelmi őrizetet az első próbálkozást követően. A szomszédságban megfigyelő kamerák 
vannak, de nem biztos, hogy azok hasznosnak bizonyulnak, mert nem valószínű, hogy az ügyet nyílt arcokkal 
követték el”, vélik a helyi lakosok. Pjotr Zsuk ukrán politológus szerint még a legprimitívebb és korlátozott 
ukrán szélsőséges is érti, hogy ezek a cselekmények Ukrajna ellen irányulnak. Az ügyben nem feltétlenül 
orosz titkosszolgálatok lehetnek az érintettek. Elvileg ez „hasznos” Magyarország számára is, amelynek egyes 
politikusait teljes megalapozottsággal lehet sovinizmussal vádolni. Akár Lengyelország vagy mások is 
csatlakozhattak volna a gyújtogatási akcióhoz.  

Komszomolszkaja Pravda: Жители Ужгорода о поджоге венгерского центра – это провокация 
2018. február 27., Anna Miscsisin (online) 

 
A KMKSZ ungvári székházának felgyújtását követően Magyarország külügyminisztériumába 

bekérették Ljubov Nepopot, Ukrajna nagykövetét, hogy a történteket illetően magyarázatokkal szolgáljon. 
Szijjártó Péter megbeszélte az incidenst Brenzovics Lászlóval, a kárpátaljai magyarok egyik vezetőjével. 
Szijjártó állítja, hogy Ukrajnában „fokozódnak a szélsőséges eszmék”. Szavai szerint ez érthetővé válik 
azokból a törvényekből, amelyeket a Legfelsőbb Tanácsban (az ukrán parlamentben – szerk.) hagynak jóvá, 
és amelyek „komolyan korlátozzák a nemzeti kisebbségek jogait”. A magyar miniszter meg van győződve, 
hogy ennek eredményeképp az ilyen cselekmények „Kárpátalja magyar nemzetiségű képviselőinek 
megfélemlítéséhez” vezetnek. Szijjártó elfogadhatatlannak nevezte ezt a helyzetet és hangsúlyozta, hogy 
amennyiben Ukrajna komolyan gondolja az EU-hoz és a NATO-hoz való közeledését, akkor „képesnek kell 
lennie ellenőrzés alatt tartani a szélsőségeseket”. A magyar külügyér ma ugyancsak találkozik az EBESZ 
emberjogi biztosával annak érdekében, hogy a szervezet állandó képviselete Kárpátalján is megkezdje 
működését a régió magyarok lakta részén. 

Unian: МЗС Угорщини через підпал офісу спілки в Ужгороді викликало посла України для пояснень 
2018. február 27. (online) 

 
Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Állami Adminisztráció vezetője úgy véli, hogy a KMKSZ székházának 

felgyújtása mögött az orosz titkosszolgálatok állnak. Erről szóló bejelentést tett közzé a megyei 
adminisztráció sajtószolgálata. „Semmi kétségem afelől, hogy a KMKSZ székházának felgyújtása mögött az 
orosz titkosszolgálatok állnak” – fogalmazott Moszkal. „Ezzel kapcsolatban engem meglep a rendvédelmi és 
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erőszakszerveink gyenge reagálása. Ezen a hétfőn megtartott operatív megbeszélésen én nyilvánosan 
figyelmeztettem az erőszak-szervezetek vezetőit a lehetséges provokációkra, és megbíztam a nemzeti 
rendőrséget, hogy vegyen megerősített védelem alá egy sor objektumot, köztük a KMKSZ székházát is. 
Végeredményben a székházat mégis felgyújtották, a bűnelkövetők pedig nyugodtan távoztak a tetthelyről” – 
jelentette ki Moszkal. Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter ugyancsak elítélte „a magyar kisebbség ellen 
Ungváron elkövetett újabb provokációt”. „A provokátorok cselekvéseinek rendszeressége és hasonlósága 
külső megbízás nyomáról tanúskodik. Mi nem hagyjuk a magyarjainkat egyedül! Közösen fogunk ellenállni a 
Kárpátalja destabilizációjára irányuló próbálkozásoknak” – fogalmazott Klimkin közösségi bejegyzésében. 

Unian: Москаль про підпал офісу угорської спілки: ФСБ неодноразово влаштовувала на 
Закарпатті провокації 
2018. február 27. (online) 

 
A KMKSZ székháza egy házilag előállított robbanószerkezet felrobbantása következtében égett ki, 

állítja Barta József, a szövetség vezetője. „Mostanra megállapításra került, hogy a helyiség 80 százaléka 
leégett: bútor, számítástechnikai eszközök és részben a dokumentumok is. A székház működésképtelen, 
most mentjük a menthetőt. Megállapították, hogy a robbanószerkezet házilag barkácsolt volt” – mesélte 
Barta. Szavai szerint a videokamerák felvették azt a személyt, aki elhelyezte a robbanószerkezetet. Jelenleg 
folyik a nyomozás. „Sajnálatunkra, ez nem az első hasonló akció. Ilyen próbálkozás a székház felgyújtására 
már történt, február 4-én. Kárpátalján a múlt évben a Beregszászi és a Szőlősi járásban voltak provokációk a 
magyarok ellen, októberben pedig a Vereckei hágónál” – tette hozzá Barta. A KMKSZ székháza ideiglenesen, 
néhány hónapig más helyiségben fog működni. A rendőrség büntető eljárást indított. Hennagyij Moszkalnak, 
az adminisztráció vezetőjének hivatalos honlapján a Kárpátaljai Állami Adminisztráció és a KMKSZ közös 
nyilatkozatban elítélték a gyújtogatást és hangsúlyozták, hogy „egyetlen helyi vagy beutazó provokátornak 
sem fog sikerülni összeugrasztani az ukránokat és a magyarokat”. 

Unian: Пожежа в офісі сталася через вибух саморобного пристрою – керівник угорського 
товариства 
2018. február 27. (online) 

 
Az ukrán rendvédelmi szervek már megkezdték a nyomozást a KMKSZ-székház felgyújtásának 

ügyében. Az ukrán külügynél biztosítottak arról, hogy Ukrajna továbbra is ellen fog állni az állam belpolitikai 
stabilitásának megbolygatására irányuló minden próbálkozásnak, beleértve a nemzetiségi kapcsolatokat – 
derül ki az ukrán külügyi tárca bejelentéséből. „Egyértelműen elítéljük a nemzetiségi kisebbségek témájának 
eszközként való felhasználását a nemzetiségi viszály kívülről történő szítására” – áll a közleményben. A 
tárcánál emlékeztettek arra, hogy korábban már feltárták ugyanazon székház felgyújtására irányuló 
próbálkozás kapcsán indított nyomozási ügyet. 

Zerkalo Nedeli: Национальные меньшинства используют для разжигания розни - МИД Украины 
2018. február 27. (online) 

 
Kedd hajnalban tűz ütött ki a kárpátaljai magyarok ungvári irodájában – közölte Natalija Batir, az 

Ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Kárpátalja megyei főosztályának szóvivője. A kárpátaljai 
rendőrség sajtószolgálata szerint a tűz következtében senki sem sérült meg, a bűnüldöző szervek vizsgálják a 
körülményeket, megállapítják a kár összegét. A „vagyon szándékos rongálásáról és megsemmisítéséről” szóló 
cikkely értelmében büntetőeljárás indult, amelynek szankciója 15 évig terjedő szabadságvesztést von maga 
után. A hírről beszámolt a Lenta is. 

Ria-Novosztyi: В Ужгороде произошел пожар в офисе союза венгров 
2018. február 27. (online) 

 
Miközben lángokban állt a kárpátaljai magyarok szövetségének ungvári irodája, robbanást lehetett 

hallani, közölte Nemzeti Gárda katonai egységének szóvivője, amelynek tagjai az épület szomszédságában 
lévő magyar konzulátust őrizték. „Az esemény idején a katonák közvetlenül a szolgálati helyükön voltak, nem 
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láttak semmit, csak hallották, hogy robbanás történt. Nem áll jogukban elhagyni a szolgálati helyüket” – 
közölte a szóvivő szavait az UNN ukrán ügynökség. 

Ria-Novosztyi: Стали известны подробности ЧП в ужгородском офисе Союза венгров 
2018. február 27. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter elítélte a KMKSZ ungvári irodája ellen elkövetett újabb 

gyújtogatást, és provokációnak nevezte azt. „Határozottan elítélem a magyar kisebbség épülete ellen 
Ungváron elkövetett újabb provokációt. A provokátorok tevékenységének rendszeressége és hasonlósága 
kívülről megrendelt bűntettre utal. Nem hagyjuk magukra a magyarokat! Együtt szállunk szembe a Kárpátalja 
destabilizálására irányuló kísérletekkel!” – írta Klimkin Twitter-bejegyzésében. A lap megjegyezte, hogy 
Ljubov Nepov, Ukrajna magyarországi nagykövete szintén provokációnak nevezte a KMKSZ épülete elleni 
újabb támadást. „Az ilyen aljas provokációk határozott elítélése és a konkrét lépések, az elkövetők 
megtalálása és felelősségre vonása – ez az ukrán fél egyértelmű álláspontja. Határozattan fellépünk bármely 
próbálkozás ellen, amely a nemzetiségek közötti béke ellen irányul mind a régióban, mind Ukrajnában” – írta 
Nepop a Facebook-oldalán. 

Ria-Novosztyi: Климкин назвал провокацией поджог офиса союза венгров в Ужгород 
2018. február 27. (online) 

 
Térfigyelő kamerák rögzítették annak a tényét, hogy robbanóeszközt helyeztek a KMKSZ ungvári 

irodájának ablaka alá, közölte kedden Barta József, a KMKSZ alelnöke. „A kamerafelvételből látszik, hogy 
ismeretlen személy robbanószert tartalmazó táskát hoz a gyalogjáróhíd irányából, majd ezt a táskát 
közvetlenül az ablakpárkányra helyezte és elindult a magyar konzulátus felé... 7 perc múlva egy erős 
robbanás történt” – számolt be a KMKSZ alelnöke a mukachevo.net hírportálnak. A hírről beszámolt a Lenta 
és a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: Камеры зафиксировали закладку взрывчатки у офиса союза венгров в Ужгороде 
2018. február 27. (online) 

 
Lengyelországban őrizetbe vették a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székháza elleni 

első támadás gyanúsítottjait, közölte Stanislaw Zaryn, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter 
szóvivője. Zaryn szavai szerint a lengyel belbiztonsági ügynökség munkatársai végezték el a gyanúsított 
személyek előállítását. 

Ria-Novosztyi: В Польше задержали подозреваемых в поджоге офиса союза венгров в Ужгороде 
2018. február 27. (online) 

 
Az ukrán parlament emberi jogi biztosa kéri, hogy alaposan vizsgálják meg a KMKSZ irodája elleni 

újabb bűncselekményt. Valerija Lutkovszkaja, az ukrán parlament emberi jogi biztosa arra kérte a 
rendőrséget, hogy vegyék fokozott ellenőrzés alá a KMKSZ-székházban történt újabb gyújtogatás vizsgálatát. 
Az ombudsmani vélemény szerint a bűnelkövetők tettei a nemzetiségek közötti viszály szítására irányuló 
próbálkozások jeleit mutatják. 

Ria-Novosztyi: Омбудсмен Украины просит тщательно расследовать поджог офиса союза 
венгров 
2018. február 27. (online) 

 
Magyarország külügyminisztériuma behívatta Ljubov Nepopot, Ukrajna budapesti nagykövetét a 

KMKSZ-székház elleni támadás miatt. „Egészen elképesztő folyamat zajlik Ukrajnában, a szélsőséges politikai 
eszmék előretörőben vannak. Ez látszik az ukrán parlament által elfogadott törvényekből, amelyek rendkívül 
súlyosan korlátozzák a kisebbségek jogait, és nekem úgy tűnik, hogy ily módon félemlítik meg a magyar 
nemzeti közösség képviselőit Kárpátalján” – jelentette ki Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. Szijjártó 
hangsúlyozta, ha Ukrajna az EU-ba és a NATO-ba igyekszik, akkor meg kell zaboláznia a nacionalistákat. 

Izvesztyija: МИД Венгрии вызвал посла Украины после атаки центра культуры в Ужгороде 
2018. február 27. (online) 
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Öt magyar állampolgár kapta vissza a szlovák állampolgárságát – tájékoztatott a Sme. A szlovák 

útlevelüket a Robert Fico első kormánya által elfogadott állampolgársági törvény alapján veszíthetik el az 
emberek. Az egykori kormány ezzel a jogi normával 2010-ben arra a magyar törvényre reagált, amely 2011 
óta egyszerűsíti a kettős állampolgárság megadását a határon túli magyaroknak. 

SME: O vrátenie slovenského pasu požiadalo 526 ľudí 
2018. február 25., TASR (online) 

 
A NATO tagjai nem nagyon értik, miben is rejlik a probléma, és nem tartják azt olyannyira 

bonyolultnak, hogy miatta fenyegetve legyenek a szövetség stratégiai érdekei. Az oktatási törvény „nyelvi 
cikkelye” miatti ukrán-magyar konfliktus fokozatosan már nem csupán Kijev és Budapest kétoldalú 
kapcsolatainak problémájává alakul. A vétójogával aktívan élő Magyarország hajthatatlan álláspontja kezdi 
irritálni a NATO-tagokat. Ezzel foglalkozik írásában Vlagyimir Kravcsenko, a lap nemzetközi politikai 
osztályának szakértője. A szerző megjegyezte, hogy az Ukrajna-NATO bizottság miniszteri és elnöki szinten 
való működése nem csupán Ukrajna, de a szövetség országai számára is fontos. Brüsszelben ugyancsak értik, 
hogy a magyarok akciói alkalmasak az EU és NATO-beli szövetségesek közti kapcsolatok kiéleződésére, és 
megfelelnek a Nyugat Oroszországgal szembeni egységének megbomlasztására törekvő Kreml érdekeinek. 
Ezen aggodalmat tükrözte az a NATO-főtitkárnak címzett levél, amelyben 11 tagország követe 
egyértelműsítette, hogy a Magyarország és Ukrajna közötti konfliktust nem kell a NATO síkjára emelni. 
Megjegyzésre került, hogy számos ország, elsősorban Kanada, diplomáciai nyomást gyakorol 
Magyarországra. Nem publikus konzultációkat folytatott a magyar féllel a NATO főtitkár-helyettese is. 
Nyilvánosan kijelentette egyet nem értését Budapest álláspontjával az USA NATO-nagykövete is. De ahogyan 
az kiderült, a Szövetség nem rendelkezik mechanizmussal arra, hogy jobb belátásra téríthesse a konszenzus 
szabályával visszaélő magyarokat. 

Zerkalo Nedeli: Непримиримая позиция Венгрии касательно закона об образовании стала 
раздражать НАТО – обозреватель 
2018. február 24. (online) 
 

Orbán Viktor kormánya a Velencei Bizottság ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos döntésével és a 
nemzetközi megállapodások cikkelyeivel manipulálva nagyszabású diplomáciai offenzívát indított Ukrajnával 
szemben. Ennek célja továbbra is megőrizni Kárpátalja magyar közösségének az izolációját, valamint a 
nemzeti kissebségek ukrán társadalomba való teljes értékű integrációjának meggátolása, és az oktatási 
nyelvre vonatkozó 7. cikkely visszavonásának az elérése. Budapesten nem is próbálnak kompromisszumot 
keresni Kijevvel, és nem akarják meghallgatni az ukrán fél érveit, követelve, hogy az ukrán állam újítsa meg a 
status- quo-t. Szijjártó Péter „nemzetközi hazugságkampánnyal” vádolja Kijevet, állítja, hogy Ukrajna nem 
hívta meg a kárpátaljai magyarokat az oktatási törvénnyel kapcsolatos konzultációkra. De nyilvánosan 
méltatlankodva a magyar miniszter elhallgatja, hogy Kárpátalja szervezeteinek képviselői maguk mondtak le 
a párbeszédről, a Budapesten leírt szabályoknak megfelelően szerepelve. A magyar diplomácia igyekszik 
meggyőzni a nemzetközi közvéleményt, hogy Kárpátalján „feszült a helyzet”, oda EBESZ-megfigyelőket kell 
küldeni a donbászi misszióhoz hasonlóan. Orbán és kabinetje tagjainak ultimátumos retorikája belső és külső 
tényezőkkel magyarázható. De a legfőbb ok az áprilisi parlamenti választásokban rejlik. A választásokat 
követően Budapest magatartása megmarad ugyanolyan agresszívnek. Orbán kormánya fenyegetéseket és 
zsarolást alkalmaz Ukrajnával szemben, hogy elérje azt, amit akar. Budapesten úgy vélik, hogy Kijev meg van 
gyengülve, Oroszországgal szemben szövetségesekre van szüksége, és ezért engedményeket lesz kénytelen 
tenni. Az oroszokhoz hasonlóan a magyarok is olyan helyzetet teremtenek, amikor a válság megoldása 
kimondottan az ukránok érdekei árán válna lehetségessé. Érdekeik érvényesítése során a magyarok egyelőre 
nem lépték túl a piros vonalat és nem blokkolják Ukrajna és a NATO gyakorlati együttműködését és a 
komplex segédcsomag program teljesítését. Amennyiben erre sor kerülne, úgy a harcoló Ukrajna számára ez 
azt jelentené, hogy Magyarország Oroszország oldalán játszik. A lényeget illetően Budapest jelenlegi 
politikája: a szeparatizmus provokálása az ukrán Kárpátalján. Kijev nem kíván hátrálni. Az ukrán hatalom 
képviselői között vannak olyanok, akik értik, hogy csupán törekedni a magyar közösséggel való 
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kompromisszumra nem elég, keményebb lépésekre van szükség: például miért is ne kellene ellenőrizni, hogy 
legálisan érkeznek-e a pénzeszközök a kárpátaljai magyarok szervezeteinek bankszámláira? Budapest NATO-
beli politikája egyelőre nem okozott kritikus következményeket Ukrajna és a Szövetség közötti kapcsolatokra 
nézve. De Orbán kormánya bármelyik pillanatban átlépheti a piros vonalat és magasabb, veszélyesebb 
szintre viheti a konfliktust. Erre fel kell, hogy legyenek készülve nem csupán Kijevben, de Brüsszelben, 
Washingtonban, Berlinben, Ottawában és a szövetség más országainak fővárosaiban is. 

Zerkalo Nedeli: За полшага до красной черты 
2018. február 23. (online) 

 
Lilija Grinevics, Ukrajna oktatási minisztere kijelentette, hogy Budapest elferdíti és túlpolitizálja az 

ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos helyzetet. „A saját részünkről mi teljesítjük a kötelezettségeket, 
miközben Magyarország hihetetlenül politizált álláspontot képvisel… Magyarország hihetetlenül torzítja a 
jelenlegi helyzetet” – fogalmazott az ukrán oktatási miniszter február 23-án, pénteken adott táv-interjújában. 
Grinevics emlékeztetett, hogy az ukrán fél beleegyezett az oktatási törvény nyelvi passzusai 
életbeléptetésének időbeli kitolásába, de a magyar fél újabb követelésekkel állt elő. „Az oktatási törvény 
nyelvi cikkelye teljes mértékű életbeléptetésének átmeneti időszaka 2020-ig van meghatározva, jelenleg ezt 
2023-ig kitoltuk” – pontosította a miniszter. A lap emlékeztetett, hogy február 7-én Vaszilij Bodnár, Ukrajna 
külügyminiszter-helyettese a magyar kollégájával Ungváron megtartott találkozót követően kijelentette, hogy 
Kijev és Budapest kölcsönös megértésre jutott a nyelvi kérdésben. Viszont a magyar külügyben cáfolták, hogy 
bármilyen megállapodásra is jutottak Kijevvel. Korábban a Velencei Bizottság tagjai kijelentették, hogy nem 
osztják Magyarország álláspontját, amely szerint a nemzeti kisebbségek oktatása kimondottan magyar 
nyelven történjen, és elismerte Ukrajna jogát a vegyes oktatási rendszerre való áttérésre. 

Zerkalo Nedeli: Гриневич упрекнула Венгрию за политизацию дискуссии о законе об образовании 
2018. február 23. (online) 

 
Budapest dühöng, Kijev nem hátrál meg – közölte a Pravda. A Magyarország és Ukrajna közt fennálló 

vita már nagyjából fél éve tart és semmi sem utal arra, hogy meg tudnák találni a közös hangot. Kijev 
Budapestet 2017 szeptemberében haragította magára, amikor a parlament elfogadta a vitatott oktatási 
törvényjavaslatot. Magyarország botrányosnak tartja, hogy az iskola ötödik osztályától kizárólag ukrán 
tanítási nyelvvel számolnak. Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője ismételten hangsúlyozta, hogy „az 
új oktatási törvény elfogadásával Ukrajna megsértette a nemzeti kisebbségek védelmével kapcsolatos 
alapvető nemzetközi normákat”. Kijev állítása szerint szükséges előnyben részesíteni az államnyelvet. 
Budapest többször figyelmeztette Kijevet, hogy ha nem módosítja a törvényt, akkor bűnhődni fog. A múlt 
héten Magyarország alátámasztotta, hogy komolyan gondolja. Megakadályozott egy tervezett tárgyalást a 
NATO és Ukrajna között a védelmi miniszterek szintjén. Egyelőre Kijev egyetlen kísérlete előzékenységének 
kifejezésére Budapest irányába az a kormánydöntés, amely elhalasztotta a vitatott törvény életbe lépését. 
Az, amit Ukrajna engedékenységnek nevez, azonban Magyarország szerint egyáltalán nem az. A törvény 
három évvel való elhalasztása semmiképpen sem nyugtatta meg a magyarokat, mivel az ukránok elutasítják a 
bírált paragrafus törlését.  

Pravda: Budapešť zúri, Kyjev neustúpi 
2018. február 22., čap, Pravda (online) 

 
A Kárpátaljai Állami Adminisztráció sajtószolgálatánál közölték, hogy Adrian Marglewski (1996. április 

1-i születésű) és Tomasz Rafal Szimkowiak (1993. január 24-i születésű) lengyel állampolgárok, a Falanga 
szélsőjobboldali szervezet tagjai követték el a KMKSZ székházának felgyújtására irányuló kísérletet. „Nekünk 
megvannak a gyújtogatók nevei és személyes adatai. Mindkét külföldi állampolgár ellen eljárást indítanak, 
miután nemzetközi körözésbe adják őket. Számunkra fontos, hogy az elkövetők megkapják a büntetésüket és 
elítéljék őket” – jegyezte meg Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó. 

Unian: Москаль розповів, хто намагався підпалити офіс товариства угорської культури на 
Закарпатті 
2018. február 21. (online) 
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Lilija Grinevics ukrán oktatási miniszter szerint nem igaz Szijjártó Péter magyar külügyminiszter 

bejelentése arról, hogy a magyar közösség képviselőit nem hívták meg az oktatási törvénnyel kapcsolatos 
tárgyalásokra. „Ez nem igaz, a magyar kisebbség meghívására vonatkozó összes megerősítés birtokunkban 
van. Ráadásul tudom, hogy néhányan azok közül, akiknek el kellett volna jönniük ezekre a konzultációkra, 
már vásároltak jegyeket Kijevbe, de az utolsó pillanatban ez az álláspont módosult, mondta Grinevics. A hírről 
beszámolt az Izvesztyija is. 

Ria-Novosztyi: Министр образования Украины обвинила главу МИД Венгрии во лжи 
2018. február 21. (online) 

 
Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan Magyarország azon 

álláspontja, miszerint Ukrajna iskoláiban őrizzék meg azt a modellt, melynek megfelelően minden tantárgy 
oktatása kisebbségi nyelven folyik. „Nem fogadjuk el azt az álláspontot, mely szerint meg kell őriznünk ezt a 
modellt, amikor minden tantárgyat magyarul tanulnak a teljes tanulmányi időszak alatt, mivel ez a modell 
teljesen eredménytelennek bizonyult. Ez ahhoz vezet, hogy a végzősök többsége nem beszél folyékonyan 
ukránul” – hangsúlyozta Hrinevics. Az oktatási miniszter arról is szólt, hogy téves az az információ, miszerint a 
magyar kisebbség képviselőit nem hívták meg az oktatási törvénnyel kapcsolatos konzultációra. „Ez nem igaz, 
a meghívásokra vonatkozó minden megerősítésnek birtokában vagyunk” – jelentette be Hrinevics. 

Unian: Закон про освіту: Гриневич назвала позицію Угорщини неприйнятно 
2018. február 20. (online) 

 
Jelena Zerkal európai integrációért felelős ukrán külügyminiszter-helyettes úgy véli, Ukrajna túl sok 

időt vesztett azzal, hogy nem oldotta meg a nyelvi kérdést, úgyhogy most a válságot lehetetlen elkerülni, de 
ezt az utat több ország is megtette. A külügyminiszter-helyettes azt is megjegyezte, hogy Ukrajna nem tudja 
teljesíteni a magyar nemzeti kisebbség összes kívánságát ebben a kérdésben. „Sajnálatunkra mi nagyon sok 
időt veszítettünk azzal, hogy 25 éven keresztül nem foglalkoztunk a nyelvi kérdéssel. Pszichológiai válság 
nélkül lehetetlen megoldani ezt a kérdést”, fejtette ki véleményét Zerkal. Kinyilvánította azon 
meggyőződését is, hogy amennyiben Ukrajna továbbra is reformálni fogja védelmi rendszerét, úgy 
Magyarország nem lesz képes blokkolni Ukrajna közeledését a NATO-hoz. 

Zerkalo Nedeli: Украина не может полностью удовлетворить позиции Венгрии в языковом 
вопросе – МИД 
2018. február 20. (online) 

 
A Jutarnji.hr cikkének szerzője az eszéki botrány résztvevőit figurázta ki, véleménye szerint nincs 

abban semmi meglepő, hogy horvátok 200 kunáért magyarnak vallották magukat, s így hozzájárultak a 
magyar listáról a száborba jutó kisebbségi képviselő havi 15.000 kunás fizetésének megszerzéséhez. 

Jutarnji.hr: Da je prije 200 godina neka druga vojska prošla kroz selo njegovih pradjedova, Vulin bi imao 
drugo ime. Mogao je biti Tonči Vulin, Hrvat, hadezeovac 
2018. február 19. (online) 

 
A hírügynökség A külföldiek megértése: mit akar Magyarország? címmel közölte Anatolij Baronin, a 

Da Vinci AG elemzőcsoport igazgatójának írását. A szerző szerint Ukrajna oktatási törvénye új változatának az 
elfogadása csupán formális ürügyet szolgáltatott Budapest demarsához. Ez a dokumentum és a délnyugati 
szomszédunk rá való reagálása még egyszer aktualizálták azt a hipotézist, mely szerint Budapest és Moszkva 
között összehangolt fellépések állnak fent, valamint Oroszország és Magyarország között szövetség köttetett 
az európai intézmények lerombolására. De minek is mindez a magyaroknak? Valójában sem Orbán Viktor, 
sem a pártja, a Fidesz, nem barátai a Kremlnek. Elég csak visszaemlékezni, ahogyan 2014-ben Orbán 
többször is kijelentette, hogy érdekelt abban, hogy Magyarország és Oroszország között legyen egy független 
Ukrajna, mivel országa története során már volt időszak, amikor egy közös határ létezett a Szovjetunióval. 
2018. február 10-én a magyar miniszterelnök pedig ünnepélyesen bejelentette „az orosz gázmonopólium 
végét Magyarországon”. Orbán politikájában inkább Putyin politikájának az utánzására irányuló 



Különgyűjtés a nemzetközi média-megjelenésekből - 2018.02.28.  8 

 

 
  

próbálkozások észlelhetőek. A cél – a hatalom megőrzése és bebetonozása. Orbán nem oroszbarát, de a 
hatalom megőrzése és az szavazói népszerűég megőrzése terén a Kremllel közös megközelítést gyakorol. A 
cél, vagyis a hatalom megőrzése, a politikai autoritarizmus fokozása felé sodorja őt. És éppen ez a Putyin és 
Orbán hozzáállása közötti azonosság ösztönzi a magyar vezetőt, hogy kapcsolatokat tartson fel a Kremllel, 
mivel csak ezek a kapcsolatok teszik lehetővé a neo-imperializmus és területi követelések vádjainak az 
elkerülését. Putyintól eltérően Orbán 2002-ben 8 évre már elveszítette a miniszterelnöki széket. És annak a 
kockázata, hogy a következő választásokon ez megismétlődhet, arra kényszeríti, hogy másolja Putyin politikai 
megközelítését, aki az örök kormányzó példája, és akinek a kormányzási modelljét 2014-ben maga Orbán is 
dicsérte. Ez év áprilisában általános választásokat tartanak Magyarországon. A Fidesz már ma meghatározza 
a választási kampányt: az ország megmarad-e Orbánnal magyarnak vagy a migránsok foglalják el? Elemezvén 
Orbán Ukrajna iránti politikáját, figyelembe kell venni a Kárpátalján élő magyarok sajátosságát is. 
Oroszországhoz hasonlóan, a határon túli nemzettársak védelmének tézise kimondottan belpolitikai céllal 
rendelkezik: a választási szavazatok számának növelésének érdekében a nemzet érdekeinek védelmezője 
képének megteremtését szolgálja.  

Unian: Розуміючи іноземців. Частина 3: Чого хоче Угорщина? 
2018. február 16., Anatolij Baronin (online) 

 
Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter bejelentette, hogy Ukrajna nem hívta meg a 

kárpátaljai magyarokat az oktatási törvénnyel kapcsolatos konzultációra, valamint „nemzetközi 
hazugságkampány” beindításával vádolta az ukrán felet. „Az európai integráció felé törekvő Ukrajna nemrég 
súlyosan megsértette azokat a nemzetközi jogszabályokat, amelyek a kisebbségek jogainak védelmére 
vonatkoznak, és amelyek betartását az EU szigorúan előírja”, közölte Szijjártó. Szavai szerint Ukrajna 
„nemzetközi hazugságkampányt indított Magyarországgal és a kárpátaljai magyarokkal szemben”. 
„Magyarország felszólítja Ukrajnát, hogy „a nemzetközi hazugságkampány helyett függessze fel az oktatási 
törvény végrehajtását”, amíg a kárpátaljai magyarokkal meg nem állapodik az összes részletkérdésről – 
összegezte a magyar külügyér. A hírről beszámolt a Zerkalo Nedeli és a Komszomolszkaja Pravda is. 

Unian: Очільник МЗС Угорщини: Україна розпочала «міжнародну кампанію брехні» проти 
закарпатських угорців 
2018. február 16. (online) 

 
Szijjártó Péter az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos „nemzetközi hazugságkampány” 

beindításával vádolta meg Ukrajnát, derült ki a magyar külügyminisztérium hivatalos honlapján közzétett 
bejelentésből. A magyar külügyér felszólította Kijevet, hogy függessze fel az említett törvény hatályát és 
egyeztesse a kárpátaljai magyarokkal a dokumentum minden részletét. Szijjártó szavai szerint a nemzetiségi 
képviselőket nem hívták meg arra a kormányzati találkozóra, ahol tervezték a törvény megvitatását. A 
diplomata úgy véli, hogy Ukrajna „azzal a céllal, hogy elfedje a Velencei Bizottság következtetéseinek teljes 
figyelmen kívül hagyását, nemzetközi hazugságkampányt indított Magyarország és a kárpátaljai magyarok 
ellen”. „Az európai integráció felé törekvő Kijev az elmúlt időben súlyosan megsértette azokat a nemzetközi 
jogszabályokat, amelyek a kisebbségek jogainak védelmére vonatkoznak, és amelyek betartását az EU is 
szigorúan megköveteli”, tette hozzá Szijjártó. A hírről beszámolt az Izvesztyija és a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: Венгрия обвинила Украину в запуске "международной кампании лжи" 
2018. február 16. (online) 

 
A szlovákiai magyar kisebbség számára hamarosan létrejöhet egy új hetilap, amelyet Orbán Viktor 

kormánya szponzorál – írta a Sme. Az Új Szó napilap arról tájékoztatott, hogy Orbán egy magyar alapítványon 
keresztül 1,5 millió euróval támogatta a Pro Media szlovák alapítványt, amely mérlegeli az új médium 
indítását.  

SME: Na juhu Slovenska rozbiehajú nové médium, platí ho Orbánova vláda 
2018. február 15., Lucia Krbatová (online) 
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A lap a Daily News Hungary alapján számolt be Szijjártó Péter szavairól, kiemelve, hogy „Budapest 
nem enged a kárpátaljai magyarok jogaiból”. „Nem hagyjuk, hogy a kárpátaljai magyarok meglévő jogait 
elvegyék” – idézték fel Szijjártó Péter külügyminiszter reakcióját arra, hogy az ukrán oktatási miniszter 
manipulatívnak nevezte azt az igényt, hogy a magyar kisebbséggel is egyeztetni kellene az őt sújtó 
törvényeket. Ezt az álláspontot az ukrán belügyminiszter arcátlannak nevezte – tették hozzá. Minderre 
Szijjártó Péter úgy reagált: „sem zsarolással, sem sértegetéssel nem lehet bennünket eltántorítani. A 
zsarolásnak ellenállunk, a sértegetés lepereg rólunk” – idézték. Felszólította az ukrán kormány tagjait, hogy 
térjenek vissza a nemzetközi jog tiszteletéhez, és ne vegyék el a magyar kisebbség szerzett jogait, hiszen a 
kárpátaljai magyaroknak joguk van az anyanyelvi oktatáshoz.  

Evenimentul Zilei: Budapesta nu renunță la drepturile maghiarilor din Transcarpatia. Scandal diplomatic 
la graniţele României 
2018. február 15., Simona Stupar (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter meglepődését fejezte ki, amiért a magyar nemzeti kisebbség 

képviselői nem voltak hajlandóak részt venni a február 14-re tervezett konzultációkon. Klimkin megjegyezte, 
hogy a magyar fél maga követelte az oktatási törvény nyelvi tételeivel kapcsolatos konzultációk megtartását. 
„A Velencei Bizottság következtetéseit olvasva, a magyarok valószínüleg összetévesztik a magyar nyelvet az 
orosszal – mintha két különböző nyelvről lenne szó, bízom benne, hogy a hozzáállás is különbözni fog. 

Izvesztyija: Глава МИД Украины удивился поведению венгров 
2018. február 15. (online) 

 
Ukrajna enyhített a vitatott oktatási törvényén, amely felháborította Magyarországot – közölte a 

Sme. Konkrétan meghosszabbította azt az átmeneti időszakot, amely alatt a kisebbségeknek alkalmazkodniuk 
kell az új feltételekhez, tájékoztatott szerdán az ukrán UNIAN hírügynökség. Az ukrán oktatási törvény, amely 
tavaly októberben lépett életbe, tiltakozásokat váltott ki Magyarországon, Romániában, Oroszországban és 
Moldáviában. 

Sme: Ukrajina zmiernila sporný školský zákon, ktorý pobúril Maďarsko 
2018. február 15., TASR (online) 

 
Két európai uniós állampolgár próbálta felgyújtani a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

ungvári székházát. Erről szóló bejelentést tett Gennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó. „A bűnözők 
külföldiek, két fiatalember az egyik EU-s ország oroszbarát szélsőjobboldali szervezetétől. Egyből 
mondhatom, hogy nem Magyarország állampolgáraitól van szó – jelentette ki Moszkal, megjegyezve, hogy az 
ukrán hatóságok tudják a nevüket és a lakóhelyüket. 

Ria-Novosztyi: Украина обвинила в поджоге офиса Союза венгров "пророссийских" европейцев 
2018. február 15. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter kommentálta az oktatási törvény nyelvi cikkelyének végrehajtása 

tárgyában tervezett konzultációk magyar nemzeti kisebbség részéről történő ignorálását. „Valamilyen 
metamorfózisok zajlanak – a magyarok követelik a konzultációkat, majd megtagadják az azokon való 
részvételt. A Velencei Bizottság következtetéseit olvasva, a magyarok látszólag összetévesztik a magyar 
nyelvet az orosszal – mintha két különböző nyelvről lenne szó, bízom benne, hogy a hozzáállás is különbözni 
fog” – szól Klimkin Twitter-bejegyzése. 

Zerkalo Nedeli: В МИД отреагировали на отказ венгерского нацменьшинства от консультаций 
по языковой статье 
2018. február 14. (online) 
 

Az Adevărul Dan Dungaciu és Petrisor Peiu elemzését ismertette, amely a román centenárium 
kontextusában értékelte Magyarország regionális vezető szerepre való törekvését. A szerzők szerint 
Magyarország regionális vezető szerepben gondolkodik, a román döntéshozók pedig nem látják be ennek 
veszélyeit. Magyarország szerintük hatékonyan használja ki erőforrásait: az uniós alapokat, az amerikai 
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légibázisok ellentételezését, a paksi erőmű révén az orosz szálat, a Budapest-Belgrád vasút miatt a kínai 
kapcsolatot, a tajvani és hongkongi gazdasági kapcsolatokat, illetve a román gázt és lakosságot. 
Magyarország gondolkodásban lehagyta Romániát a térségben – hangsúlyozták. A szerzőpáros arról is írt, 
hogy Magyarország számára Erdély, de akár egész Románia is egy „Hinterland”, saját növekedéséhez 
próbálja kihasználni a lakosságát és az abban rejlő erőforrásokat. Az RMDSZ ebben a történetben teljesen a 
magyar kormány befolyása alá került, Orbán Viktor Kelemen Hunoron keresztül gyakorolja hatalmát 
Erdélyben – írták. A gázügylet kapcsán részletezték, hogy világos: Orbán Viktor Bécsben megegyezett róla, 
hogy az OMV a teljes Fekete-tengeren kitermelt mennyiséget eladja három magyar cégnek, ezt az ügyletet 
pedig a román kormány már régóta támogatja. Ez a tény a Déli Áramlattal együtt Magyarországot egy 
regionális gázelosztó-központtá teszi – tették hozzá. A lengyel-horvát vezeték pedig, ha megvalósul, szintén 
Magyarországon keresztül szállítja majd az amerikai folyékony gázt – folytatták. Végül arra tértek ki, hogy a 
román kormány álláspontja miért nem ismerhető meg, mit kapnak cserébe a románok a gázügyletekért.  

Adevărul: Dan Dungaciu, Petrişor Peiu: Proiectul de Centenar al României – Ungaria lider regional 
2018. február 14., Dan Dungaciu, Petrisor Peiu (online) 

 
A Robert Jankovics magyar parlamenti kisebbségi képviselővel kapcsolatos ügyben folyó bírósági 

tárgyalás során egy tanú azt vallotta, hogy Baranyában 100-200 kuna közötti összeget fizettek többeknek 
azért, hogy magyarnak vallják magukat, s így Jankovicsra szavazhassanak. A hírről a Jutarnji.hr is beszámolt. 

Vecernji.hr: Rekao kako je uzeo 100 kuna da prijeđe u Mađare, ali tvrdi i da je plaćen da lažno iskazuje 
2018. február 14. (online) 

 
Ukrajna magyar kisebbségének vezetői közölték, hogy nem vesznek részt az oktatási nyelvvel 

kapcsolatos, február 14-re tervezett konzultációkon. Erről szóló bejelentést tett Lilija Hrinevics ukrán oktatási 
miniszter. „Konzultációkat folytatunk magyar közösséggel. Már voltak találkozók Beregszászon, Ungváron és 
Kijevben”, mondta Hrinevics. A következő fordulóra február 14-én került volna sor, amit kulcsfontosságúnak 
neveztek. „Ma folytatódtak volna ezek a konzultációk, de a magyar közösség képviselői arról tájékoztattak 
minket, hogy nem vesznek részt a konzultációkon az Ellenzéki blokk képviselőinek Alkotmánybírósághoz 
benyújtott keresete miatt”, tette hozzá Hrinevics. 

Deny: Угорська нацменшина відмовилася брати участь у консультаціях щодо мови освіти, - 
Гриневич 
2018. február 14. (online) 

 
Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó szerdán Ungváron tájékoztatta az ungvári magyar 

főkonzulátus és a KMKSZ vezetőit, hogy az egyik európai uniós tagországban működő oroszbarát radikális 
szélsőjobboldali szervezet tagjai próbálták február 4-én felgyújtani a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) ungvári székházát. „Felelősségteljesen kijelentem, hogy a hasonló próbálkozások semmiképpen sem 
fogják befolyásolni a Kárpátalján élő ukránok és magyarok, valamint más nemzetiségek képviselőinek baráti 
kapcsolatait” – jelentette ki Moszkal az újságíróknak. 

Unian: Офіс угорської спілки в Ужгороді підпалили праворадикальні прибічники політики Путіна з 
ЄС - Москаль 
2018. február 14. (online) 

 
Az ukrán kormány tagjai 2023-ig hosszabbították meg az oktatási törvény „nyelvi” cikkelyének 

életbeléptetését, így a nemzeti kisebbségű gyermekek és azok szülei számára több idő áll majd rendelkezésre 
a tantárgyak oktatásának új szabályaira való áttéréshez. „Mi mindig a nemzeti kisebbségek jogainak 
biztosításából fogunk kiindulni, azonban az elsőszámú prioritás mindig az ukrán nyelv fejlesztése lesz” – 
hangsúlyozta Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök. 

Unian: Кабмін пішов на поступки Угорщині щодо "мовного" питання у законі "Про освіту 
2018. február 14. (online) 

 



Különgyűjtés a nemzetközi média-megjelenésekből - 2018.02.28.  11 

 

 
  

Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter kijelentette, hogy Ukrajna magyar közössége nem hajlandó 
részt venni a tárcával szerdára tervezett egyeztetésen az oktatási törvény kisebbségi nyelvi rendelkezéseinek 
alkalmazásáról arra hivatkozva, hogy az Ellenzéki blokk parlamenti párt a dokumentumot az 
Alkotmánybíróság előtt megtámadta. „Mi tárgyalásokat folytatunk a magyar közösséggel, már két nagy 
találkozóra is sor került. Az egyeztetésnek ma folytatódnia kellett volna, de a magyar közösség vezetői 
tudatták velünk, hogy nem jönnek el ezekre a konzultációkra az Ellenzéki blok képviselőinek 
Alkotmánybírósághoz benyújtott keresete miatt. Vagyis a folyamat elhúzódásának vagyunk a tanúi” – 
fogalmazott Hrinevics a szerdai kormányülésen, amelyet a miniszteri kabinet honlapja élőben közvetített. A 
hírügynökség emlékeztetett, hogy 2017 őszén az ukrán parlamenti képviselőket tömörítő Ellenzéki blokk párt 
az új oktatási törvény visszavonását követelte az Alkotmánybíróságtól. 

Ria-Novosztyi: Венгерская община на Украине отказалась от консультаций по языку обучения 
2018. február 14. (online) 

 
Budapest követeli Kijevtől, hogy tartózkodjon az oktatási törvény végrehajtásától mindaddig, amíg 

arról nem állapodott meg a kárpátaljai magyarokkal. Erről szóló bejelentést tett Szijjártó Péter magyar 
külügyminiszter. „Magyarország jogi garanciák nélkül nem adja fel az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos 
álláspontját” – jelentette be Szijjártó. A magyar külügyminiszter megjegyezte, hogy miután Ukrajna a 
Nyugattal való együttműködés mellett döntött, ezáltal vállalta a kisebbségi jogok tiszteletben tartását is. 
„Amennyiben Ukrajna komolyan gondolja a közeledést a NATO-hoz és az EU-hoz, akkor tiszteletben kell 
tartania azok elvárásait” – hangsúlyozta Szijjártó. 

Ria-Novosztyi: Будапешт выдвинул Киеву условия после блокирования встречи Украина-НАТО 
2018. február 14. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei a dpa-ra hivatkozva arról írt, hogy a NATO is megszólalt a Magyarország és 

Ukrajna közötti „társadalmi problémában”. A cikkben Jens Stoltenberg NATO-főtitkárt idézték, aki 
„felszólította a két országot, hogy rendezzék az ukrán oktatási törvény miatt egymás között kialakult 
konfliktusukat”. Stoltenberg hangsúlyozta, hogy egy kiegyensúlyozott megoldás megtalálását kérte a két 
országtól. „A NATO folytatja az együttműködést Ukrajnával” – mondta a főtitkár, miközben Magyarország 
blokkolta a NATO-Ukrajna védelmi miniszteri ülés megtartását – írták. Az írásban Kay Bailey Hutchinson 
amerikai NATO-nagykövetet is idézték, aki reményét fejezte ki, hogy „az országok betartják a nemzetközi 
jogot, és egy olyan megállapodásra jutnak, amely az érdekeiket szolgálja”. A cikkben megjegyezték, hogy 
több ország nyomást gyakorolt Magyarországra, hogy ne ne blokkolja a találkozó megtartását. 

Evenimentul Zilei: Ungaria și Ucraina, CONFLICT de AMPLOARE. Cazul a ajuns, de URGENȚĂ, la NATO 
2018. február 13., Cristi Bus (online) 

 
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselője kijelentette, a belgrádi "Aleksandar 

Vučić – Mert szeretjük Belgrádot" választási lista a legjobb, azon hiteles emberek szerepelnek. 
Tanjug.rs: Pastor: I članovi SVM vole Beograd, lista SNS najbolja 
2018. február 13. (online) 

 
A szlovén parlament elfogadta az olasz és a magyar kisebbségekkel kapcsolatos 

törvénymódosításokat, mely a neveléssel és oktatással kapcsolatosan az eddigieknél határozottabban 
megköveteli mindkét nyelv ismeretét a kéttannyelvű iskolákban való oktatáshoz, és a főiskolai oktatási 
programok finanszírozásáról rendelkezik. 

Rtvslo.si: DZ: Velika podpora omejitve izvršbe nizkih dolgov na nepremičninah 
2018. február 13. (online) 

 
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár felszólította Kijevet és Budapestet, hogy az Ukrajna-NATO bizottság 

miniszteri szintű működésének blokkolása feloldása érdekében oldják meg a „nyelvi kérdést”. „Tudomásunk 
van Magyarország és Ukrajna között ellentéteket kiváltó, az oktatási törvénnyel kapcsolatos kihívásokról. 
Beszéltem Orbán miniszterelnökkel és Porosenko elnökkel. Felszólítottam őket, hogy mihamarabb találják 
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meg a probléma megoldását”, fogalmazott Stoltenberg. A Velencei Bizottság ajánlásait illetően a főtitkár 
megjegyezte: „üdvözlöm ezeket a javaslatokat és motiválom Ukrajnát, hogy tüzetesen tekintsen rá ezekre a 
javaslatokra, amelyek megoldást kínálnak Ukrajna és Magyarország között kialakult helyzetből való kiútra”. 

Unian: Столтенберг закликав Київ та Будапешт вирішити "мовне питання" для розблокування 
комісії Україна-НАТО 
2018. február 13. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter február 12-én tartott sajtótájékoztatóján követelte Ukrajnától, 

hogy mindaddig tartózkodjon az oktatási törvény megvalósításától, ameddig nem egyezteteti a kárpátaljai 
magyarokkal a nemzetiségi nyelveken történő oktatás minden részletét. „Magyarország jogi garanciák nélkül 
nem adja fel álláspontját az ukrán oktatási törvény ügyében. Amennyiben Magyarország elengedi a vétó 
lehetőségét a nemzetközi szervezetekben, azzal lemond az egyetlen eszközről, amellyel megvédheti a 
kárpátaljai magyarokat és kényszerítheti Ukrajnát, hogy feleljen meg a nemzetközi jogszabályoknak” – áll 
Magyarország külügyminisztériumának hivatalos honlapján közzétett bejelentésben. Szijjártó Péter szavai 
szerint a NATO február 14-15-re tervezte a NATO-Ukrajna honvédelmi miniszteri bizottsági ülést, ennek 
megrendezését Magyarország megvétózta, így a szövetség főtitkára arról tájékoztatta a tagállamokat, hogy 
az ülést nem tartják meg. „Bár ők próbáltak Magyarországra nyomást gyakorolni, hogy ne éljen a vétójogával, 
de az ország ellenállt, mert a magyar külpolitika kötelessége megvédeni a magyarokat, bárhol is élnek” – 
hangsúlyozta a miniszter. Szavai szerint a nemzetközi politikában minden mindennel összefügg, így 
Magyarország nem fogja elfogadni azt az érvelést, hogy egy kisebbségi ügyet ne lehessen egy nemzetközi 
szervezet kereteiben a vétójoggal összekötni. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy február 14-én megindulhat a 
konzultáció a kárpátaljai magyarok és az ukrán kormány között, és Magyarország minden támogatást megad 
a kárpátaljai magyaroknak. 

Unian: Угорщина висунула Україні умову щодо мовного питання 
2018. február 13. (online) 

 
A Rákóczi kastélyt a kelet-szlovákiai Borsiban magyar pénzből hozzák helyre – írta a Sme. A magyar 

kormány erre a célra több mint 2,8 millió eurót különített el. A kastély, amely a község tulajdonában áll, arról 
híres, hogy itt született II. Rákóczi Ferenc. 

SME: Rákociho kaštieľ v Borši opravia z maďarskýchz peňaí 
2018. február 10., TASR (online) 

 
Az Evenimentul Zilei hírt adott arról, hogy a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (CNMR) 

„sürgős magyarázatot” követel Teodor Meleşcanu külügyminisztertől a BRUA gázvezetékről és a 
Magyarországgal kötött „átláthatatlan megállapodásokról”. „Kérjük, egyértelműen tisztázzák, hogy Románia 
és Magyarország között létezik-e vagy sem földgáz kitermelésére vonatkozó egyezmény. Ha aláírtak ilyen 
megállapodást, közöljék a rögzített árat és minden egyéb olyan körülményt, amely a BRUA-gázvezeték 
működtetésére vonatkozik” – állt a CNMR közleményében. A szervezet szerint a román és magyar 
külügyminisztérium képviselőinek „homályos” nyilatkozatai „rendkívül veszélyesek és gyanút keltenek” a 
román és magyar állam közötti, a földgázszállítást illető „megállapodás” kapcsán. „A magyar hatóságok, de az 
RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) utóbbi időszakban kifejtett, a 
román állam befeketítése, az államhatalom aláaknázása, a román állam és állampolgár inzultálása céljából 
folytatott kampánya feljogosít arra, hogy tiszta képet kapjunk a román kormány és a külügyminisztérium által 
ebben a témában folyatott tárgyalásokról” – fogalmazott a dokumentum. 

Evenimentul Zilei: Afacerea GAZODUCTUL BRUA. România cedează Ungariei gazele naturale din Marea 
Neagră! I se cer explicații ministrului Meleșcanu 
2018. február 9., Dara Vilcele (online) 

 
Irina Friz, Ukrajna a NATO parlamenti közgyűlésénél működő állandó képviseletének vezetője 

kommentálta azt, hogy Magyarország blokkolta a védelmi kérdésekkel foglalkozó NATO-Ukrajna bizottság 
munkáját. Szavai szerint Budapest nyílt zsarolást folytat, és az ilyen álláspont aláássa Európa biztonsági 



Különgyűjtés a nemzetközi média-megjelenésekből - 2018.02.28.  13 

 

 
  

helyzetét. „Mint Ukrajna a NATO parlamenti közgyűlésénél működő állandó képviseletének vezetője mélyen 
aggódom az Ukrajna-NATO bizottság védelmi miniszteri szintű ülése dátumának kijelölésével kapcsolatosan 
Budapest által mutatott álláspontja miatt. Meg vagyok győződve arról, hogy az ilyen magatartás nem 
motiválható az oktatási törvény körüli vitákkal”, fogalmazott Friz közösségi bejegyzésében. Az ukrán 
delegáció vezetője megjegyezte, hogy az ukrán fél javasolja és kész arra, hogy az ilyen kérdéseket a 
nemzetközi jog és a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Chartája szellemének megfelelően 
tárgyalások útján, a NATO-val folytatott éves nemzeti együttműködési program mechanizmusainak 
kihasználásával folytassák le. „El kell ismerni, hogy a nyílt zsarolás nem csupán kontraproduktív, de aláássa 
Európa biztonsági helyzetét is. Az európai régióban és a világon az egyik legkomolyabb fenyegetést jelenti 
Oroszország politikája. Ezzel kapcsolatosan Budapest próbálkozásai Ukrajna-NATO bizottság védelmi 
miniszteri szintű ülésének blokkolására a kétoldalú humanitárius kérdések és egy egész régió biztonságának 
és védelmének kérdései összekeverésére irányuló veszélyes gyakorlat”, mutatott rá az ukrán képviselet 
vezetője. Friz hangsúlyozta, hogy ily módon Magyarország „nem csupán közvetett módon támogatja a 
regionális kockázatok csökkentésére irányuló NATO-erőfeszítések gyengítését, de támogatja Oroszország 
politikáját az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének belülről történő rombolására”. „Bízom benne, hogy 
Budapest lemond a szuverén Ukrajnával szembeni területi követelések jeleit viselő zsarolási politikáról”, 
szögezte le Irina Friz.  

Unian: Угорщина сприяє політиці Росії з руйнації НАТО зсередини – голова української делегації 
2018. február 9. (online) 

 
Vagyim Prisztajko, Ukrajna NATO-missziójának vezetője a hírügynökségnek kijelentette, hogy az 

ukrajnai oktatási törvény miatt Magyarország blokkolta a NATO védelmi minisztereinek jövő heti 
tanácskozása idejére Ukrajna védelmi minisztere és NATO-s kollégái között tervezett találkozót. „A magyar 
álláspont miatt nem kerül sor a védelmi miniszterek Ukrajna-NATO formában tervezett találkozójára” – 
mondta a hírügynökségnek az ukrán tisztségviselő, megjegyezve, hogy a tanácskozás „nem került a NATO-
ülés napirendjére”. Szavai szerint ennek oka Magyarország az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos 
álláspontjában rejlik. „Nagy sajnálatunkra a magyar álláspont eltér mindegyik más szomszédunk 
álláspontjától”, fogalmazott Prisztajko, megjegyezve, hogy egyes országokkal már sikerült kompromisszumra 
jutni az ügyben. Így Lengyelországgal kétoldalú szándéknyilatkozat aláírására került sor, a vége felé 
közelednek a Romániával folytatott tárgyalások is. A hírügynökség emlékeztetett, hogy Szijjártó Péter magyar 
külügyminiszter januárban nyilvánosan megígérte, hogy blokkolni fogja a NATO-Ukrajna bizottság üléseit.  

Ria-Novosztyi: Венгрия заблокировала встречу глав Минобороны Украина-НАТО, заявили в Киеве 
2018. február 9., Vlagyimir Dobrovolyszkij (online) 

 
Magyarország külügyminisztériumában kijelentették, hogy Kijev és Budapest még nem jutott 

semmilyen konkrét megállapodásra az ukrán oktatási törvényt illetően, és azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy 
az megsérti a Velencei Bizottság javaslatait. „Ukrajna továbbra sem teljesíti a Velencei Bizottság javaslatait”, 
jelentette ki Menczer Tamás, a magyar külügy hivatalos képviselője február 8-án, csütörtökön. „Egyelőre 
még korai beszélni a változásáról Budapest hivatalos álláspontjával kapcsolatosan, amely szerint 
Magyarország mindaddig blokkolja Ukrajna nemzetközi kezdeményezéseit, ameddig az ukrán hatalom és 
Kárpátalja magyarjai között nem születik megállapodás az oktatási törvényt illetően”, tette hozzá a külügyi 
tárca képviselője. Menczer ugyanakkor elismerte, hogy minisztériumi szinten tovább folynak a konzultációk, 
de konkrét megállapodásokról egyelőre korai beszélni. A lap hozzáfűzte, hogy Magyarország jogi garanciákat 
követel Ukrajnától arra vonatkozóan, hogy az oktatási törvényt nem léptetik életbe, ameddig a vitatott 
kérdéseket illetően nem jutnak előzetes kompromisszumra Kárpátalja magyar közösségével. 

Zerkalo Nedeli: В Венгрии отрицают договоренность с Украиной по закону об образовании 
2018. február 9. (online) 

 
Az ukrán külügyminisztériumnál kijelentették, hogy egyeztetnek Magyarországgal a nyelvi kérdés 

rendezésének megoldásait illetően. Vaszil Bodnar, Ukrajna külügyminiszter-helyettese kárpátaljai látogatását 
követően közösségi bejegyzésében azt írta, hogy egyeztetés indult a magyar képviselőkkel a „nyelvi kérdés” 
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Kárpátalja oktatási intézményeiben történő rendezését illetően. „Óvatos optimizmussal ki lehet jelentetni, 
hogy a magyar féllel folytatott hosszadalmas tárgyalások kulcsfontosságú álláspontok egyeztetésével 
végződtek: a „nyelvi kérdés” rendezésének módjáról, közös határellenőrzés bevezetéséről, a határ menti 
infrastruktúra fejlesztéséről. Lépésről-lépésre a normalitás felé” – szól Bodnar Twitter-bejegyzése. A hírről 
beszámolt a Komszomolszkaja Pravda is. 

Unian: В МЗС заявили про узгодження з Угорщиною шляхів врегулювання мовного питання 
2018. február 7. (online) 

 
Ukrajna etnikailag magyar lakosságának a többsége Kárpátalján él – közel 10 százaléka. A gyermekek 

magyar iskolákban tanulnak, az ukrán nyelvet nem tudják, mivel azt gyengén tanítják. Ennek megfelelően a 
középiskolát követően külföldre mennek dolgozni, vagy külföldi egyetemekre felvételiznek. Ukrajnában 
szegény jövő vár rájuk. Persze vannak kivételek, de azok száma, akiknek sikerült átverekedniük magukat 
valamilyen szintre, kritikusan csekély. Egy beregszászi lakos szerint az utóbbi ungvári támadás a magyarok 
szövetsége ellen nem az első magyarellenes agresszív megnyilvánulás. Így volt mindig. Jelenleg nem 
akaródzik viszályt kelteni. De a nacionalisták mindig is kötözködtek a kárpátaljaiakkal, mivel itt minden 
második ember vagy magyar, vagy román. A nacionalisták gyorsan elhatárolódtak a magyarok szövetsége 
ungvári székháza elleni támadástól – Tarasz Deak, a Karpatszka Szics Nacionalista mozgalom vezetője 
bejelentette, hogy nekik semmi közük sincs a történtekhez. „A mozgalmunk antisoviniszta nézeteket vall és 
már néhány éve testvéri kapcsolatokat épít ki a magyar és ukrán nacionalisták között”, állítja Tarasz Deak. A 
hasonló cselekvéseket ellenséges titkosszolgálatok, vagy soviniszta pártok képviselői követik el, avagy a 
hivatalos ukrán vagy magyar hatalom felől kerülnek megszervezésre egy mesterséges konfliktus 
létrehozásának érdekében. A történteket sikertelen provokációnak és a két fél közötti információs konfliktus 
létrehozására irányuló próbálkozásnak ítélik meg. A magyar szövetség hivatalos verzióját nem fogalmazzák 
meg, a megyei hatalom sem reagál: „nem akar botrányt és visszhangot kelteni”. A KMKSZ képviselői, akik a 
megyei kormányzatnál dolgoznak, teljes mértékben a nemzeti rendőrség nyomozásában bíznak. 
„Konfliktusok mindig is voltak, ez a támadás nem az első és valószínűleg, nem az utolsó” – jegyezte meg a lap 
hírforrása. „Világos, hogy ez nem egy egyszerű randalírozás, hanem konkrétan a magyarok ellen irányult. De 
mindenkinek a saját dolgával kell foglalkoznia, és amennyiben ez bűncselekmény, akkor annak a felderítése a 
rendőrség dolga. Nincs miért várni a magyar szervezetek reagálását”. Viszont nem hallgatott Magyarország 
külügyi és külgazdasági minisztériuma, és újból kijelentette, hogy Kárpátalján be kell vezetni az EBESZ-
missziót, amelynek nem csupán az ország keleti, de a nyugati részén is kell garantálnia a biztonságot. 
„Elvárjuk, hogy az ukrán hatalom garantálja a kárpátaljai magyarok biztonságát” – jegyezték meg a tárcánál. 
Magyarország lakosai visszafogottan reagálnak a székház elleni támadásra, bár felszólítanak arra, hogy 
mihamarabb kerítsék elő a Molotov-koktélos támadás ismeretlen elkövetőit. „Ma Molotov-koktélt dobálnak, 
holnap pedig bombát szándékoznak dobni? – tette fel a kérdést Zoltán, közép-magyarországi lakos. „Kitartást 
a kárpátaljai magyaroknak – minden héten valamilyen konfliktus alakul ki. Nehéz élni ilyen helyen”. „Valaki 
nagyon destabilizálni akarja a helyzetet a többnemzetiségű és multikulturális Ungváron” – jegyezte meg 
Bogdan Andrijiv, a város polgármestere. „Teljes felelősséggel állítom, hogy nekik ez nem fog sikerülni. Ungvár 
mindig is a tolerancia, kimértség és egység példaképe marad” – közölte Andrijiv.  

Komszomolszkaja Pravda: Венгры Закарпатья: "Это не первое нападение. Конфликты были 
всегда" 
2017. február 7., Anna Miscsisin (online) 
 

Az Evenimentul Zilei cikket közölt róla, hogy „mit ígért Liviu Dragnea a magyar kormánynak”. Szíjjártó 
Péter külügyminiszter kijelentését ismertették, amely szerint „a magyar kormány kiemelten figyeli a 
marosvásárhelyi római katolikus líceum újraindításával kapcsolatos fejleményeket, és bízik abban, hogy a 
korábban, a koalíció politikai vezetője, Liviu Dragnea házelnök úr által adott ígéretet a román kormány 
betartja. Ezt folyamatosan figyelemmel követjük, kapcsolatban állunk folyamatosan az RMDSZ vezetőivel”. 
Ezzel kapcsolatban a cikk emlékeztetett, hogy a Dragnea elnökölte román alsóház decemberben elfogadta a 
líceum létrehozataláról szóló törvényt. 
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Evenimentul Zilei: Ce a PROMIS Liviu DRAGNEA guvernului de la BUDAPESTA. DEZVĂLUIREA ministrului 
de externe UNGAR 
2018. február 6., Andrei Visan (online) 

 
A Delo.si beszámolt arról, hogy a kárpátaljai magyarok ungvári kultúrközpontját ért támadást 

követően a magyar kormány ismét követelni kezdte, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
küldjön megfigyelőket Ukrajna ezen részére. Budapest aggódik a 150.000 kárpátaljai magyarért, információik 
szerint magyarellenes jelenségek tapasztalhatóak. 

Delo.si: Prevrati za Karpati, ki se jih je treba bati 
2018. február 6. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei Gigi Becalinak, az FCSB bukaresti futballklub tulajdonosának véleményét 

ismertette, aki kifejtette, hogy szerinte Orbán Viktor a kolozsvári CFR klub győzelmét akarja a román 
centenárium évében. A börtönviselt román milliárdos elmondta: „a CFR magyar csapat. Szégyen, hogy a 
centenárium évében a magyarok győzzenek, ezért harcolok olyan keményen”. Így folytatta: „Miriuta is 
magyar. Hogy tarthatnak a magyarok a románnal? Miriuta Magyarországért játszott. Ez napiparancs 
Orbántól, hogy a CFR legyen a bajnok a román centenárium évében”. 

Evenimentul Zilei: Gigi Becali se simte amenintat de Viktor Orban 
2018. február 5., Andrei Calin (online) 

 
Orbán Viktor a Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével való találkozóján 

megerősítette, kormánya támogatja a nyugat-balkáni országok EU-tagságát. 
Tanjug.rs: Orban potvrdio posvećenost proširenju EU na Zapadni Balkan 
2018. február 5. (online) 

 
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, Horváth Ferenc élesen reagált Stanko 

Gjerkeš lendvai alpolgármester Miro Cerar kormányfőnek írt levelére, aki a készülő, a magyar oktatással 
kapcsolatos törvénymódosításnak a többségi nemzet tagjai számára való lehetséges negatív hatásairól írt. 
Horváth szerint túl sok alkalommal vádolták őket diszkriminálással, s hozzátette, a magyar közösség a 
törvényjavaslat elkészítésénél is túl sokat engedett. Göncz László, a szlovéniai magyar közösség parlamenti 
képviselője is tagadta, hogy a muravidéki magyarok „magyarizációra” törekednének, ám nyugtatni próbálja a 
kedélyeket. 

Vecer.com: Horvath: Madžari smo že preveč popuščali 
2018. február 5. (online) 

 
Magyarország amellett szólalt fel, hogy küldjenek EBESZ-missziót Kárpátaljára, miután Molotov-

koktélt dobtak a kárpátaljai magyarok szervezete központi irodájának épületére. Magyarország 
külügyminisztériuma elítélte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi irodája elleni támadást. 
„Reméljük, hogy az ukrán hatóságok a közeljövőben megtalálják az elkövetőket és kiderítik akciójuk 
motivációját. Arra számítunk, hogy az ukrán hatóságok garantálják a kárpátaljai magyarok biztonságát” – 
hangsúlyozták a közleményben. A minisztériumnál megjegyezték, hogy ez az ügy megerősíti Magyarország 
kezdeményezését az EBESZ megfigyelőinek kárpátaljai jelenlétéről. 

Unian: Угорщина наполягає на місії ОБСЄ на Закарпатті через спробу підпалу спілки угорців 
2017. február 5. (online) 

 
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma elítéli a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) ungvári székháza elleni támadást és ezzel az incidenssel kapcsolatban amellett szólalt fel, hogy 
küldjenek EBESZ-képviselőket Kárpátaljára. „Elvárjuk az ukrán hatóságoktól, hogy mielőbb találják meg az 
elkövetőket, és derítsék fel, hogy mi motiválta őket tettük elkövetésekor. Elvárjuk az ukrán hatóságoktól, 
hogy garantálják a kárpátaljai magyarok biztonságát” – áll a minisztérium közleményében. A magyar 
külügyminisztérium kifejtette azon véleményét, miszerint „ezek az események igazolják annak a magyar 
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kezdeményezésnek a jogosságát, hogy az EBESZ ukrajnai megfigyelői ne csak az ország keleti, hanem az 
ország nyugati felében is legyenek jelen”. A hírről beszámolt az Izvesztyija és a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: Венгрия призвала ввести в Закарпатье наблюдателей ОБСЕ 
2018. február 5. (online) 

 
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosa, Lamberto 

Zannier ezen a héten Ungvárra látogat, közölte Vaszilij Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes. „Pavel 
Klimkin ukrán külügyminiszter utasításának megfelelően február 6-7-én Ungvárra teszek munkalátogatást. 
Találkozók vannak betervezve a régió vezetésével és a helyi magyar közösséggel, tárgyalások Lamberto 
Zannierrel, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosával, illetve ukrán-magyar konzultációk lebonyolítása”, írta 
Bodnar Twitter-bejegyzésében. A lap emlékeztetett, hogy korábban a magyar diplomaták ragaszkodtak az 
EBESZ-képviselők kárpátaljai jelenlétéhez. 

Zerkalo Nedeli: Комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств до конца недели посетит Ужгород – 
МИД Украины 
2018. február 4. (online) 

 
Ungváron ismeretlen elkövetők Molotov-koktélt dobtak a kárpátaljai magyarok szövetségének 

belvárosi központi irodájának épületére. Egyelőre annyi ismert, hogy az incidens vasárnap hajnalban, 04.00 
óra után történt. Az egyik ablak betörésén kívül más kár nem keletkezett. A magyarok szövetségénél nem 
kommentálták az eseményt, ám jelezték, hogy provokáció lehet. 

Unian: В Ужгороді невідомі намагалися підпалити приміщення спілки угорців 
2018. február 4. (online) 

 
Vasárnap, február 4-én ismeretlen személy Molotov-koktélt dobott a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) központi irodájának épületére, közölte a Zerkalo Nedeli a Mukachevo.net nyomán. Az 
incidensről Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, ukrán parlamenti képviselő tájékoztatta a magyarországi 
médiát, aki megerősítette a vandalizmus tényét. „Megjegyzem, nagyon örülök annak, hogy a rendvédelmi 
szervek szinte azonnal reagáltak a történtekre” – hangsúlyozta Brenzovics, aki reményét fejezte ki, hogy a 
hatóságok kinyomozzák a történteket, és az eset nem okoz kárt az ukrán-magyar kapcsolatokban. 

Zerkalo Nedeli: В Ужгороде неизвестные бросили в офис закарпатских венгров бутылку с 
зажигательной смесью 
2018. február 4. (online) 

 
Idegenek vasárnap Molotov-koktélt dobtak a kárpátaljai magyarok ungvári székházára. „Az incidensre 

hajnali 4:00 óra körül került sor… Köszönhetően annak, hogy az ablak dupla volt, csupán az első üveg tört be. 
A gyújtó oldat nem került be az épület helyiségeibe, csak az ablak sérült meg. Ki követte el a tettet, a 
rendőrök még nem mondják, jogi szempontból az eseményt egyelőre még nem értékelték”, mondta a 112 
Ukrajna tv-csatorna tudósítója a helyszínről. A térfigyelő kamerák anyagát a rendőrök már lefoglalták. A 
KMKSZ-nál egyelőre nem kommentálják a helyzetet. „Azt mondják, hogy ez valószínűleg provokáció, ezért 
nem akarnak nyilatkozni a helyzet fokozásának elkerülése érdekében”, tette hozzá a tudósító. 

Ria-Novosztyi: В Ужгороде в здание союза венгров кинули бутылку с зажигательной смесью 
2018. február 4. (online) 

 
Tatjana Scsegoleva, Ukrajna nemzeti rendőrségének kárpátaljai megyei főosztályának sajtótitkára 

közölte a hírügynökséggel, hogy a rendőrség vizsgálja a magyarok szövetségének épületében észlelt füst 
keletkezésének okait. „5:00 óra körül a rendőrségre bejelentés érkezett a tűzoltóktól, mely szerint a 
városközpont egyik irodaházában füst keletkezett. Kiderült, hogy a KMKSZ épületéről van szó. Valószínűleg 
gyújtogatási kísérlet történt. Szakértőink még dogoznak a helyszínen, vizsgálják az incidens okait és 
körülményeit, megállapítják annak jogi minősítését”, mondta Scsegoleva. 

Ria-Novosztyi: В Ужгороде в здание союза венгров кинули бутылку с зажигательной смесью 
2018. február 4. (online) 
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Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter elítélte azon ismeretlenek tették, akik Molotov-koktélt dobtak a 

KMKSZ székházába. „Akármilyenek is legyenek az indulatok, de az, hogy az éjjel Ungváron Molotov-koktélt 
dobtak a magyarok szövetségének épületére – szégyenteljes út. Elítélem ezeket a cselekményeket”, írta 
Klimkin közösségi oldalán. A hírügynökség emlékeztetett, hogy Ukrajna és Magyarország közötti feszültség az 
ukrajnai oktatási törvény kapcsán alakult ki. 

Ria-Novosztyi: В МИД Украины осудили инцидент у здания союза венгров в Ужгороде 
2018. február 4. (online) 

 
Vjacseszlav Kirilenko, Ukrajna miniszterelnök-helyettese a „Kreml kezét” vélte felfedezni a magyarok 

szövetsége ungvári székházának ismeretlen személyek által elvégzett Molotov-koktélos támadásban. 
Ugyanakkor a hivatalnok semmivel sem magyarázta vagy támasztotta alá álláspontját. „Jelenleg a Kremlnek 
van közvetlen érdeke abban, hogy összeveszítsen minket a szomszédjainkkal. A lengyel és a magyar irányban 
fennálló komplikációink mindenekelőtt Oroszországnak állnak érdekében, és nagymértékben általa is vannak 
koreografálva. Ezért ma Ungváron a Molotov-koktélt a Kremlt szolgáló kéz tartotta. Egyértelmű” – írta 
közösségi oldalán Kirilenko. 

Ria-Novosztyi: Вице-премьер Украины увидел "руку Кремля" в поджоге союза венгров 
2018. február 4. (online) 

 
Viktor Vodolackij, az Állami Duma FÁK ügyei bizottságának helyettes vezetője vasárnap kijelentette, 

Vjacseszlav Kirilenko ukrán miniszterelnök-helyettes szavai, melyek szerint a „Kreml keze” benne van az 
ukrajnai magyarok szövetségének meggyújtásának kísérlete mögött, arról tanúskodnak, hogy Kijev folytatja az 
Európa Tanács és az EBESZ információs megdolgozását. „Gondolom, hogy Magyarországon egyetlen józan 
gondolkodású ember sem fogja elhinni ezt, mert ez az a terület, amely az ukrán nacionalisták szigorú 
ellenőrzése alatt van” – szögezte le a Duma bizottságának alelnöke. 

Ria-Novosztyi: В Госдуме ответили Киеву, обвинившему Россию в поджоге союза венгров 
2018. február 4. (online) 

 
Benyújtották a magyar és az olasz kisebbség különleges jogairól szóló törvény módosításáról szóló 

javaslatot, mely annak kritikusai szerint a teljesen magyar iskolák felé vezető első lépést jelenti. Az új 
szabályozás értelmében a kétnyelvű iskolák oktatója csak az lehet, aki kétnyelvű általános iskolába járt, azaz 
valójában csak a magyar kisebbség tagjai lehetnek majd tanárok ezekben az intézményekben. 

Vecer.com: Zaradi madžarščine spet vroče 
2018. február 1. (online) 
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A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE 

Angol nyelvű lapok 

BBC.com 

Bloomberg.com 

Breitbart.com 

CNN.com 

Financial Times 

Newsweek 

Politico.eu 

Reuters.com 

Telegraph.co.uk 

The Economist 

The Guardian 

The New York Times 

The New York Times 

International Edition 

The Observer 

The Spectator 

The Times 

The Wall Street Journal 

The Washington Post 

The Washington Times 

 

Német nyelvű lapok 

Berliner-zeitung.de 

Bild.de 

Der Spiegel 

Der Standard 

Die Presse 

Die Tageszeitung 

Die Welt 

Die Zeit 

Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 

Frankfurter Rundschau 

Handelsblatt 

Heute.de 

Kurier 

Neue Zürcher Zeitung 

Süddeutsche Zeitung 

Tages-Anzeiger 

Tagesschau.de 

Tagesspiegel.de

Francia nyelvű lapok 

Le Figaro 

Le Monde 

Lexpress.fr 
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