
 

 

 

 

 

  KÜLÖNGYŰJTÉS 
A NEMZETKÖZI MÉDIA-
MEGJELENÉSEKBŐL 
Nemzetpolitika 

2018. május 

  



Különgyűjtés a nemzetközi média-megjelenésekből – 2018.05.31.  2 

 

 
  

ÖSSZEFOGLALÓK 

Ukrajnában a szomszédokra is veszélyt jelentő instabil helyzet alakult ki – jelentette ki Orbán Viktor 
kormányfő egy Jens Stoltenbergnek és a NATO vezetőinek címzett jegyzetében. Írásában a magyar 
miniszterelnök kifejtette, Ukrajna nem tekinthető jogállamnak, nem tartja tiszteletben a területén élő 
kisebbségek jogait. A jelentős külső segítség ellenére az ukrán kormány híján van az alapvető gazdasági 
reformok bevezetéséhez szükséges politikai akaratnak – tette hozzá Orbán. 

Do Rzeczy: Ukraina to państwo upadłe? Orban chce rewizji polityki NATO wobec Kijowa 
2018. május 30., DGP (online) 

 
Ki írhatta a következő nyilatkozatot: „Ukrajna annyira meggyengült, hogy nem képes az állam 

alapvető funkciói gyakorlására, mint például a jogállamiság megvalósítására.” Annak ellenére, hogy Moszkva 
már régóta az orosz kisebbség védelmeként állítja be Kelet-Ukrajna megtámadását, a nyilatkozat szerzőjét 
mégsem a Kremlben kell keresni, írja a Gazeta Wyborcza, arra emlékeztetve, hogy Budapest azt követeli a 
NATO-tól, fagyassza be a Kijevvel való együttműködést, ezáltal megvalósítva a Kreml forgatókönyvét. Amint 
Kijev kiszakadt Oroszország befolyása alól, Moszkva nyíltan hangoztatta, hogy Ukrajna a kudarcok országa. 
Budapest megismételte a kremli tételt az ukrán oktatási törvény miatt kirobbant jogvita kapcsán. 
Magyarország meg van győződve arról, hogy utóbbi a kárpátaljai magyarok ellen irányul. Budapest 
kijelentése a „kudarcot valló államról” egyéb kárpátaljai eseményekre is utal, mint például a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség épületének felgyújtása. Ugyanakkor ebben szintén Moszkva keze van. Jens 
Stoltenberg NATO-főtitkár kedden hangsúlyozta, Ukrajna a szövetség közeli és értékes partnere, két nappal 
később a lengyel külügyminiszter ugyanezt nyilatkozta. Magyarország magatartása azonban azt bizonyítja, 
mennyire kiszámíthatatlan partnernek szavazott bizalmat a lengyel kormány. Budapest évről évre egyre 
inkább Oroszország hatása alá kerül. A lengyel kormány pedig ezzel a szövetségessel kíván párbeszédet 
folytatni, amikor ott tornyosulnak felette az EU-szankciók a jogállamiság megsértése miatt. Budapest 
felhasználhatja vétójogát az európai szankciókkal szemben, legalábbis ezt ígéri. Cserébe azonban azt várhatja 
el Lengyelországtól, hogy mondjon le Ukrajna támogatásáról, és szavazzon Kárpátalja autonómiájára. A Kreml 
számára mindez álma beteljesülését jelentené, míg Lengyelország számára veszélyt, amelyre Varsó 
kárhoztatná magát, ha eltávolodna a Nyugattól. 

Zerkalo Nyegyeli: Орбан заговорил по-кремлевски - Wyborcza 
2018. május 30. (online) 

 
Magyarország tevékenysége megmutatja, mennyire kiszámítható szövetséges partnerére akadt 

Lengyelország – fogalmazott a Gazeta Wyborcza újságírója. Cikkében Michał Kokot Orbán Viktor nemrégiben 
elhangzott szavait idézte. A magyar kormányfő két héttel ezelőtt felszólította a NATO-tagállamokat, hogy 
hagyjanak fel az Ukrajnával történő katonai együttműködéssel, mivel Ukrajna olyan gyengévé vált, hogy a 
jogállamiság legalapvetőbb funkcióit sem tudja biztosítani. Kokot szerint ezzel Orbán a Kreml forgatókönyvét 
valósítja meg. Ehhez ürügyként az Ukrajnában elfogadott oktatási törvényt használja fel, amely korlátozza az 
ukrajnai iskolákban a kisebbségi nyelveken zajló oktatást. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára kedden úgy 
fogalmazott, Ukrajna továbbra is a NATO közeli és értékes szövetségese. Két nappal korábban Jacek 
Czaputowicz lengyel külügyminiszter is leszögezte, a NATO célja kell, hogy maradjon Ukrajna területi 
egységének és függetlenségének fenntartása. Ezzel egyidejűleg Kokot szerint Magyarország egyre inkább 
Oroszország befolyása alá kerül, amely bár biztosította Lengyelországot támogatásáról Brüsszellel szemben, 
lehet, hogy támogatást kér cserébe Varsótól Kárpátalja autonómiájának kiharcolásához. 

Gazeta Wyborcza: Orbán mówi Kremlem 
2018. május 30., Michał Kokot (online)  

 
Az Oktatásügyi Minisztérium június 5-én konzultációkat tart majd a magyar közösség képviselőivel az 

oktatási törvény nyelvi cikkelyével kapcsolatban, közölte Pavlo Klimkin külügyminiszter, beszámolva a 
Szijjártó Péter magyar kollégájával folytatott találkozóról. A magyar fél hozzájárul a sikeres tárgyalások 
megvalósulásához. Ezt követően találkoznak majd a külügyi vezetők és az oktatásügyi miniszterek a magyar 
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közösséggel, hogy végérvényesen meghozzák azt a döntést, amely működőképes marad a magyar 
származású ukrajnai polgárok számára. A hírről a Kp.ua és a Zn.ua is beszámolt. 

Unian: Україна і Угорщина проведуть переговори щодо закону про мову освіти  
2018. május 29. (online) 

 
Magyarország felajánlotta Ukrajnának egy különleges kormányközi munkacsoport létrehozását, 

amelynek feladata lenne, hogy nyomon kövesse, hogyan kerülnek végrehajtásra a Velencei Bizottságnak az 
oktatási törvény nyelvi cikkelyére vonatkozó javaslatai, közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. 
Magyarország nem érdekelt a nyelvi cikkely körüli vitákban, és végső megoldásra törekszik ebben a 
kérdésben. Szijjártó megjegyezte, hogy a munkacsoport munkájába be kellene vonni a kül- és oktatásügyi 
minisztereket, valamint az Ukrajnában élő magyar kisebbség képviselőit. 

Zerkalo Nyegyeli: Венгрия предложила Украине создать рабочую группу по "языковому вопросу" 
от двух государств 
2018. május 29. (online) 

 
Jens Stoltenberg Varsóban, a NATO Parlamenti Közgyűlésen kijelentette, elvárja Ukrajnától és 

Magyarországtól a nyelvi probléma mielőbbi megoldását. Az ukrán euroatlanti integráció Magyarország általi 
blokkolásáról szólva Stoltenberg megjegyezte, szoros kapcsolatban áll Petro Porosenko ukrán elnökkel és 
Pavel Klimkin külügyminiszterrel. „Továbbra is segítséget és támogatást nyújtunk Ukrajnának” – közölte a 
NATO-főtitkár. Stoltenbeg arról is tájékoztatott, hogy Brüsszelben megvalósul a NATO-Ukrajna Bizottság 
nagyköveti szintű találkozója, amelyet Magyarország nem blokkol. A cikket a Zn.ua és az Unian is közzétette. 

Deny: Генсек НАТО очікує вирішення мовної проблеми України і Угорщини 
2018.május 28. (online) 

 
A NATO Parlamenti Közgyűlésnél egyértelműen tudatában vannak annak, hogy Magyarország Kijev 

euroatlanti integrációja megakadályozására irányuló lépései „pusztán zsarolásnak” minősülnek, közölte Irina 
Friz, Ukrajna állandó delegációjának vezetője. „Mindenki tisztában van azzal, hogy nincsenek korlátozások az 
etnikai kisebbségek nyelvén való tanulás terén” – mondta a politikus. Hozzátette, a Parlamenti Közgyűlésen 
készek támogatni Ukrajnát NATO-tagsága megszerzése szempontjából. 

Zerkalo Nyegyeli: Польша советует генсеку НАТО вмешаться в конфликт Венгрии с Украиной 
2018. május 28. (online) 

 
A NATO szoros kapcsolatban van Magyarország és Ukrajna vezetőivel, hogy segítsen rendezni a 

nyelvi kérdésben a két ország között kialakult ellentétet. Korábban Ukrajna és a NATO nem tudott közös 
bizottsági ülést tartani külügyminiszteri szinten, mert ezt Magyarország a két ország közötti feszültség miatt 
megakadályozta. A NATO Parlamenti Közgyűlésén az ukrán képviselő kérdést intézett Jens Stoltenberghez 
arról, mit szándékozik tenni a szövetség a helyzet megoldására, tekintettel az Ukrajnával fennálló viszony 
felülvizsgálását javasló magyar memorandumra. Stoltenberg hétfőn kijelentette, tud a két ország 
ellentétéről, mind a magyar kormányfővel, mind Ukrajna elnökével tárgyalt róla, és reményének adott 
hangot, hogy ezt sikerül minél hamarabb megoldani. A feladat – mondta – megtalálni az egyensúlyt a nyelvi 
kisebbségek jogainak törvényes biztosítása és az államnyelv jogállása között. 

Ria-Novosztyi: В НАТО прокомментировали "языковую проблему" Украины и Венгрии 
2018. május 28., Ria (online) 

 
„Mi történne, ha a Nyugat eltűnne Kelet-Európából?” – tette fel a kérdést Ziemowit Szczerek a 

Smeben megjelent kommentárjában, amelyben Magyarország is szóba került. Oroszország érti a Nyugat 
gyengeségeit. Tudja, mikor a legjobb lecsapni, mint amikor felajánlotta Budapestnek, hogy segít 
Magyarországnak ismét uralma alá vonni Kárpátalját, ahol jelentős magyar kisebbség él. Oroszország elismeri 
az 1920-as Trianoni Békeszerződés óta tartó magyar megalázást, amit a Nyugat teremtett, és amely 
megfosztotta Magyarországot területének nagy részétől, beleértve Kárpátalját is. Magyarország ezután 
elvesztette  erős pozícióját Közép-Európában. Oroszország azt is tudja, hogy akinek sikerül egy kicsit is 
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visszafordítani Trianon hatásait (még ha csak kis mértékben is), azt Magyarország a fehér lovon érkező 
megmentőnek fogja tekinteni. A Nyugat nélkül a Kreml tudná támogatni a magyarokat Románia ellen, amely 
ország (úgy, ahogyan Lengyelország) hagyományosan a Nyugat híve, és ellenséges Oroszországgal. Ugyan 
nem biztos, hogy Oroszország a Magyarország, Szlovénia és Szerbia közötti vita esetén melyik odalt 
támogatná, az világos, hogy a Kreml kihasználná a magyar kisebbségeket ezekben az országokban, hogy 
csatlósokat hozzon létre belőlük. Eszerint a forgatókönyv szerint Magyarország és Szerbia geopolitikailag 
konfliktusra vannak ítélve, amennyiben nacionalisták fogják vezetni ezeket az országokat. Ugyanez 
elmondható Lengyelországról és Ukrajnáról is. Kelet-Európa talán nem mindig érzi magát a legjobban a 
Nyugattal, nélküle azonban sokkal rosszabban néznének ki a dolgok. 

Sme: Maďari proti Srbom, Nemci proti Poliakom 
2018. május 26., Ziemowit Szczerek (print, online) 

 
A szlovákiai Most-Híd párt a belügyminiszter cseréje után sem tesz kísérletet az állampolgársági 

törvény módosítására – tájékoztatott a Sme. A szlovák állampolgárságát Robert Fico első kormányának 
törvénye alapján elveszíti az a személy, aki egy másik ország állampolgárságát felveszi. Az egykori kabinet a 
jogi normával 2010-ben arra a magyar törvényre reagált, amely 2011-től egyszerűsítette a kettős 
állampolgárság megadását a határon túli magyaroknak. 

Sme: Most-Híd sa ani po výmene ministra nepokúsi zmeniť zákon o občianstve 
2018. május 26., TASR (online) 

 
Magyarországnak nem szabad blokkolnia az Ukrajna és a NATO közötti együttműködést, és más 

módon kell megoldania Kijevvel szemben felmerült problémáit, közölték a kanadai és litván küldöttségek 
szombaton a NATO Parlamenti Közgyűlésének ülésén. „A Visegrádi csoport egyik országa a NATO-t használja 
eszközként a NATO-Ukrajna tervezett találkozó blokkolására, ami megengedhetetlen, ezért arra kérjük a 
magyar kollégákat, segítsenek abban, hogy a magyar kormány ne a NATO-t használja az Ukrajna és 
Magyarország közötti problémák megoldására” – közölte a litván küldöttség. A kanadai fél kijelentette, 
látogatást tett az ukrajnai kisebbségi iskolákban, ahol tiszteletben tartják az anyanyelv használatát. 
Hangsúlyozta, nem meglepő, hogy a hazai jogszabályokat felülvizsgálják az anyanyelv népszerűsítése 
érdekében, hiszen minden országban ez történik. A magyar képviselő válaszul azt felelte, Budapest mindig 
szolidaritást tanúsított Kijevvel és a NATO-val szemben, támogatja Ukrajna területi integritását, és elítéli Krím 
Oroszország általi bekebelezését. Ukrajna azonban az új oktatási törvénnyel „a nyugati közeledés helyett 
nacionalista országot épít”. A képviselő megjegyezte, a törvény sok problémát okoz a kárpátaljai magyar 
kisebbség számára, Magyarország ezért számítana az Észak-Atlanti Szervezet támogatására.   

Deny: Литва і Канада виступили проти блокування зустрічі НАТО-Україна Угорщиною 
2018. május 26. (online) 

 
Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) átadta a bíróságnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

épületének február 27-i gyújtogatása kapcsán összeállt büntetőeljárási anyagot. A SZBU munkatársai március 
elején vették őrizetbe az ukrán és moldovai elkövetőket, akik házi készítésű robbanóeszközt helyeztek el az 
épület homlokzatán. A biztonságiak kijelentették, a támadás elkövetői etnikai viszályt szándékoztak 
mesterségesen kiprovokálni a multinacionális régióban, valamint súlyosbítani az ukrán-magyar 
kapcsolatokat. A cikket megjelentette a Zn.ua is. 

Kp.ua: Напавшие на здание Общества венгерской культуры планировали диверсии на 
Закарпатье 
2018. május 26. (online) 

 
A magyar kormány alakuló ülésén megfogalmazott egy, a NATO vezetésének és a tagországoknak 

címzett memorandumot, amely felhívja a szövetséget, hogy tekintse át Ukrajnához fűződő viszonyát – 
számol be az Ukrajinszkaja Pravda, amely hozzájutott a dokumentum teljes szövegéhez. A memorandum 
megemlíti, hogy Ukrajna reformja kudarcot vallott. Kijev a példátlan politikai és pénzügyi támogatás ellenére 
nem ért el sikert, és Budapest szerint szomszédai számára is veszélyt jelent. Emiatt a magyar kormány úgy 
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véli, a szövetségnek újra kellene gondolnia Ukrajna támogatását. Magyarország különösen nehezményezi az 
új ukrán nyelvi normát, amely jelentősen csökkentené a kisebbségi nyelvek használatát az oktatásban. A 
magyar és román kormány kijelentette, hogy az új szabályozás sérti a kisebbségi jogokat, és Oroszország is 
úgy véli, az új oktatási törvény ellentétes az alkotmánnyal és Ukrajna nemzetközi kötelezettségeivel. A hírről 
a Nyezaviszimaja Gazeta, a Lenta.ru és az Izvesztyija is beszámolt. 

Ria-Novosztyi: Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины 
2018. május 26., RIA (online) 
 

A NATO Magyarország javaslatára tárgyalni fog az Ukrajnához fűződő viszony átértékeléséről. Az 
Ukrajinszkaja pravda pénteken arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország hivatalosan is javaslatot tett az 
Észak-Atlanti Szövetségnek, hogy értékelje át az Ukrajna megsegítésére szánt programokat. Budapest arra 
törekszik, hogy blokkolja az ukrán törekvéseket a NATO-val és az Európai Unióval való közeledésre, 
megtorlásként a nyelvtörvény elfogadására, amely korlátozza az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség jogait. A 
NATO a javaslatról hétfőn fog tárgyalni. Magyarország az Ukrajnával fennálló, a magyar kisebbség jogairól 
szóló vitája miatt a múlt hónapban blokkolta a NATO-tagállamok és ukrán kollégáik külügyminiszteri 
találkozóját.  

Novinky.cz: NATO bude na přání Maďarska jednat o přehodnocení vztahu k Ukrajině 
2018. május 25., Novinky, ČTK (online) 

 
Magyarország azt javasolja a NATO-nak, hogy változtasson Ukrajnához fűződő hozzáállásán – 

tájékoztatott a Pravda. Az Ukrajinszkaja pravda napilap arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország 
hivatalosan azt a javaslatot tette az Észak-Atlani Szövetségnek, hogy értékelje át az Ukrajna megsegítésére 
szánt programjait. Budapest arra törekszik, hogy blokkolja az ukrán törekvéseket a NATO-val és az Európai 
Unióval való közeledésre megtorlásként az ukrajnai magyar kisebbség állítólagos elnyomásáért.  
Magyarország az Ukrajnával fennálló, a magyar kisebbség jogairól szóló vitája miatt a múlt hónapban 
blokkolta a NATO-tagállamok és ukrán kollégáik külügyminiszteri találkozóját. A magyar külügyminiszter azt 
állítja, hogy Ukrajna „brutálisan” megsérti a magyar és a többi kisebbség jogait a területén. 

Pravda: Maďarsko navrhuje v NATO zmeniť prístup k Ukrajine 
2018. május 25., ČTK (online) 

 
Az Ungváron megtartott „Ukrajna euroatlanti integrációjának előmozdítása Kárpátalja példáján” nevű 

konferencián megvitatták a határokon átnyúló együttműködés aktuális kérdéseit. A konferencián többek 
között fellépett Genagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó, Leleszi Tibor kisvárdai polgármester, valamint 
Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja. Az értekezletet jelentősen uralta a tudományos és 
pedagógiai irányzat: az Ungvári nemzeti Egyetem vezető tudósai, illetve nemzetközi tudósok tartottak 
előadást. Szó esett az oktatás és kutatás nemzetközivé válásáról, az európai integrációs folyamatok korszerű 
modelljéről, valamint a határ menti övezet gazdasági környezetéről. Vologyimir Prihogyko, a Nemzetközi 
Gazdasági Kapcsolatok Tanszékének vezetője kiemelte, vissza kellene helyezni az államok figyelme 
középpontjába a gazdasági és infrastrukturális kérdésekkel kapcsolatos kommunikációt. Véleménye szerint a 
magyar és ukrán kormányok sajnálatos módon aránytalanul kevés figyelmet szenteltek az országhatáron 
átnyúló innovációs és beruházási fejlődésre, ezért vissza kellene térni a közös projektekre. Jaroszlav Lazur, a 
jogi kar doktora javaslatokat tett néhány ukrán jogszabály módosításának szükségességére, különös 
tekintettel a határon túli együttműködés új formájának jóváhagyására.  

Deny: В Ужгороді на міжнародній конференції обговорювали шляхи розвитку транскордонного 
співробітництва 
2018. május 25. (online) 

 
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár hivatalos memorandumot kapott Magyarországtól a szövetség 

Ukrajna-politikájának felülvizsgálatára vonatkozóan. A kérelmet az Orbán Viktor vezette megújult magyar 
kormány első, ünnepélyes ülésén hagyta jóvá. A dokumentumban a magyar kormány azt bizonyítja, hogy 
„Ukrajna reformja kudarcot vallott”. A kormány kihangsúlyozta, az ukrán állam annyira meggyengült, hogy 
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nem tudja teljesíteni alapvető kötelezettségeit, beleértve a jogállamiság és a hatékony gazdasági, társadalmi 
és politikai kormányzás biztosítását. Ukrajna továbbá nem ért el sikereket „a soha nem látott politikai és 
pénzügyi támogatás ellenére sem”, sőt, Kijev „veszélyt jelent szomszédjaira”. Mindezek alapján Budapest azt 
ajánlotta a NATO-nak, vizsgálja felül Ukrajnának nyújtott támogatását. Budapest azonban készen áll arra, 
hogy lemondjon minden vádjáról abban az esetben, ha Ukrajna nem alkalmazza az oktatási törvény nyelvi 
cikkelyét a NATO-országok kisebbségeivel (beleértve a kárpátaljai magyarsággal) szemben. A cikket 
megjelentette a Day.kyiv.ua, a Kp.ua és a Zn.ua is. 

Unian: Угорщина ініціювала перегляд політики НАТО щодо України - ЗМІ  
2018. május 25. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter találkozott Wess Mitchellel, az amerikai külügyminisztérium 

európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkárral, és feltárta a nemzeti kisebbségek jogainak megsértését 
Ukrajnában. „Magyarország nagyra értékeli az Egyesült Államok segítségét abban, hogy megoldódjon a 
kisebbségek jogait sértő jogszabályok elfogadása miatt Ukrajnával kialakult konfliktus” – közölte Szijjártó. A 
diplomata kiemelte, Ukrajnában 150 ezer kárpátaljai magyar él, és azt szeretné, ha „békében és 
jogbiztonságban élnének, Ukrajna pedig megszüntetné nemzetközi és kétoldalú kötelezettségeinek 
megsértését”. 

Komszomolszkaja Pravda: Венгерский министр пожаловался США на Украину 
2018. május 24. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Wess Mitchellel, az USA európai és eurázsiai politikával 

foglalkozó államtitkárával folytatott találkozóján szóba került Budapest nyelvi vitája Kijevvel az ukrán 
parlament kisebbségi jogokat sértő törvénye miatt. Szijjártó elmondta, Budapest csak azt szeretné, ha a 150 
ezer kárpátaljai magyar békében és jogbiztonságban élhessen, és Ukrajna nem sértené meg nemzetközi és 
kétoldalú kötelezettségeit. 2017 szeptemberében az Ukrán Legfelső Tanács olyan oktatási törvényt fogadott 
el, amely gyakorlatilag az ukránon kívül minden egyéb nyelven történő oktatást betilt. 2018-tól a nemzeti 
kisebbségek oktatása 5. osztálytól megváltozik, és 2020-ra a kisebbségi nyelvű oktatás az alacsonyabb 
osztályokban is megszűnik. A törvény ellen Magyarországon kívül Románia, Moldova, Bulgária és Oroszország 
is tiltakozott. Tavaly decemberben Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter azt mondta Szijjártónak, Kárpátalján 
már nem hogy 150, de 100 ezer etnikai magyar sincs. A 2001-es népszámlálás adatai szerint akkor 151, 5 
ezer magyar élt a kárpátaljai régióban.  

Lenta.ru: Венгрия пожаловалась США на Украину 
2018. május 24. (online) 

 
Az Adevărul az MTI alapján ismertette, hogy új NATO-politika elindítását kezdeményezi Ukrajna 

esetében Magyarország. Hozzátették: a magyar kormány úgy látja, a fejlődés hiánya kulcsfontosságú 
reformterületeken és az állam kisebbségi jogokkal kapcsolatos folyamatos támadása az instabilitás veszélyes 
szintjéhez vezetett. Ezért „Ukrajna biztonsági kihívást jelent szomszédai számára, beleértve Magyarországot 
is” – idézték a kormány közleményét. A „NATO-nak ezekhez az új körülményekhez kell igazítania Ukrajna 
politikáját” – zárult a cikk a memorandum soraival. 

Adevărul: Ungaria solicită NATO să adopte o nouă politică faţă de Ucraina 
2018. május 23., Ion Gaidau (online) 

 
Semjén Zsolt beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy az iszlám ellenállás nélkül nyomul be 

Európába, aminek következtében elhalványul a kereszténység és a nemzeti identitás. „Csíksomlyónak az az 
üzenete, hogy Európa abban az esetben maradhat meg, amennyiben képesnek bizonyul a kereszténység, 
valamint saját identitásának megőrzésére. Számunkra Európa keresztény kontinens, és szeretnénk ezt 
megőrizni, és amennyiben ez nem sikerülne, legalább szeretnénk megmenteni annak egy kis szeletét, 
amelyet a Jóisten magyarokra bízott” – fogalmazott Semjén. 

Breitbart: Hungary Warns Europe Losing Its Identity, Islam Penetrating Without Resistance 
2018. május 21., Jack Montgomery (online) 
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Több százezer romániai magyar jött össze Csíksomlyón. A csíksomlyói búcsún jelen volt Semjén Zsolt 

magyar miniszterelnök-helyettes is, aki Európa nemzeti és keresztény identitásáért szónokolt, amit az 
állítólag az iszlám begyűrűzése miatt elveszít.  

Lidové noviny: Maďaři za národní identitu 
2018. május 21., ZAH (print) 

 
A magyar kormány memorandumot fogadott el a kárpátaljai magyarok védelméről, és ezt elküldte a 

NATO tagállamainak és a szervezet főtitkárának is. A dokumentum azt javasolja, hogy a NATO tagállamokkal 
kapcsolatos kisebbségeket vonják ki a Kijev által elfogadott diszkriminatív törvények hatálya alól. Miután 
Ukrajna új oktatási törvénye erősen korlátozza az egyéb nyelveken történő oktatást, feszültség alakult ki 
Ukrajna és Magyarország között. Több ország, köztük Románia és Magyarország kijelentette, hogy ez a 
törvény sérti Ukrajna nemzeti kisebbségeinek jogait, és ebben Oroszország is egyetért. A Szputnyik rádióban 
Igor Siskin, a FÁK-országok Intézetének igazgató-helyettese úgy vélte, Budapest felhívása a NATO-hoz arról 
tanúskodik, hogy Magyarország semmiféle kompromisszumra nem hajlandó az ukrajnai magyar lakosság 
jogainak ügyében.  

Ria-Novosztyi: Политолог: Венгрия "взялась" за Украину всерьез 
2018. május 21., RIA (online) 

 
Petro Porosenko visszavonta a Magyarország által bírált állampolgársági törvényt. A 

törvénymódosítás megfosztotta volna az ukrán állampolgárságától azokat a személyeket, akik részt vesznek 
egy másik állam választásán. A módosítás ugyan eredetileg az Oroszország által elcsatolt Krím félsziget 
lakosait érintette volna, azonban érvényes lett volna az ország összes állampolgárára, tehát a Kárpátalján élő 
magyarokra is. Április végén Szijjártó Péter azt mondta, hogy Kijev ennek a törvényjavaslatnak az 
elfogadásával egy újabb lépést tett volna a nemzeti kisebbségek jogainak elnyomásában. Magyarország a 
vitatott ukrán oktatási törvény miatt megvétózta a NATO-Ukrajna miniszteri találkozót, amelyre február 14-
15-én került volna sor. A hírről a Pravda is beszámolt.   

Sme: Porošenko stiahol zákon o občianstve, ktorý kritizovalo Maďarsko 
2018. május 17., TASR (online) 

 
Lilija Hrinevics az Uniannak adott interjújában az ukrán oktatási újításokról beszélt. Az ukrán oktatási 

miniszter megjegyezte: „jelenleg olyan helyzet állt elő, hogy csak egy országgal nem sikerül párbeszédet 
folytatni, és ez Magyarország, mivel ez az ország szörnyen átpolitizálta ezt a kérdést. Sőt mi több, a magyar 
közösség vezetői, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak Magyarországgal, az esetek többségében 
blokkolták az oktatási törvénnyel kapcsolatos ütemtervről szóló konzultációkat. Ez rettentően aggasztó. A mi 
részünkről különböző próbálkozásokat teszünk, igyekszünk párbeszédet kezdeményezni. Eleinte 
Magyarország képviselői azt mondták, hogy nem tartják célszerűnek a konzultációkat, amíg nem születik meg 
a Velencei Bizottság döntése. Jelenleg pedig azért nem tartják célszerűnek a konzultációkat, mert még nem 
született meg az oktatási törvény nyelvi cikkelyére vonatkozó alkotmánybírósági döntés”. „Senki sem szűkíti 
a magyar nyelv oktatását és a tantárgyak egy részének magyar nyelven történő oktatását! Azonban 
Magyarország politizálja ezt a kérdést. S, hogy mindezt kinek az érdekeiben teszik (saját, politikai, vagy más 
országok érdekeiben) – egyelőre kérdéses” – tette hozzá Hrinevics. 

Unian.ua: Лілія Гриневич: Школа повинна зробити людину успішною… Для успішної кар’єри 
мають значення 15% тверді навички – знання, вузькопрофесійні вміння, а 85% – вміння 
навчатися протягом життя, критичне мислення 
2018. május 14., Viktorija Hordijenko (online) 

 
A TASZSZ hírügynökség közölte, a The Washington Post birtokába jutott az amerikai Belbiztonsági 

Minisztérium dokumentuma, amelyben szó esik a magyar útlevélrendszer hiányosságairól. Ennek 
köszönhetően közel 700 nem magyar állampolgárságú személy juthatott csalás útján eredeti érvényes 
magyar útlevélhez, amely dokumentumokban a személyek nem eredeti neve szerepel. E csoportból közel 85 
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ember próbált az USA területére jutni. 65 embernek ez sikerült, köszönhetően a Magyarország és az USA 
között fennálló vízummentességnek. Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium szerint a csalók a külhoni 
magyarok honosítására irányuló magyar állami programnak köszönhetően jutottak érvényes magyar 
útlevelekhez. 

Izvesztyija: Власти США раскрыли мошенническую схему с гражданством Венгрии 
2018. május 13. (online) 

 
Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök május 11-i kárpátaljai munkalátogatása időben rövid, bár 

eseményekben gazdag volt. Hrojszman meglátogatta az ungvári 10-es számú magyar tannyelvű állami iskolát, 
amelynek igazgatója, Keszler Sztella elmondta, hogy az 1946 óta működő oktatási intézményben jelenleg 487 
gyerek tanul és 43 pedagógus dolgozik. A magyar mellett ukránul, angolul és németül is tanulnak. A fővárosi 
vendégek betértek az osztályokba és elbeszélgettek a tanulókkal. Hrojszman megjegyezte, hogy nagyon 
megtetszett neki az iskola, a gyerekek nagyon jól beszélnek ukránul, ugyanakkor lehetőségük van a saját 
kisebbségi nyelvükön való tanulásra is.  

Deny: Володимир Гройсман вперше в житті відвідав Закарпаття і дуже вподобав Ужгород 
2018. május 12,, Vaszil Ilnickij (online) 

 
Az Egyesült Államok a vízummentesség megszüntetésével fenyegette meg Magyarországot – számolt 

be a Der Standard. A The Washington Post értesülései szerint közel 700 külföldi állampolgár jutott csalás 
útján magyar útlevelekhez, akik közül legalább 85-en tettek kísérletet az Egyesült Államokba történő 
beutazásra, ebből 65 személy sikerrel is járt. Az amerikai hatóságok intézkedései ellenére tavaly októberig 30 
személy még mindig nem hagyta el az Államokat. Magyarország 2008 óta része az amerikai vízummentességi 
programnak, ami azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok érvényes útlevéllel teljesen szabadon, online 
regisztráció után utazhatnak az Államokba. A múlt hónapban Budapestre utazó DHS-tisztviselők 
Magyarországnak az amerikai vízumprogramból való kizárását is kilátásba helyezték, amennyiben nem 
javítják ki a problémákat. 2011-ben Orbán Viktor kettős állampolgárságot tett lehetővé külföldön élő 
magyarok számára, amellyel az amerikai hatóságok szerint több mint egymillió ember élt. A jelentés szerint 
az Egyesült Államok már tavaly októberben is felhívta Magyarország figyelmét a gondra. Ezért felszólították a 
magyar hatóságokat, hogy 45 napon belül dolgozzanak ki egy cselekvési tervet, azonban azóta sincs 
előrelépés az ügyben. Stewart Baker, a DHS tisztviselője a The Washington Postnak azt mondta: „a 
legnyilvánvalóbb kockázat az, hogy olyan emberek jönnek az Egyesült Államokba, akik valamilyen okból 
szükségesnek tartják, hogy elrejtsék a valódi személyazonosságukat”. Ezt leggyakrabban drogcsempészet, 
szervezett bűnözés vagy illegális bevándorlás miatt csinálják, de félő, hogy ezt a biztonsági rést terroristák 
vagy orosz kémek is kihasználhatják.  

Der Standard: USA drohen Ungarn mit Entzug der Visa-Freiheit 
2018. május 11., APA (online) 

 
Szijjártó Péter úgy véli, hogy a migránsok fontosabbak az Európai Unió vezetősége számára, mint a 

kárpátaljai magyarok. A magyar külügyminiszter erről szóló bejelentést tett a Brenzovics Lászlóval, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével tartott közös sajtótájékoztatón. „Brüsszel jelenleg 
úgy véli, hogy a migránsok jogai fontosabbak, mint a Kárpátalján élő magyar emberek jogai, én azt gondolom, 
hogy ez egy nagyon szégyenletes képzet, amit jó lenne, hogyha Brüsszelben felszámolnának. Tehát mi azt 
várjuk el, hogy Brüsszel határozott lépéseket tesz a kárpátaljai magyarok jogainak védelme érdekében” – 
mondta Szijjártó. Továbbá a magyar külügymniszter ultimátumot intézett Ukrajnához, amelynek 
végrehajtását követően Magyarország abbahagyja az Ukrajna-NATO Bizottság ülése megtartásának 
blokkolását. 

Unian.ua: "Ганебна картина" - Сіярто розкритикував ЄС через ставлення до закарпатських 
угорців 
2018. május 10. (online) 
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Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security) által készített, valamint a 
The Washington Post által megszerzett értesülés szerint hozzávetőlegesen 700 külföldi állampolgár jutott 
csalás útján magyar útlevelekhez, akik közül legalább 85-en tettek kísérletet az USA-ba történő beutazásra, 
ebből 65 személy sikerrel járt.  Az amerikai hatóságok által hozott kitoloncolásos intézkedések ellenére tavaly 
októberig 30 személy továbbra sem hagyta el az USA-t. A DHS egykori magas rangú munkatársa, Stewart 
Baker szerint „a legnyilvánvalóbb kockázatot ez esetben az jelenti, hogy olyan személyek érkeznek az 
Egyesült Államokba, akik számára indokolt lehet személyazonosságuk elrejtése”. A DHS munkatársai úgy 
vélik, hogy a bűnözők a magyar kormány által 2011-ben bevezetett, a külföldön élő magyarok számára 
létrehozott, a magyar állampolgárság megszerzését leegyszerűsítő program segítségével jutottak hozzá 
érvényes útleveleikhez. 2011 óta több mint egymillió ember szerzett magyar állampolgárságot az említett 
programon keresztül. Az amerikai hatóságok álláspontja szerint az új állampolgárokat megillető útlevelek 
közül az illetékes személyek néhány példányt az elkövetők számára értékesíthettek tovább. Az USA és 
Magyarország közötti útlevéllel kapcsolatos konfliktus – a magyarországi demokratikus intézmények háttérbe 
szorulásával kapcsolatos aggodalmak mellett – tovább ronthatja a két kormány közötti kapcsolatokat. Tavaly 
októberben az Egyesült Államok a Magyarország számára USA-ba való vízummentességet biztosító beutazási 
program státuszát ideiglenessé minősítette vissza. A nagy becsben álló vízummentességi program jelenleg 38 
ország állampolgárai számára teszi lehetővé a legfeljebb kilencven napig tartó, turisztikai vagy üzleti célból 
történő – a szükséges vízum beszerzése nélküli – egyesült államokbeli tartózkodást. Az USA tavaly 
októberben küldött figyelmeztetése mindössze a két ország közötti együttműködési cselekvési terv 45 napon 
belüli végrehajtására szólította fel Magyarországot. Mindemellett továbbra is komoly hiányosságok 
tapasztalhatók a magyar útlevélrendszerben. A magyar Belügyminisztérium rövid nyilatkozatot adott ki arról, 
hogy az amerikai Belbiztonsági Minisztériummal folytatott megbeszélései 2folyamatban vannak”. A múlt 
hónapban Budapestre utazó vezető DHS-tisztviselők Magyarországnak az amerikai vízumprogramból való 
kizárását is kilátásba helyezték, amennyiben az nem javítja ki a felrótt hiányosságokat. A 2011-ben hatályba 
lépő új magyar állampolgársági törvénynek köszönhetően Orbán Viktor több mint 1 millió – Magyarország 
határain túl élő – új állampolgár politikai támogatását nyerte el. A 2018-as országgyűlési választások során az 
ezekről a területekről érkezett szavazatok 96 százaléka a kormányfőt támogatta. A magyar hírügynökségek 
számos alkalommal az állampolgársági rendszer működésével kapcsolatos szabálytalanságokról számoltak 
be. Magyarország kormánya általánosságban védelmébe vette a rendszert, ugyanakkor kormánypárti 
képviselők is már elismerték a benne felmerülő visszaéléseket és szabálytalanságokat. 2017-ben Lázár János 
úgy nyilatkozott, hogy „a kormánynak tudomása van arról, hogy bizonyos bűnözői hálózatok az 
állampolgársági dokumentumok visszaélésével kapcsolatos üzleti vállalkozást építettek ki”. Míg a jelenlegi és 
a korábbi amerikai kormányzati tisztségviselők egyrészt dicsérték Magyarországot az amerikai vezetésű 
katonai missziókhoz való hozzájárulásáért, azok gyakran bírálták az Orbán-kormányt annak demokratikus 
intézményekkel, a független médiával és a civil társadalommal szembeni támadásai miatt. A Yale egyetemen 
oktató Magyarország-szakértő, Balogh Éva szerint „Orbán Viktor Trump elnöksége kezdete óta 
kétségbeesetten, de eredménytelenül törekszik a meglehetősen rossz amerikai-magyar kapcsolatok 
helyrehozatalára, a jelenlegi útlevél-incidens pedig újabb nehézséget eredményez”. A cikket hasonló 
tartalommal a The New York Times és a Newsweek is közzétette. 

The Washington Post: Massive passport fraud in Hungary allowed dozens of people to enter U.S. under 
false identities, officials  say 
2018. május 9., John Hudson, Andras Petho (online) 

 
Alexander Hug, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ukrajnai megfigyelő 

missziójának vezető-helyettese közölte, hogy a Kárpátalján tapasztalható helyzet nem indokolja az EBESZ-
megfigyelők számának növelését. Hug szavai szerint a régió egészében nyugodtnak mondható a helyzet. A 
misszió helyettes vezetője hangsúlyozta, a térségben működő megfigyelői csoport teljes mértékben teljesíti 
feladatait. „Ebben a szakaszban nem látjuk szükségesnek, hogy növeljük az ivano-frankovszki csoport 
megfigyelőinek számát” – tette hozzá Hug. A lap emlékeztett arra, hogy korábban Magyarország állandó 
EBESZ-megfigyelők telepítését kérte Kárpátaljára a régióban kialakult feszültség miatt. 
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Zerkalo Nyegyeli: В ОБСЕ не увидели необходимости увеличения количества наблюдателей в 
Закарпатье 
2018. május 7. (online) 

 
Az EBESZ speciális megfigyelő missziója nem látja szükségesnek a kárpátaljai megfigyelők számának 

növelését – mondta Alexander Hug, az EBESZ ukrajnai megfigyelő missziójának helyettes vezetője. Korábban 
a magyar külügyminisztérium felszólította az EBESZ-t, hogy küldjön megfigyelőket Kárpátaljára a KMKSZ 
ungvári székháza elleni támadás miatt. „Általánosságban azt látjuk, hogy a régióban a helyzet nyugodt. A 
megfigyelőink csapata Ivano-Frankovszkban tartózkodik, ahonnan járőröket küldnek Kárpátaljára. Ebben a 
szakaszban nem látjuk szükségességét az ivano-frankovszki csoport megfigyelőinek számának növelésének” –  
fogalmazott Hug. Hug szavai szerint a speciális megfigyelő misszió ivano-frankovszki csoportja kíséri 
figyelemmel a kárpátaljai helyzetet. Úgy véli, hogy a munkának e modellje bizonyította hatékonyságát. 

Ria-Novosztyi: В ОБСЕ не нашли причин увеличить число наблюдателей в Закарпатье 
2018. május 7. (online) 

 
Magyarország arra figyelmeztetett, hogy blokkolni fogja Ukrajna csatlakozási tárgyalásait a 

nemzetközi szervezetekbe, amennyiben Kijev nem változtat a hozzáállásán a nemzeti kisebbségekhez. És nem 
maradt az üres fenyegetésnél – a múlt héten Magyarország megvétózta az ukrán kollégák részvételét a 
NATO külügyminisztereinek a találkozóján. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Brüsszelben kijelentette, 
hogy Ukrajna „brutálisan” megsérti a 150 ezres magyar és további nemzeti kisebbségek jogait a területén. 
Magyarország ezért szerinte addig nem támogathatja a további ukrán törekvéseket az euroatlanti 
integrációra, amíg Kijev nem változtat a hozzáállásán a kisebbségi problematikához. Kijev szerint 
Magyarország viselkedése Moszkva Budapestre gyakorolt növekvő befolyásával magyarázható. 

Novinky.cz: Maďarsko a Ukrajina uvízly v klinči. Kvůli menšinám 
2018. május 6., Ivan Vilček, Právo (online) 

 
Az Evenimentul Zilei Tőkés László brüsszeli felszólalását ismertette, amelyben a Fidesz EP-képviselője 

Romániát támadta. A képviselő a rendszerszintű romániai magyarellenesség tárgyában, illetve a 
veszélyeztetett romániai magyar orvosképzés védelmében szólalt fel, kiemelve, hogy miközben az EU egyes 
testületei össztűz alá veszik Magyarországot, egyebek mellett kisebbségellenességgel, nevezetesen 
antiszemitizmussal és romaellenességgel vádolva meg azt, ezzel szemben engedékeny és részrehajló módon 
szemet hunynak a Romániában elhatalmasodó magyarellenesség felett. Két uniós tagország esetéről lévén 
szó, Tőkés tiltakozott az erdélyi magyarságot sújtó hátrányos megkülönböztetés, illetve a románokkal és a 
magyarokkal szemben alkalmazott kettős mérce ellen. A Fidesz politikusa az államnacionalista 
magyarellenesség kirívó példájaként mutatta be a kétnyelvű Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem (MOGYE), valamint a román tannyelvű Petru Maior Egyetem összeolvasztására irányuló azon 
próbálkozást, melynek tulajdonképpeni célja az 1962-ig tisztán magyar tannyelvű egészségügyi felsőoktatási 
intézmény végleges megszüntetése, ezzel együtt pedig a magyar orvos- és gyógyszerészképzés elsorvasztása. 

Evenimentul Zilei: România, ATACATĂ de la Bruxelles. „ANTIMAGHIARISMUL se manifestă la NIVEL 
STATAL.” Cine este autorul acuzațiilor 
2018. május 3., Cora Muntean (online) 

 
Ivanna Klimpus-Cincadze európai integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes közölte, hogy 

Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajna-NATO Bizottság állam-, illetve kormányfői szintű 
találkozójának megtartását. „Az Ukrajna-NATO Bizottság állam- és kormányfői szintű ülésének megtartásáról 
szóló döntést még nem hozták meg. Sajnos a magyarok blokkolják azt” – mondta az ukrán miniszterelnök-
helyettes a 112 Ukrajina TV-csatorna adásában. Klimpus-Cincadze továbbá megjegyezte, hogy az ukrán fél a 
magyar álláspontot illetően tárgyalásokat folytat más NATO-tagországokkal. Vlagyimir Kravcsenko, a lap 
újságírója, nemzetközi politikai rovatvezető szerint az ukrán oktatási törvény nyelvi cikkelye miatt kialakult 
ukrán-magyar konfliktus már kezdi túlnőni Kijev és Budapest kétoldalú kapcsolatai szintjét. A vétójogával 
aktívan élő Magyarország hajthatatlan álláspontja kezdi irritálni a NATO-tagokat. Az Ukrajna-NATO Bizottság 
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miniszteri és elnöki szintű találkozójának összehívása nem csak Ukrajna, de a szövetség más országai számára 
is fontos. 

Zerkalo Nyegyeli: Венгрия продолжает блокировать комиссию Украина-НАТО на высшем уровне 
2018. május 3.(online) 

 
„Ukrajna elnöke felszólított a kettős állampolgárságot büntető törvény elfogadására, úgy vélve, hogy 

a kettős állampolgárság fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra” – jelentette ki Szijjártó Péter, aki az 
Ukrajnával való kapcsolatok további romlásával fenyegetett. A magyar miniszter ultimátuma nem hordoz 
valamiféle fenyegetést Ukrajna számára, mivel még az EU-ban is már régóta negatívan ítélik meg 
Magyarország Ukrajnával szembeni kirohanásait. Az ukrán külügyminisztériumnál már bejelentették, hogy 
különböző, köztük magyar becslések szerint, Kárpátalján több mint 100 ezer magyar származású ukrán 
állampolgár kapott magyar útlevelet. A magyar Hír TV csatorna nyilvánosságra hozott egy oknyomozó 
riportot, mely szerint a parlamenti választások napján, áprilisban autóbusszal szállították a kárpátaljai 
magyarokat Magyarországra szavazni. A kárpátaljai magyarok biztosan, hogy nem kényszerből, hanem 
önkéntesen szavaztak a magyarországi parlamenti választásokon. És akkor fosszák meg az ukrán 
állampolgárságtól a 100 ezres ukrajnai magyarok jelentős, kettős állampolgársággal rendelkező részét? És 
akkor hogyan tovább? Kilakoltatni vagy deportálni őket, mint Mihail Szaakasvilit? – tette fel a kérdést a 
szerző. Az elnöki törvénytervezet nem ad és nem is adhat egyértelmű válasz erre a kérdésre. Ezért nem 
zárható ki, hogy a megjelenésének értelme a várható elnökválasztási kampánnyal van összefüggésben, és a 
választók szemében Ukrajna nemzeti érdekeinek védelmét hivatott mutatni. Vagyim Karaszjev ukrán 
politológus szerint az elnöki törvénytervezet nehezen értelmezhető, több problémát teremt, mint 
megoldást. „Ami Kárpátalja magyarjait illeti, akkor mindegyiküket deportálni kell? Furcsa törvénytervezet, 
amely kiélezi Ukrajna kapcsolatait a legközelebbi szomszédjaival és arról tanúskodik, hogy a mi 
diplomáciánkban valami nincs rendben” – tette hozzá a szakértő.  

Kp.ua: Проголосовал на чужих выборах – отдай украинский паспорт 
2018. április 30., Viktor Timofejev (online) 

 
Kárpátalján sem ukrán-, sem pedig magyarellenes hangulatok nincsenek, bár az orosz 

titkosszolgálatok próbálták azokat felszítani – jelentette be Moszkal. A kárpátaljai kormányzó megjegyezte, 
hogy Ukrajnának két közvetlen érvényű szerződése van Magyarországgal. Az ukrán fél megengedi a magyar 
közösségnek a kétnyelvű feliratok alkalmazását, az anyanyelvi oktatást és az emlékművek állítását. 
Ugyanakkor Moszkal megjegyezte, hogy Ukrajnában a magyarok az összlakosság 0,04 százalékát teszik ki, 
ezért nincs befolyásuk arra, ami történik az országban. „Ezért még egyszer mondom, ez egy kiprovokált 
érdek. És egy felfújt probléma. Az oroszországi FSZB „melegíti” ezt a témát, de semmilyen sikert nem tud 
elérni” – tette hozzá Moszkal. A tisztviselő véleménye szerint a ruszinokkal való kudarcot követően a FSZB a 
magyarokon keresztül próbált cselekedni. 

Unian.ua: Москаль: у Росії не вийшло створити на Закарпатті «другий Крим» 
2018. április 29. (online) 

 
Az Adevărul és az Evenimentul Zilei arról írt, hogy Orbán Viktor egy Nagy-Magyarországot ábrázoló 

fényképet mutatott lengyel kollégájának, amelyen Erdély is Magyarország része. A cikk egy olyan fényképet 
közölt, amelyen a magyar miniszterelnök Mateusz Morawieckinek mutat egy Nagy-Magyarországot ábrázoló 
fényképet. Azt írták: ez egy olyan kép, amelyen „Erdély magyar uralom alatt állt”. A cikk hangsúlyozta, hogy a 
képet Orbán Viktor posztolta a Facebook-oldalán, és „több román hozzászóló figyelmeztette a magyar 
miniszterelnököt, hogy a képen Erdély Magyarország részeként jelenik meg”. Hozzátették, hogy Orbán Viktor 
gesztusa kevéssel azt követően érkezett, hogy a kormányfő a magyar-román kapcsolatok javításának 
szükségességét hangoztatta és egy, a két fővárost összekötő gyorsvasút kiépítésére tett javaslatot. A G4 
Media írására hivatkozva felelevenítették, hogy Orbán Viktor egy 2017. novemberi találkozón is egy Nagy-
Magyarországot ábrázoló mappát nyújtott át a kínai küldöttségnek. 

Adevărul: Fotografia care a scandalizat Internetul. Viktor Orban i-a prezentat premierului Poloniei o 
harta a Ungariei Mari, în care este inclusă şi Transilvania 
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2018. április 28., Stefan Lica (online) 
 
Budapest az ukrajnai magyarok jogainak megsértése miatt blokkolja Kijev és a NATO tárgyalását – 

közölte a Novinky.cz. Magyarország a magyar kisebbség jogairól szóló, Ukrajnával fennálló vitája miatt 
blokkolja a NATO-tagállamok külügyminiszterei és ukrán kollégájuk közötti találkozót. Jens Stoltenberg, a 
szövetség főtitkára ezért mindkét államot arra szólította fel, hogy a bilaterális vitáikat gyorsan oldják meg, a 
találkozó megtartásának ugyanis szerinte a szövetségen belül nagy a támogatottsága. Szijjártó Péter magyar 
külügyminiszter az MTI szerint Brüsszelben közölte, hogy Ukrajna „brutálisan” megsérti a magyar és a többi 
kisebbség jogait a területén. Magyarország szerinte ezért addig nem támogathatja  a további ukrán 
törekvéseket az euroatlanti integrációra, amíg Kijev nem változtat a hozzáállásán a kisebbségi 
problematikához. Kijev szerint Magyarország viselkedése Moszkva növekvő, Budapestre ható befolyásával 
magyarázható. 

Novinky.cz: Budapešť kvůli potlačovaní práv Maďarů na Ukrajině blokuje jednání Kyjeva s NATO 
2018. április 27., Novinky (online) 

 
Magyarország blokkolja a NATO és Ukrajna találkozóját, Kijev Oroszországot látja e mögött – írta a 

Hospodárske noviny. Magyarország a magyar kisebbség jogairól szóló, Ukrajnával fennálló vitája miatt 
blokkolja a NATO-tagállamok külügyminiszterei és ukrán kollégájuk közötti találkozót. Jens Stoltenberg, a 
szövetség főtitkára ezért mindkét államot arra szólította fel, hogy a bilaterális vitáikat gyorsan oldják meg, a 
találkozó megtartásának ugyanis szerinte a szövetségen belül nagy a támogatottsága. Szijjártó Péter magyar 
külügyminiszter az MTI szerint Brüsszelben közölte, hogy Ukrajna „brutálisan” megsérti a magyar és a többi 
kisebbség jogait a területén. Magyarország szerinte ezért addig nem támogathatja a további ukrán 
törekvéseket az euroatlanti integrációra, amíg Kijev nem változtat a hozzáállásán a kisebbségi 
problematikához.  

Hospodárske noviny: Maďarsko blokuje schôdzku NATO a Ukrajiny. Kyjev za tým vidí Rusko 
2018. április 27., ČTK (online) 

 
Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy „hagyja abba azt a hamis propagandát”, mely szerint egy 

harmadik fél befolyásolja a Kijevet illető magyar politikát. A miniszter erről tett bejelentést Brüsszelben a 
NATO külügyminiszteri találkozójának szünetében. „Vissza kell utasítanom az ukrán állam propagandáját, 
arról szóló kijelentéseit, hogy politikánkat valaki más diktálja. Én nemet mondok minderre” – jelentette ki 
Szijjártó. A miniszter újból megismételte tézisét, hogy állítólag Ukrajna megsérti a nemzetközi jogot és a 
magyar kisebbség jogait. „150 ezres magyar kisebbségünk van Kárpátalján, és mindig a pártjukat fogjuk fogni, 
és most az ukrán kormány megsérti a jogaikat és az általa vállalt nemzetközi kötelezettségeket” – 
fogalmazott a miniszter, aki újból Magyarország „hátbaszúrásának” nevezte az ukrajnai oktatási törtvényt. 
„Én elutasítom, kategorikusan elutasítom azt, hogy a tetteinket harmadik fél diktálja. Felszólítom ukrán 
barátainkat, hogy hagyják abba a hamis propagandát” – jelentette ki Szijjártó. 

Unian: ua: Голова МЗС Угорщини закликав Україну "припинити фейкову пропаганду" 
2018. április 27. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentette: Ukrajnától függ, hogy megtartják-e vagy sem az 

Ukrajna-NATO Bizottság ülését a NATO júliusi brüsszeli csúcstalálkozóján. „Mi konzultációkat folytattunk 
erről. Én határozottan a NATO-főtitkár értésére adtam, hogy csak Ukrajnán múlik, lesz-e Ukrajna-NATO 
bizottsági ülés a csúcstalálkozón – jelentette ki Szijjártó. A miniszter újból megismételte tézisét, hogy az 
ukrán hatalom megsérti a magyarok jogait, többek közt az oktatási törvény által.  

Unian ua: Проведення засідання комісії Україна-НАТО залежить від Києва - Угорщина 
2018. április 27. (online) 

 
Vagyim Prisztajko, Ukrajna NATO-missziójának vezetője szerint Magyarországtól és minden 

szövetségestől függ az Ukrajna-NATO Bizottság ülésének megtartása júliusban, Brüsszelben. Prisztajko erről 
tájékoztatta az ukrán újságírókat, kommentálva Szijjártó Péter szavait arról, hogy az Ukrajna-NATO Bizottság 
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ülésének megtartása Ukrajnától függ. Ahogyan az ismeretes, Magyarország a NATO külügyminisztereinek 
találkozóján újból megvétózta az az Ukrajna-NATO Bizottság ülését Ukrajna oktatási törvénye miatt. 
„Számunkra ez (a NATO júliusi, brüsszeli csúcstalálkozója – szerk.) érdekes. Mi minden, ehhez szükséges 
lépést meglépünk. Ahogyan ezt a magyar fél felfogja, azzal komoly probléma van. Engem aggaszt, hogy 
Magyarország fetisizálja ezt a folyamatot, abszurddá teszi ezt a folyamatot, az oktatási törvény kereteit 
meghaladó érveket halmoz fel” – hangsúlyozta Prisztajko. „Amennyiben a NATO különböző okokból, többek 
között Magyarország álláspontja miatt nem lesz képes meghívást intézni az Ukrajna-NATO Bizottság ülésére, 
mi más megoldásokat fogunk keresni, hogy megtarthassuk a találkozókat és ismertethessük a jelzésünket” – 
tette hozzá a nagykövet. 

Unian ua: Посол: проведення засідання Комісії Україна-НАТО "залежить від Угорщини та всього 
Альянсу 
2018. április 27. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bejelentette, hogy Kijevtől függ az Ukrajna-NATO Bizottság 

ülésének a szövetség júliusi csúcstalálkozóján való megtartásának kérdése. „Mi erről konzultáltunk. Én 
határozottan a NATO-főtitkár értésére adtam, hogy csak Ukrajnán múlik, lesz-e Ukrajna-NATO bizottsági ülés 
a csúcstalálkozón” – jelentette ki Szijjártó az ukrán újságíróknak Brüsszelben, kommentálva a NATO-
főtitkárral történt találkozót. A miniszter újból megismételte azt a tézisét, miszerint az ukrán hatalom 
megsérti a magyarok jogait, többek közt az oktatási törvény által. 

Ria-Novosztyi: Проведение встречи Украина-НАТО зависит от Киева, заявил МИД Венгрии 
2018. április 27. (online) 
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