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ÖSSZEFOGLALÓK 

A román oktatási miniszter a magyar fél nyomásgyakorlása után lemondott – írta a Sme. Valentin Popa 
román oktatási miniszter csütörtökön lemondott posztjáról. Erre azután került sor, hogy Liviu Dragnea, a 
kormányzó szociáldemokraták vezetője közvetlenül éppen őt vádolta azzal, hogy a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) felfüggesztette az együttműködést a koalíciós pártokkal a parlamentben. Az 
RMDSZ az elmúlt héten a kormánykoalícióhoz fordult személycserét követelve az oktatási tárca élén.  

Sme: Rumunský minister školstva odstúpil po nátlaku maďarskej strany 
2018. szeptember 27., TASR (online) 

 
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozást indított a Kárpátalján kiadott magyar útlevelek 

ügyében - közölte Jurij Lucenko ukrán főügyész csütörtökön a 112 Ukrajina hírtelevízió beszámolója szerint. A 
főügyész szavai szerint a kettős állampolgárság kérdésében egyértelmű a helyzet: az ilyen bűncselekmény 
felelősségre vonást von maga után. „Amennyiben az SZBU nyomozása során hasonló esetek nyernek 
megállapítást bármely személy esetében, legyen az polgármester, kormányzó, miniszter, nyugdíjas, katona, az 
intézkedés ugyanez lesz, azaz megfosztás az ukrán állampolgárságtól” - szögezte le a Lucenko. A hírről 
beszámolt a Zn.ua és a Kp.ua is. 

Unian.ua: СБУ розслідує видачу угорських паспортів жителям Закарпаття 
2018. szeptember 27. (online) 
 

Volodimir Ogrizko volt ukrán külügyminiszter szerint nem lehet egyenlőnek tekinteni azt, hogy Kijev az 
ukrajnai törvények megsértéséért jogosan ki akarja utasítani a beregszászi magyar konzult és azt, hogy válaszul 
Budapest azzal fenyegetőzik, hogy ki fogja utasítani az ukrán konzult. Ogrizkót ez a tipikus moszkvai 
hozzáállásra emlékezteti: először kitenni valakit, utána pedig ahelyett, hogy bocsánatot kérni és megígérni, 
hogy a jövőben hasonló nem fog előfordulni, a következőt mondják: „Mi pedig válaszul ugyan azt fogjuk 
tenni!”. Ezzel a magyar fél most tipikus moszkvai viselkedési stílust vett fel. Az a benyomás keletkezik, hogy 
Ukrajnát és Magyarországot szándékosan össze akarják ugrasztani és ez által lassítani Ukrajna euró-atlanti 
integrációját. Ez nagyon elszomorít, hiszen Budapest hasonló cselekvései újonnan azt a gondolatot sugallják, 
mely szerint Magyarország nem gondoskodik a magyar származású ukrán állampolgárokról, hanem Moszkva 
utasításait teljesíti, hogy soron következő problémát teremtsen Ukrajna számára. 

Unian.ua: Українсько-угорський вузол. Підмосковні вечори Будапешту 
2018. szeptember 27., Volodimir Ogrizko (online) 

 
Elena Hitljanszkaja, az SZBU sajtótitkárának közlése szerint, az SZBU egyelőre nem kezdte meg a 

nyomozást magyar útlevelek Kárpátalján történő osztogatásával kapcsolatosan. A szóvivő szavai szerint, az 
Ukrán Legfelsőbb Ügyészség megnyithatta az ügyet, azonban az erről szóló dokumentumok még nem érkeztek 
a szolgálathoz. Hitljanszkaja megjegyezte, hogy a kettős állampolgárság miatt csak azok az állampolgárok 
büntethetőek, akiknek államtitokhoz van hozzáférésük. 

Zn.ua: СБУ не начинала расследовать выдачу венгерских паспортов – пресс-секретарь 
2018. szeptember 27. (online) 

 
Ivan Vinnik, az ukrán Legfelsőbb Tanács Nemzetbiztonsági és Védelmi Bizottságának titkára 

bejelentette, hogy Magyarország „humanitárius agressziót” folytat Ukrajna ellen, és felszólította arra, hogy 
külügyminisztériumban hozzanak létre olyan tisztséget, amelynek feladat lesz Magyarország humanitárius 
agressziójával szembeni fellépés megszervezése. „Úgy vélem, hogy Magyarország teljes mértékű humanitárius 
agressziót folytat Ukrajna egyik régiója ellen, Kárpátaljáról van szó. Erőltetik Magyarország kulturális nyelvi 
értékeit, állampolgárságot és útleveleket osztogatnak, tömeges propaganda folytatnak”, jelentette be Vinnik 
a 112 Ukrajina TV-csatorna adásában. 

Ria-Novosztyi: Российские туристы все чаще возвращаются в Венгрию 
2018. szeptember 27. (online) 
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Budapest az ukrán titkosszolgálat által a beregszászi konzulátuson megszervezett videofelvétel miatt a 

nemzetközi normák megsértésével vádolja Kijevet. Szijjártó Péter szerint a videó az ukrán titkosszolgálatok 
munkája eredményeként jelent meg. „A titkosszolgálatok műveleteit folytatni más országok diplomáciai 
missziói területén elfogadhatatlan, ez ellentétes a kétoldalú kapcsolatok törvényeinek, írott és íratlan 
szabályainak” - fogalmazott a TASZSZ-nak adott interjújában a magyar külügyminiszter. „Az ukrán kolléga 
megkérdezte tőlem, hogy vissza fogom-e hívnia konzulunkat, amire én azt válaszoltam, nincs okom őt 
visszahívni, mivel nem tett semmit, ami a magyar vagy a nemzetközi jogszabályokat sértené. Akkor ő (az ukrán 
külügyminiszter – szerk.) azt mondta, hogy az ukrán fél ki fogja toloncolni őt (a magyar konzult – szerk.). Én azt 
válaszoltam: jól van, de ez nem marad válasz nélkül. Én ki fogok utasítani egy hasonló szintű ukrán diplomatát 
Magyarországról” - ismertette a Pavlo Klimkinnel folytatott beszélgetés részleteit Szijjártó. 

Rosszijszkaja Gazeta: Будапешт обвинил Киев в нарушении международных правил за съемку видео 
2018. szeptember 27., Alekszandr Lenin (online) 

 
Magyarország ki fog utasítani egy ukrán diplomatát, abban az esetben, amennyiben Ukrajna által 

kiutasításra kerül a beregszászi magyar konzul. Erről szóló bejelentést tett Szijjártó Péter magyar 
külügyminiszter ukrán kollégájával történt találkozóját követően. Nyilvánvalóan a kérdés továbbra is nyitott 
marad. A felek készek állnak a helyzet súlyosbodására. 

Rosszijszkaja Gazeta: Украина и Венгрия могут обменяться высылкой дипломатов 
2018. szeptember 27., Alekszandr Lenin (online) 

 
Az ukrán biztonsági eljárás bűnügyi eljárást folytat az ukrán állampolgárok magyar útlevelekhez való 

jutásának ügyében, a kettős állampolgárság maga után vonja az ukrán állampolgárság elvesztését, jelentette 
ki Jurij Lucenko ukrán főügyész. Lucenko bejelentette, hogy amennyiben „hasonló esetek nyernek 
megállapítást bármely személy esetében, legyen az polgármester, kormányzó, miniszter, nyugdíjas, katona, az 
intézkedés ugyanez lesz, azaz megfosztás az ukrán állampolgárságtól”. 

Nyezaviszimaja Gazeta: Генпрокурор: Получение двойного гражданства влечет лишение 
гражданства Украины  
2018. szeptember 27. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „óriási diplomáciai botrányról” írt, ami egy Youtube-videó miatt robbant ki. A cikk 

szerint a botrány abból adódott, hogy a beregszászi magyar főkonzulátuson „ukrán állampolgárokat tettek oda 
esküt tenni a magyar állampolgárság megszerzése érdekében”. Mivel az ukrán külügyminiszter a konzul 
kiutasításával fenyegetőzött, Szijjártó Péter ellenlépéseket helyezett kilátásba erre az esetre – tették hozzá. 
Idézték a magyar külügyminiszter ENSZ-közgyűlés helyszínéről tett nyilatkozatát, amely szerint Ukrajna „meg 
akarja félemlíteni a kárpátaljai magyar közösséget”.  

Evenimentul Zilei: Comunitatea ETNICĂ MAGHIARĂ a NĂSCUT un SCANDAL DIPLOMATIC URIAȘ, după un 
VIDEO apărut pe YouTube. Mesaj CRUNT din SUA 
2018. szeptember 26., Ionut Gogean (online) 

 
Az Állami Határőrszolgálat aktív állományú alkalmazottja készítette a botrányt okozó felvételt a 

beregszászi magyar konzulátuson, aki maga is letette a magyar állampolgársági esküt – jelentette ki Hennagyij 
Moszkal, Kárpátalja kormányzója a 112 UA hírtelevízió kedd esti műsorában. „Milyen célból tette közzé? Hadd 
tisztázza vele a helyzetet az Állami Határőrszolgálat és annak belbiztonsági szolgálata” – jegyezte meg Moszkal. 
A hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian.ua: Москаль розповів, хто зняв скандальне відео у консульстві Угорщини на Закарпатті 
2018. szeptember 26. (online) 
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Szijjártó Péter magyar külügyminiszter úgy véli, hogy a magyarok ukrán állam általi elnyomása addig 
nem fog megszűnni, amíg Ukrajnát a jelenlegi elnök vezeti. „Amíg Ukrajnát a jelenlegi elnök vezeti, addig az 
ukrán állam által vezetett és inspirált, a magyarokkal szembeni hangulatkeltésre alapuló politika nem is fog 
megváltozni, mert az államfő azt gondolja, hogy ez lehet az egyik eszköz arra, hogy némi társadalmi 
támogatottságot szerezzen, jelenlegi támogatottsága ugyanis nagyon alacsony” – idézték a miniszter szavait a 
magyar külügyminisztérium honlapján. Szijjártó megjegyezte, hogy a következő évi választások 
megváltoztathatják a helyzetet. A hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian.ua: Сійярто заявив, що утисками угорців Порошенко хоче покращити свій рейтинг 
2018. szeptember 26. (online) 

 
Pavlo Klimkin és Szijjártó Péter nem jutottak közös nevezőre a magyar állampolgárság ukrán 

állampolgároknak történő osztogatását illetően. Klimkin megjegyezte, hogy a találkozó egy óráig tartott, és 
rendkívül nem volt egyszerű. Szavai szerint Szijjártó logikája sok mindenben az orosz logikára emlékeztet, mivel 
állította, hogy Ukrajnában tudatosan üldözik a magyar közösség képviselőit. „Felajánlottam Szijjártónak, hogy 
saját maga hívja vissza a konzult. Úgy éreztem, hogy ő ezzel nem ért egyet. Amennyiben az elkövetkező 
napokban erre vonatkozó döntés nem születik, a konzul haza fog utazni. Ez feltétlen meg fog történni” – 
hangsúlyozta Klimkin. 

Unian.ua: Україна найближчим часом видворить консула Угорщини - Клімкін 
2018. szeptember 26. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy Szijjártó Péter New York-i találkozója során 

arról biztosította, hogy megváltoztatják a kárpátaljai ügyekért felelős miniszteri biztos tisztségének 
megnevezését. „Sokáig beszéltünk a miniszteri biztos tisztségét illetően. Megerősítették szándékukat a 
megnevezés megváltoztatására” – jelentette be Klimkin. Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 
kárpátaljai ügyekért felelős miniszteri biztos tisztségének létrehozása „tudatos provokáció”. 

Unian.ua: Сійярто запевнив, що назву посади уповноваженого Угорщини "по Закарпаттю" 
змінять - Клімкін 
2018. szeptember 26. (online) 

 
A Nemzeti Hadtest nevű ukrán nacionalista szervezet aktivistái tüntettek szerdán, szeptember 26-án 

Kijevben a külügyminisztérium előtt, követelve a beregszászi magyar konzul hazarendelését. A tüntetésen közel 
100-an vettek részt. A hírről beszémolt a Kp.ua is. 

Ria-Novosztyi: Националисты потребовали выслать с Украины венгерского консула 
2018. szeptember 26. (online) 

 
Az ukrán nacionalisták tüntetnek Ukrajna külügyminisztériumának épülete előtt, és követelik a magyar 

konzul kiutasítását. Korábban ismeretessé vált, hogy a beregszászi magyar konzulátuson magyar útleveleket 
osztogatnak Ukrajna állampolgárainak. Erről napvilágra került egy videó is. Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter 
kijelentette, hogy Ukrajna kiutasítja az országból a magyar konzult. „A követelésünk nagyon egyszerű. 
Ukrajnának méltó módon kell válaszolnia Budapest által teremtett kihívásokra” – mondta az akció egyik 
szervezője az eseményről tudósító ukrán hírügynökségnek. Szavai szerint a külügyminisztérium köteles 
keményen reagálni a beregszászi helyzetre, „Magyarország ukrajnai konzulját pedig ki kell utasítani”. A 
tüntetés résztvevői, Magyarországot „diplomáciai agresszornak titulálva” átadták követeléseiket a tárcának. A 
tüntetést követően a nacionalisták Magyarország nagykövetségéhez szándékoznak indulni, és kiállni ott is egy 
sor követeléssel. A hírről beszámolt az Izvesztyia is. 

Ria-Novosztyi: Политолог: Киев попытается дискредитировать Будапешт 
2018. szeptember 26. (online) 
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A nacionalisták követelték a magyar konzul kiutasítását Ukrajnából. A helyzetet Alekszandr Konykov 
orosz politológus kommentálta, aki kifejezte azon véleményét, miszerint Kijev fel fogja használni Magyarország 
és az európai bürokrácia közötti félreértéseket. „Az Ukrajna és Magyarország közötti törésvonal már egy ideje 
fennáll az ukrán nyelvi törvény elfogadása óta. Ukrajna fel fogja használni Budapest és Brüsszel, Magyarország 
és az európai bürokrácia közötti félreértéseket, amely a saját problémáikból erednek. Kijev számára fontos 
bemutatni azt, hogy Magyarország mintha túl követelőző lenne Ukrajnával szemben és gátolja azt a szebb 
európai jövője felé vezető úton. 

Ria-Novosztyi: Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в разжигании ненависти к венграм 
2018. szeptember 26. (online) 

 
Pjotr Porosenko ukrán elnök magyarellenes politikát támogat – jelentette be Szijjártó Péter a Pavlo 

Klimkin ukrán kollégájával tartott kétoldalú találkozón az ENSZ közgyűlésen. „Amíg Ukrajnát a jelenlegi elnök 
vezeti, addig az ukrán állam által vezetett és inspirált, a magyarokkal szembeni hangulatkeltésre alapuló 
politika nem is fog megváltozni, mert az államfő azt gondolja, hogy ez lehet az egyik eszköz arra, hogy némi 
társadalmi támogatottságot szerezzen, jelenlegi támogatottsága ugyanis nagyon alacsony” - idézték a 
miniszter szavait a magyar külügyminisztérium honlapján. Szijjártó hozzátette, hogy a következő évi ukrajnai 
választások lehetséges, hogy megváltoztatják ezt a helyzetet. A hírről beszámolt az Izvesztyia is. 

Ria-Novosztyi: Венгрия вновь блокирует заседания комиссии "Украина-НАТО" 
2018. szeptember 26. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy Szijjártó Péter magyar 

külügyminiszterrel történt találkozón a kulcskérdéseket illetően nem sikerült megállapodniuk. „A találkozó 
nagyon nem volt egyszerű. Egy sor kérdést illetően tovább fogunk dolgozni. A kulcsfontosságú kérdésekben 
nem sikerült egyezségre jutni, és én úgy érzem, hogy nem tudunk megállapodni, ugyanis alapvetően eltérő 
elképzelésünk van arról, hogyan kellene segíteni a magyar közösségnek” – mondta Klimkin az újságíróknak. 

Ria-Novosztyi: Украине и Венгрии не удалось достичь согласия, заявил Климкин 
2018. szeptember 26. (online) 

 
Hennagyij Moszkal szerint a magyar útlevelek osztogatása nem az egyetlen probléma a régióban. A 

magyar útlevelek osztogatását követően Csehország is vizsgálja azt a kérdést, hogy állampolgárságot ad a régió 
lakosainak. Moszkal úgy véli, hogy Magyarország nem adja, hanem visszaadja az állampolgárságot az etnikai 
magyaroknak. 

Unian.ua: Москаль заявив про нову загрозу Закарпаттю 
2018. szeptember 25. (online) 

 
A Vecer.com „A Muravidék után a Vajdaságban is lesz fociakadémia” című cikkében közölték, hogy 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök adja át a vajdasági Topolyán azt a futballakadémiát, melyet az MLSZ 
finanszírozott 9,5 millió euróból.  Az eseményen a Vajdasági Magyarok Szövetségének vezetői, valamint a 
magyar és a szerb futballvezetők is részt vesznek. Ezzel Szerbia egyik legmodernebb futballakadémiája jön létre 
a kisvárosban, melynek harmadosztályú csapata van. Az ügylet komoly vitákat váltott ki, hiszen magyar 
adófizetői pénzt használtak fel a finanszírozáshoz. A cikk szerzője szerint „Orbán futballszeretete nem ismer 
határokat”. 

Vecer.com: Po Lendavi Orbanova nogometna akademija tudi v Vojvodini 
2018. szeptember 25. (online) 

 
Igar Tiskevics, az Ukrán Jövő Intézet (UIF) elemzője szerint Ukrajna hatóságai rendelkeznek 

lehetőséggel arra, hogy beazonosítsák a magyar útlevelekkel rendelkező kárpátaljaiakat a határon való átkelés 
során. „Nagyon egyszerűen lehet ellenőrizni – a határátkelés során, az útlevél alapján. A schengeni zónába 
való beutazás során kötelező az útlevél bélyegzővel való ellátása, lepecsételése. A személy előbb vagy utóbb 
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visszatér Ukrajnába. Látjuk annak a jelét, hogy a személy kiutazott Ukrajna területéről, de nem látjuk annak a 
jelét, hogy beutazott volna más ország területére” – magyarázta az elemző. Ezt az államhatár jogtalan átlépése 
címén az elemző szerint legalább 2 ezer hrivnya (20 ezer forint) bírsággal lehetne sújtani, ami még a 
csempészek számára is veszteségessé tenné a határ átlépését. 

Unian.ua: Експерт описав "дуже простий" спосіб виявлення закарпатців із угорськими 
паспортами 
2018. szeptember 25. (online) 

 
Dmitro Tuzsanszkij ukrán politikai szakértő az Uniannak adott interjújában elmondta, hogy milyen célt 

követ Budapest, amikor magyar útleveleket osztogat polgárainak. Ukrajna állampolgárainak 2011 óta 
osztogatják a magyar útleveleket, és a beregszászi konzulátuson készült videó ukránok százezrei számára nem 
jelentett szenzációt. Ezzel a magyarok igyekeznek egyesíteni a nemzetüket, de nem területi alapon, hanem 
jogilag (az útlevél által), politikailag (társadalmi szervezetek lévén), gazdaságilag (különböző támogatások 
útján). Orbán politikájának lényege a magyar nemzet egysége a kettős állampolgárságra való jogon keresztül. 
Az elemző szerint nincs alapja párhuzamok vonásának Krím, Donbász, valamint Kárpátalja között. Valójában 
Magyarország nem támaszt területi követeléseket Ukrajnával szemben. „Mindez a militáris agressziróra 
vonatkozó ijesztgetés” – tette hozzá Tuzsanszkij. Kijev és Budapest között most nincs bizalom. Fontos ezt a 
bizalmat megújítani: hogy Kijev ne lásson szeparatistákat a magyarokban Kárpátalján, Budapesten, valamint, 
hogy a magyar fővárosban ne úgy értékeljék az ukrán politikusokat, akik asszimilálni, és valamiképpen 
megalázni akarják a magyarokat. „Higgyék el, Budapesten és Magyarországon egy bizonyos ideig valójában azt 
hitték, hogy az oktatási törvény asszimilálni akarja a myarokat. Számukra ez nagyon érzékeny téma” – véli 
Tuzsanszkij. 

Unian.ua: Дмитро Тужанський: Угорські паспорти громадянам України роздають з 2011 року… Та 
відсоток угорських паспортів громадян України доволі мізерний, у порівнянні з російськими 
паспортами 
2018. szeptember 25. (online) 

 
Orbán Viktor a vajdasági Topolyára (Bačka Topola) látogatott, ahol részt vett a helyi futballakadémia 

megnyitóján. A modern stadionhoz négy edzőpálya tartozik, számos egyéb helyiséggel. A Magyar Labdarúgó 
Szövetség 9,5 millió euróval járult hozzá az építési költségekhez. 

Tanjug.rs: Orban na otvaranju Fudbalske akademije u Bačkoj Topoli 
2018. szeptember 24. (online) 

 
Ukrajna a beregszászi magyar konzul kiutasítására készül. Ha ez megtörténne, Magyarország is hasonló 

lépésre szánja el magát egy ukrán diplomatával kapcsolatosan. Ám a diplomaták kiutasítása az útlevél-
osztogatással kapcsolatos problémának csak egy része. „Két opció van. Az egyik a jelenlegi együttműködés. A 
másik opció a semmibe vezető út” – jelentette be Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter. Ukrajna számára az 
állampolgárság a nemzetbiztonság egyik legfontosabb kérdése. Amint az a Krím-félsziget példájából is kiderült, 
ahol az annexió előtt Oroszország aktívan osztogatta útleveleit. Bogdán Járemenko ukrán szakértő szerint 
Magyarország semmit sem sértett meg, és a konzul kiutasítására nincs formális ok. Szerinte a videó nem 
szolgálhat bizonyítékul, mivel nem lehet tudni, hogy ki és hogyan készítette, az ukrán fél arra nem alapozhatja 
vádjait. A cikk szerzője szerint Magyarország az útlevelek osztogatásával autonómiát kíván elérni Kárpátalján. 
Kijev hivatalosan Budapest tudtára adta, hogy semmilyen autonómiáról nem lehet szó.   

Kp.ua: Украина - Венгрия: никто не хочет уступать 
2018. szeptember 24., ViktorTimofejev (online) 

 
A magyar külügyminiszter megjegyezte, hogy a múlt heti események túl messzire mentek, és átlépték 

a nemzetközi diplomácia minden írott és íratlan szabályát. Budapest egyenértékű választ ígér arra az esetre, 
ha Kijev meg meri tenni, hogy kiutasítja a beregszászi magyar konzult. Erről szóló bejelentést tett Szijjártó Péter 
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az ENSZ Közgyűlésre való indulását megelőzően. „Ha az ukrán fél konzult utasít ki, az nem maradhat azonnali 
arányos válasz nélkül magyar részről, ezt azonban remélhetőleg el lehet kerülni” – közölte Szijjártó az 
újságírókkal. 

Unian.ua: Угорщина пригрозила вислати українського консула у відповідь на кроки Києва 
2018. szeptember 24. (online) 

 
Aktivisták békés tüntetést tartottak a beregszászi magyar konzulátus előtt, azzal a követeléssel fordulva 

az ukrán kormányhoz, hogy fordítson figyelmet Magyarország ukránellenes politikájára. A tüntetők követelték, 
hogy minden egyes magyar konzult utasítsanak ki Ukrajnából. 

Unian.ua: На Закарпатті пікетували угорське консульство після скандалу з видачею паспортів 
(фото) 
2018. szeptember 24. (online) 

 
Szijjártó Péter kijelentette, hogy amennyiben Ukrajna kiutasítja a magyar konzult, Budapest arra 

egyenértékű választ fog adni. „Magyarország azonos rangú diplomatát utasíthat ki” – fogalmazott Szijjártó az 
erre vonatkozó újságírói kérdésre. Megjegyezte, hogy az ENSZ Közgyűlése alatt az ukrán kollégájával való 
találkozó során tervezi megvitatni „az ukrajnai magyarellenes hangulat mögött álló új impulzust is”. Véleménye 
szerint a magyarellenes hangulat megerősödése Ukrajnában a 2019-ben esedékes ukrajnai elnök- és 
parlamenti választásokkal van kapcsolatban. 

Ria-Novosztyi: Будапешт пообещал симметричный ответ, если Киев вышлет венгерского 
консула 
2018. szeptember 24. (online) 

 
Aktivisták békés tüntetést tartottak a beregszászi magyar konzulátus előtt, azzal a követeléssel fordulva 

az ukrán kormányhoz, hogy fordítson figyelmet Magyarország ukránellenes politikájára. „Követeljük 
Magyarország beregszászi konzulátusa működésének a megszüntetését, hiszen az az ukránellenes politika 
végrehajtásának eszközévé vált” – áll a közleményükben.  

Ria-Novosztyi: В Закарпатье прошел митинг у консульства Венгрии, пишут СМИ 
2018. szeptember 24. (online) 

 
Budapest egyenértékű választ ígért, amennyiben Kijev kiutasítja a magyar konzult. Ivan Mezjuho orosz 

politológus szerint a „Budapest és Kijev közötti kapcsolatok feltétlenül romlani fognak – már kialakult egy ilyen 
tendencia. És ez addig fog folytatódni, amíg Kijev nem fog megbarátkozni azzal a hellyel, amelyre Magyarország 
utasította, és nem kezd el szófogadóan teljesíteni minden Magyarország által megfogalmazott javaslatot. 
Magyarország továbbra is osztogatni fogja útleveleit, védelmezni fogja Ukrajna magyar ajkú lakosságát”. A 
politológus szerint az erőviszonyok egyértelműen nem egyenlők – ebben a vitában Európa mindig 
Magyarország álláspontjára fog helyezkedni. Persze Kijev továbbra is aggodalmát fogja kifejezni, de 
semmiképp nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország elálljon az ukrajnai határ menti területek 
magyarosítására irányuló politikájától – tette hozzá Mezjuho. 

Ria-Novosztyi: Эксперт о конфликте Венгрии с Украиной: силы однозначно не равны 
2018. szeptember 24. (online) 

 
Vaszilij Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy Magyarország hatóságai nem 

változtatták meg kárpátaljai megbízott tisztségének elnevezését. Szavai szerint a magyar fél ilyen magatartása 
nem felel meg a jószomszéd kapcsolatoknak és az Ukrajnával folytatott partnerségnek. Magyarország 
Oroszország érdekeinek megfelelően cselekszik, saját céljait követi – jelentette ki.  

Ria-Novosztyi: Венгрия отказалась переименовывать "министра по Закарпатью" 
2018. szeptember 23. (online) 
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Ukrajnának ki kell utasítania Szilágyi Mátyás magyar konzult, miután Kárpátalján kirobbant a magyar 
útlevelek osztogatásával kapcsolatos botrány – véli Georgij Tuka, a megszállt területek minisztériumának 
helyettes vezetője. „A diplomata durván megsérti a viselkedési normákat, és ezért meg kell őt büntetni. Elég 
flörtölni a magyar hatalommal, amely nyilvánosan durván megveti Ukrajna törvényeit. A magyar hatalom 
gyakorlatilag zsarolni kezdte Ukrajnát. A zsaroló tetteire egyértelmű kell, hogy legyen a válasz: az Ukrajna 
területén működő minden diplomáciai létesítmény be kell, hogy tartsa az ukrán törvényeket” – fogalmazott 
közösségi bejegyzésében az ukrán politikus. 

Unian.ua: Тука розповів, як вирішити проблему з угорським громадянством на Закарпатті 
2018. szeptember 23. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter megígérte, hogy Budapest kiáll a kárpátaljai közösség minden 

tagjáért. A magyar külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy országa továbbra is érdekelt az Ukrajnával való 
jószomszédi kapcsolatokban, viszont nem fogja engedni, hogy sértő támadások érjék a kárpátaljai magyarokat. 

Unian.ua: Будапешт обіцяє заступиться за кожного члена угорської громади на Закарпатті 
2018. szeptember 23. (online) 

 
Több formája is van a választások előtti küzdelemnek Ukrajnában: legújabban a magyar állampolgárság 

körüli botrányban öltött testet. Pavlo Klimkin külügyminiszter bejelentette, tudják, mit kell tenniük egy ilyen 
helyzetben, majd arról biztosított, hogy a határ menti kárpátaljai területeken évről évre „több Ukrajna” lesz. A 
kárpátaljai adminisztráció szóvivője, Jaroslav Halas elmondta, Magyarország már hét éve ad állampolgárságot 
az ott élőknek, az ukrán törvények pedig nem tudnak kezdeni a helyzettel semmit. Közlése szerint Kárpátalján 
már százezren kaptak magyar állampolgárságot, s nincs eszköz arra, hogy ettől megfosszák őket. Hogy a 
botrány miért éppen most tört ki, arra nemcsak az Ukrajna-NATO tárgyalásokkal kapcsolatos magyar álláspont 
a válasz; „játékban” van még az ukrán oktatási törvény, illetve a 2019. márciusi ukrán elnökválasztás is. 
Általános az a vélekedés, miszerint Porosenko elnök – és a köreihez tartozó Klimkin – nem csupán oroszellenes 
retorikájukkal, hanem a többi szomszédos ország irányába mutatott „hazafisággal” is próbálják majd a 
maximumot elérni. Arról, hogy Porosenko a végsőkig hajszolja majd a magyar állampolgárság kérdését a 
népszerűség növelése érdekében, tanúskodik Klimkin kijelentése is a magyar konzulnak címezve. 

Pravda: Pasy vybičovali predvolebnú rétoriku Kyjeva 
2018. szeptember 22., Boris Latta, Pravda (online) 

 
A Mirotvorec (Béketeremtő) c. botrányos ukrán honlap Csisztiliscse (Tisztítótűz) nevű adatbázisába 

felkerült öt olyan kárpátaljai ukrán személy, aki magyar állampolgársághoz jutott. „Feltettük a Csisztiliscsébe 
Ukrajna alkotmányának és állampolgársági törvényének első öt megsértőjét. Megerősített minden adat a 
megjelölt ukrán állampolgárok törvénytelen magyar állampolgárságának birtoklásáról” – áll a Mirotvorec 
közösségi bejegyzésében. A hírről beszámolt az Izvesztyija is. 

Ria-Novosztyi: Пятеро украинцев с венгерским гражданством попали в базу "Миротворца" 
2018. szeptember 22. (online) 

 
Szvitlana Kusnyir ukrán politikai szakértő úgy véli, hogy Magyarország az európai színtéren igyekszik 

blokkolni Ukrajna európai integrációs esélyeit. „Tudják-e Önök, hogy Magyarország nemcsak ukrán területen 
osztogatja állampolgárságát, hanem ettől szenved Lengyelország, más szomszédos országok is, ezért itt mi 
létrehozhatjuk ezen országok valamiféle koalíciós megállapodását, és beszélhetünk erről. Ha felhívjuk az 
európai közösség figyelmét Magyarország ezen barátságtalan álláspontjára, úgy valamiféle EU-s szankciók 
bevezetését is követelhetjük az ilyen cselekvésekkel szemben. Még meg lehet kérdőjelezni azt is, hogy a 
jövőben Beregszászon egyáltalán létezzen magyar főkonzulátus” – jegyezte meg az ukrán politikai szakértő. 

Unian.ua: Угорщина роздає свої паспорти не лише на території України – експерт 
2018. szeptember 22. (online) 
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A Mirotvorec adatbázisába elkezdték feltölteni a magyar állampolgársággal rendelkező kárpátaljai 
lakosok adatait. „Feltettük a Csisztiliscsébe (Tisztítótűz) Ukrajna alkotmányának és állampolgársági 
törvényének első öt megsértőjét. Megerősített minden adat a megjelölt ukrán állampolgárok törvénytelen 
magyar állampolgárságának birtoklásáról” – áll a Mirotvorec közösségi bejegyzésében. 

Unian.ua: До бази "Миротворця" почали вносити жителів Закарпаття з угорським 
громадянством 
2018. szeptember 22.(online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter szerint Magyarország az „útlevél-osztogatási botránnyal 

megközelítette a vörös vonalat”. A kijevi diplomácia vezetője egy televíziós műsorban elmondta, a Budapesttel 
folytatandó soron következő tárgyalások alkalmával az ukrán fél több vitás kérdést is fel fog vetni, amelyek 
közt Magyarország Kárpátaljának nyújtott pénzügyi programjai is szerepelnek. Klimkin azt is kijelentette, „a 
magyarok nem fognak csak úgy állampolgárságot osztogatni, és manipulálni az ukrán állampolgárokkal”. 
Klimkin szavaival Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentéseire reagált, aki a magyar 
ellenintézkedésekre figyelmeztetett, amennyiben Ukrajna kiutasítaná magyar konzult. A két ország közti 
kapcsolat azt követően vált ismét feszültté, hogy az interneten videók jelentek meg arról, hogy a beregszászi 
konzulátuson ukrán állampolgárok magyar útlevelet szereznek, és állampolgári esküt tesznek. A cikket a Sme 
is közzétette. 

Pravda: Vzťahy Maďarska a Ukrajiny sa opäť vyostrili. Kvôli dvojakému občianstvu 
2018. szeptember 21., tasr (online) 

 
A Jurnalul National az MTI alapján számolt be róla, hogy átadták Nagykárolyban az első, magyar 

kormány által finanszírozott erdélyi óvodát. Ismertették Grezsa István Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
programért is felelős miniszteri biztos szavait, aki leszögezte: Nagykárolyban példás együttműködés alakult ki 
a finanszírozó magyar kormány, az intézményt létrehozó református egyházközség, az óvodát működtető 
önkormányzat és a helyi közösség között. Úgy vélte: ennek köszönhető, hogy a tanévet az új intézményben 
kezdhetik a nagykárolyi óvodások. A beruházást a magyar állam közel 200 millió forinttal támogatta. Grezsa 
István elmondta, a nagykárolyi óvoda egyike annak a 150 új létesítménynek, amelyek felépítését a 38,5 milliárd 
forintos Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban vállaltak. Emellett 450 óvoda felújítására biztosítanak 
keretet, ezek közül közel százat már átadtak. Pataki Csaba, a Szatmár megyei önkormányzat elnöke az esemény 
után az MTI-nek elmondta: a nagykárolyiak vállalták a legszorosabb határidőket az óvodaépítésre, és tartották 
a kitűzött célt. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus szerint ez 
a közösség tenni akarását, elszántságát jelzi. 

Jurnalul National: Prima grădiniță din Transilvania cu finanțare a guvernului ungar, deschisă la Carei 
2018. szeptember 21. (online) 

 
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az érvényben lévő törvényi szabályozás nem tartalmazza 

a kettős állampolgárság büntethetőségét. Klimkin új állampolgársági törvény előkészítését javasolja. 
„Elsősorban nem létezik semmilyen egységes gyakorlat az EU-ban. Minden ország saját gyakorlattal 
rendelkezik. És ez érthetően a történelmi előzmények alapján és saját politika által lett meghatározva” – 
jelentette ki Klimkin, reagálva Szijjártó azon kijelentésére, mely szerint a kettős állampolgárság mindennapos 
gyakorlat lenne az EU-ban. 

Unian.ua: Клімкін пропонує підготувати новий закон про громадянство 
2018. szeptember 21. (online) 
 

Az ukrán külügyér kijelentette, hogy Ukrajna egy sor kérdést fog feltenni a Magyarországgal való 
tárgyalások során, amelyek között szerepelni a fog a kárpátaljai programok finanszírozása is. „Magyarország 
nem fogja csak úgy osztogatni állampolgárságát Ukrajna területén, beleértve Kárpátalját. Ez a téma Kijev 
számára a vörös vonalat jelenti” – közölte Klimkin. „A következmények nagyon egyszerűek lesznek: mi újra 
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asztalhoz ülünk a magyarokkal, beszélni fogunk arról, miképpen lesz meghosszabbítva az oktatási törvény 
esetében kijelölt átmenetei időszak. Ez számukra fontos. Beszélni fogunk arról, hogy miképpen történik a 
magyar tevékenyég finanszírozása, mondta Klimkin. 

Unian.ua: Угорщина наблизилася до "червоної лінії" після скандалу з "роздачею" паспортів на 
Закарпатті - Клімкін 
2018. szeptember 21. (online) 

 
Az ukrán külügyér kijelentette, hogy a magyar állampolgárság megadásával kapcsolatos helyzet politikai 

ügy. Ezt szeptember 26-án New Yorkban tervezi megbeszélni Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel. Az 
ukrán diplomácia vezetője emlékeztetett, hogy a beregszászi magyar főkonzulnak vissza kell térnie hazájába. 
„Nem csak az állampolgárságot nem szabad osztogatni, hanem manipulációkkal foglalkozni sem” – 
hangsúlyozta Klimkin. 

Unian.ua: Клімкін планує зустрітися із Сійярто у Нью-Йорку наприкінці вересня 
2018. szeptember 21. (online) 

 
A kijevi hatóságok kitűnően tudatában vannak a Magyarország által Kárpátalján folytatott tevékenység 

rendszeres voltának. Tudatában vannak, de eközben filozófiai nyugodtsággal viszonyulnak hozzá. Kijev 
kifejtette aggodalmait, és lehet, hogy valóban ki fogja utasítani a magyar konzult. Budapest a helyére új 
diplomatát fog küldeni, aki folytatni fogja a magyar állampolgárság osztogatásával kapcsolatos rendszeres 
munkát, és országa befolyásának megerősítését az adott régióban. Valamint Magyarország továbbra is 
türelemmel fog várni arra, amikor lehetőség kínálkozik visszaszerezni a történelmileg hozzá tartozó területet. 
Figyelembe véve azt, hogyan fejlődnek az események, nem valószínű, hogy ez a várakozás túlságosan 
hosszadalmas lesz. Az ukrajnai tragikomédiában a szerepeket már rég szétosztották, az események az – 
egyáltalán nem Kijevben – írt forgatókönyv szerint zajlanak. 

Ria-Novosztyi: Акция "Поменяй родину на шампанское": соседи готовы к демонтажу Украины 
2018. szeptember 21. (online) 

 
Az ukrán külügyminiszter szemei kinyíltak: az ukrán állampolgárok magyar útleveleket kapnak. Nincs 

idő tisztázni azt, hogy mindez miért is történik, s miképpen lehet jobb irányba fordítani az emberek életét: 
haladéktalanul panasszal kell fordulni az ENSZ-hez. Klimkin nem Kárpátaljára fog látogatni, ez számára nem 
megfelelő színvonal. Ígérete szerint az ukrajnai magyarok kérdését az ENSZ Közgyűlésén fogja tisztázni. Ugyanis 
ott magyarázzák el Beregszász lakosainak, hogy miért és milyen hazát szükséges szeretniük! Ugyanakkor a 
magyar külügyminisztériumban azt javasolták az ukrán kollégának, hogy higgadjon le, emlékeztetve őt arra, 
hogy a kettős állampolgárság bevett gyakorlat EU-ban. A magyar fél szerint Ukrajna nem veszi komolyan az 
európai integrációt. 

Ria-Novosztyi: В Будапеште призвали ЕС обсуждать санкции, а не продлевать их автоматически 
2018. szeptember 21. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter a két ország közötti kapcsolatok „vörös vonalának” nevezte a 

magyar útlevek Kárpátalján történő osztogatását. „A következmények nagyon egyszerűek lesznek: mi újra 
asztalhoz ülünk a magyarokkal, beszélni fogunk arról, miképpen lesz meghosszabbítva az oktatási törvény 
esetében kijelölt átmenetei időszak. Ez számukra fontos. Beszélni fogunk arról, hogy miképpen történik a 
magyar tevékenyég finanszírozása” – mondta Klimkin. 

Ria-Novosztyi: Климкин обозначил "красную линию" в отношениях Украины и Венгрии 
2018. szeptember 20. (online) 

 
Pavel Klimkin felajánlja Szijjártó Péternek, hogy Magyarország saját maga hívja vissza konzulját az 

útlevelekkel kapcsolatos incidens miatt. „Két opció létezik: vagy a magyarok visszahívják konzuljukat, 
elismervén azt, hogy ő mit is csinál, és ez a legkonstruktívabb momentum, és én kész vagyok felajánlani ezt a 
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konstruktív momentumot Szijjártó úrnak. Vagy amennyiben nem hajlandóak, a konzul visszatér Budapestre 
vagy oda, ahová visszaveszik” – mondta Klimkin. 

Ria-Novosztyi: Украина предложит Венгрии отозвать консула после инцидента с паспортами 
2018. szeptember 20. (online) 

 
Pavlo Klimkin hangsúlyozta, hogy a magyar állampolgárság Kárpátalján való osztogatása ellentétes a 

bécsi konvencióval, és kihívást jelent a nemzetbiztonságra nézve. „Az állampolgárság osztogatását önmagában 
tiltja a bécsi konvenció. Amit mi nekik megengedünk, nekik azt kell cselekedniük. S ez a nemzetbiztonságunk 
számára kihívás” – jegyezte meg Klimkin egy TV-interjújában. 

Unian.ua: Клімкін: роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції 
2018. szeptember 20. (online) 

 
Budapest barátságtalan és kockázatos lépésnek tekintené Kijev lépését a kárpátaljai konzul kitiltására 

vonatkozóan az állampolgárság-adást bemutató videó miatt. Erről szóló bejelentést Sziijártó Péter magyar 
külügyminiszter. Az ilyen lépés más dimenzióba helyezi a két ország közötti viszonyokat, és nem marad válasz 
nélkül, de a Külügyminisztérium ezzel kapcsolatosan nem kapott hivatalos értesítést” – mondta Szijjártó. A 
magyar külügyér szerint a beregszászi konzulátuson rejtett kamerával felvett videó az ukrán választási 
kampányban lett felhasználva annak érdekében, hogy kísérletet tegyenek szavazatokat megnyerni a 
magyarellenes hangulatkeltés által. Szijjártó azt a fenyegetést fogalmazta meg, hogy még jobban lelassítja 
Ukrajna EU-s közeledését az útlevél-botrány miatt. A hírről beszámolt a Kp.ua és a Zn.ua is. 

Unian.ua: Скандал із видачею угорських паспортів на Закарпатті: Будапешт виступив із різкою 
заявою щодо України 
2018. szeptember 20. (online) 

 
A beregszászi konzulátuson történt magyar útlevél-osztogatást bemutató videó megjelenése miatt 

kirobbant botránnyal kapcsolatosan Magyarország azzal fenyeget, hogy még jobban lelassítja Ukrajna európai 
integrációját. Erről szóló bejelentést tett Szijjártó Péter a magyar Külügyminisztérium honlapján. Szijjártó 
megjegyezte, hogy minden, a kárpátaljai magyarokat negatívan érintő, Ukrajna által a múltban megtett lépést 
és megfélemlítési kísérletet követően „most a támadás-sorozat új szintre került.” „Magyarország figyelemmel 
kíséri az eseményeket, és nincs kizárva, hogy a jövőben is szükség lesz Ukrajna európai intézményekbe való 
integrációjának lassítására” – fogalmazott a magyar a diplomácia vezetője. A hírről beszámolt a Kp.ua és a 
Zn.ua is. 

Unian.ua: В Угорщині погрожують "ще більше уповільнити" інтеграцію України до ЄС через 
паспортний скандал 
2018. szeptember 20. (online) 

 
A szenzációs videón, amelyet a beregszászi konzulátuson rögzítettek, nem osztogattak magyar 

útleveleket, hanem állampolgárságot adtak az embereknek. Megjegyzésre kerül, hogy az állampolgárság 
megszerzésének egyik szakasza látható – a legünnepélyesebb esemény, pezsgőzéssel. Ebben a szakaszban a 
jövőbeli magyar polgárok állampolgársági esküt tesznek, és eléneklik Magyarország himnuszát. „A ceremónia 
résztvevői Magyarország állampolgáraivá válnak, közvetlenül a pezsgős pohár előtt, de nem kapnak magyar 
útlevelet” – áll a cikkben. Az esküt követően az új magyar állampolgárok egy egész dokumentumcsomagot 
kapnak, amely tartalmazza a honosítási okiratot és lakcímkártyát, amelyen külföldi (nem magyarországi) lakcím 
szerepel.  

Unian.ua: Вірні Угорщині: з'явилися нові подробиці паспортного скандалу на Закарпатті (відео) 
2018. szeptember 20. (online) 

 
Pavlo Klimkin úgy véli, hogy Magyarországon rosszul hallották meg gondolatait az ukránoknak való 

magyar útlevelek osztogatásával kapcsolatban. Klimkin hangsúlyozta: „úgy tűnik, hogy engem némelyek 
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Ukrajnában és külföldön rosszul hallottak meg. A beregszászi konzulátuson felvett botrányos videóban 
nemcsak az állampolgárság-osztogatása a probléma, hanem az arra vonatkozó felhívás is, hogy mindezt 
titkolják el Ukrajna előtt. Van miről beszélni és mi cselekedni fogunk” – jelentette ki. A hírről beszámolt a Kp.ua 
és a Zn.ua is. 

Unian.ua: Клімкін вважає, що в Угорщині "недочули" його думки щодо роздачі угорських паспортів 
українцям 
2018. szeptember 20. (online) 

 
A magyar kormány elégedetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, ahogyan Ukrajna kezeli a magyar 

állampolgárság-adással kapcsolatos helyzetet, áll a magyar kormányzat hivatalos honlapján közzétett 
közleményben. „A kormányzat nem hagyja, hogy az ukrán vezetés tovább rontsa a kárpátaljai magyarok 
helyzetét, és leghatározottabban elítéli a megfélemlítésükre tett kísérleteket” – jelentette be Szijjártó Péter 
egy budapesti sajtótájékoztatót követően. A miniszter szerint a kettős állampolgárság az EU-ban általános 
gyakorlat, és Kijev kifogásai nem mutatják, hogy Ukrajna komolyan veszi az európai integrációt és a NATO-hoz 
való csatlakozást. Szijjártó hozzátette, hogy Ukrajnának tiszteletben kell tartania nemzetközi kötelezettségeit, 
és el kell fogadnia azt a tényt, hogy a területén élő, 150 ezres magyar kisebbség jogokkal rendelkezik, még 
akkor is, ha Ukrajna megpróbálja gyengíteni őket. A magyar diplomácia vezetője barátságtalan és kockázatos 
lépésnek tekintené, ha Ukrajna kiutasítaná a magyar konzult, ami nem maradna válasz nélkül. De a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium nem kapott ezzel kapcsolatban hivatalos értesítést az ukrán hatóságoktól. 
Hozzátette, hogy Magyarország továbbra is figyelemmel kíséri az eseményeket, és nem kizárt, hogy a jövőben 
is szükség lehet az Ukrajna integrációját lassító intézkedésekre. Szavai szerint a jövő heti New York-i ENSZ-
Közgyűlés alkalmával is „lesz miről tárgyalni”. 

Ria-Novosztyi: Венгрия выразила недовольство действиями Киева в Закарпатье 
2018. szeptember 20. (online) 

 
Pavel Klimkin New Yorkban szándékozik megbeszélni Szijjártóval az ukrajnai Beregszászon a magyar 

konzul általi útlevél-osztogatással kapcsolatos helyzetet. „Meglátom New York-ban Szijjártót és beszélek vele” 
– mondta Klimkin a Prjamoj TV-csatorna adásában. 

Ria-Novosztyi: Климкин хочет обсудить с коллегой из Венгрии скандал с паспортами на ГА ООН 
2018. szeptember 20. (online) 

 
A Kárpátalján történt magyar útlevelek osztogatása miatt tovább romlott a Magyarország és Ukrajna 

közötti viszony. Az ilyen ellenőrizetlen „európaizáció” kihozza a sodrából a patológiai flegmatikus 
gondolkodásáról ismert Pavel Klimkin ukrán külügyminisztert. A szenzációs videót nyilvánosságra hozó 
Ukrinform hivatalosan fordult a beregszászi konzulátushoz. A diplomaták válasza sokkolta a hazafias 
beállítottságú ukrán médiát: „A megkeresést továbbítottuk a minisztériumunkhoz. Amennyiben ott akarni 
fogják, úgy lehetséges, válaszolnak önöknek” – kapta válaszul a hírügynökség színtiszta orosz nyelven, ami 
hatást gyakorolt az ukrán újságírókra. Nagyon feszült lesz Klimkin és Szijjártó Péter következő találkozása New 
York-ban az ENSZ Közgyűlésen. Ugyanakkor az oroszországi Kurszk szülötte, Pavel Klimkin beszédében 
nyilvánvaló egyeztetési hibát követetett el, amikor a minisztert, nem pedig a botrányos videó szereplőjét, a 
konzult küldte vissza Budapestre. Az ukrán külügyér nyilvánvalóan a konzulra gondolhatott. A magyar külügy 
reagálás nélkül hagyta az ukrán külügyminiszter bejelentését. A nyilvánosságra hozott videó szervesen 
megemlékezett az ukrán-magyar kapcsolatok kardinális romlásáról: 2017. szeptember 25-én az ukrán 
Legfelsőbb Tanács elfogadta az ukrán oktatási törvényt, amely megfosztotta a nemzetiségi kisebbségeket az 
anyanyelvükön való iskolai oktatástól. 

Rosszijszkaja Gazeta: Не ждите ответа 
2018. szeptember 20. (online) 
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Magyarország beregszászi konzulátusán az ukránoknak magyar útlevelet osztogatnak – derül ki a 
Youtube-on közzétett videón. Magyarország, amely a NATO szabályai szerint nem támaszthat területi 
igényeket más országgal szemben, nyilvánvalóan „csendesen” Ukrajna egy részét el akarja tulajdonítani, ezért 
is osztogatja saját útleveleit az ukránoknak – áll a videóhoz megfogalmazott leírásban. A videóban az ukrán 
állampolgárok esküt tesznek a Magyarországhoz való hűségre. Ezt követően eligazítást kapnak a magyar 
diplomatáktól: „a magyar állampolgárság megszerzésének tényét titkolják az ukrán állami szervek előtt”. 

Unian.ua: У мережі з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням 
не повідомляти про це владі 
2018. szeptember 19. (online) 

 
Berki Károly, a beregszászi járási tanács képviselője lemondott mandátumáról, ugyanis magyar 

útlevelet találtak nála – derült ki a kárpátaljai erőszakszervezetek és a KMKSZ információjából. Berki Károlynál 
a határon végzett tüzetes átvizsgálás során magyar útlevelet találtak. Az eset pár nappal ezelőtt történt. A 
hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian.ua: На Закарпатті у депутата райради знайшли угорський паспорт - ЗМІ 
2018. szeptember 19. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter megvitatja Szijjártó Péterrel azt, hogy Kárpátalján az ukránoknak 

magyar útleveleket osztogatnak. Az ukrán miniszter közösségi oldalán közölte, hogy az ENSZ Közgyűlésén New 
York-ban találkozik magyar kollégájával. Klimkin bejegyzésében azt írta, Szijjártónak „kényelmesebb 
Budapesten magyar útleveleket osztogatni”, mintsem Ukrajnában.   

Unian.ua: Клімкін відреагував на інформацію про видачу українцям угорських паспортів 
2018. szeptember 19. (online) 

 
Pavlo Klimkin hangsúlyozta, hogy Ukrajna többször figyelmeztette Magyarországot és reagálni fog 

arra, hogy magyar útleveleket osztogatnak az ukrán állampolgároknak Kárpátalján. Az ukrán külügyminiszter 
erről szóló videóüzenetet tett közzé közösségi oldalán. „Valójában tudtunk arról, hogy a magyar konzulátuson 
magyar útleveleket osztogatnak, figyelmeztettük ezzel kapcsolatosan magyar kollégáinkat, de ez a videó most 
bizonyíték. Erre a bizonyítékra nem lehet hallgatni, reagálni szükséges. Én tudatában vagyok annak, hogyan 
fogunk reagálni. Ez a konzul valahova Budapestre fog utazni, más magyar városba, de valójában ő csak egy 
részelem ebben a diplomáciai konstrukcióban” – fogalmazott Klimkin. A hírről beszámolt a Zn.ua is.  

Unian.ua: Україна відреагує на видачу угорських паспортів на Закарпатті - Клімкін (відео) 
2018. szeptember 19. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter intézkedésekre szólította fel Magyarországot, miután videó jelent 

meg arról, hogy a beregszászi magyar konzulátus épületében magyar útleveleket osztogatnak. „Az álhírek rossz 
trenddé váltak. Magyarországnak két opciója van: bebizonyítani, hogy a megjelent videó állhír, vagy 
haladéktalanul intézkedéseket foganatosítani. Gondolom, hogy a csak az utóbbi a reális. Ugyanakkor a külügyi 
tárca vezetője nem pontosította, hogy milyen intézkedésekről lenne szó. 

Unian.ua: Клімкін вимагає від Будапешта "вжити заходів прямо зараз" через угорські паспорти на 
Закарпатті 
2018. szeptember 19. (online) 

 
A beregszászi magyar konzulátus magyar útleveleket osztogat az ukránoknak és arra kéri azokat, hogy 

ne értesítsék erről a helyi kormányzatot – közölte a hírügynökség az Ukrinform ukrán ügynökségre utalva. „A 
második állampolgárság megszerzésének procedúráját pezsgős koccintás kíséri és utasításokat adnak arra 
vonatkozóan, hogy a megkapott dokumentumokról ne jelentsenek az ukrán hatalomnak. Eközben Ukrajna 
állampolgárai esküt tesznek a Magyarországnak való hűségre” – áll a közleményben. A hírt egy, a helyszínen 
készített videó is kíséri, amelyen látható, hogy az új magyar útlevelek tulajdonosai eligazítást kapnak a 
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diplomatáktól, akik javasolják, hogy titkolják el „Ukrajna állami szerveitől a magyar állampolgárság 
megszerzését”. A konzulátus egyelőre nem szolgáltatott magyarázatot a hírre. A kijevi magyar nagykövetségen 
is elzárkóztak a kommentártól, megjegyezve, hogy a tárgyban érkezett írásos megkeresést továbbították 
Magyarország központi szerveihez. A lap emlékeztetett, hogy Keskeny Ernő, Magyarország ukrajnai 
nagykövete kijelentette, hogy Magyarországnak jogában áll osztogatni útleveleit mindenkinek, aki magyar 
gyökerekkel rendelkezik. Az ukrán külügy ezt a nagyköveti hatáskör túllépésének ítélte meg. Az ukrán külügyi 
tárca adatai szerint Magyarország több mint százezer útlevelet osztott ki Kárpátalján. A hírről beszámolt az 
Izvesztyija és a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: В Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта, сообщили СМИ 
2018. szeptember 19. (online) 

 
Arra a hírre, hogy a beregszászi magyar konzulátusnál az ukrán állampolgároknak magyar útleveleket 

osztogatnak, reagált Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter. „New-Yorkban az ENSZ Közgyűlésén találkozom a 
magyar miniszterrel. Minden más mellett, amennyiben a videó, amelyen Beregszászban magyar útleveleket 
adnak ki, nem álhír, gondolom, neki magyar útleveleket osztogatni Budapestre kell majd mennie. És 
semmiképpen nem az ukrán állampolgároknak. Ott kényelmesebb” – írta az ukrán miniszter közösségi 
bejegyzésében. 

Ria-Novosztyi: Климкин хочет потребовать разъяснений Венгрии по выдаче паспортов 
2018. szeptember 19. (online) 

 
Az ukrán miniszter szavai szerint a tárcánál tudtak az útlevelek osztogatásáról, de nem tudtak 

bizonyítékot felmutatni. „De a videó már bizonyíték, hallgatni nem szabad, reagálni kell. Hogyan reagálunk? – 
ahogy értem, a konzul valahova Budapestre fog utazni, vagy más magyar városba, de valójában ő csak egy 
részelem ebben a diplomáciai konstrukcióban” – jelentette ki az ukrán külügyér közösségi videójában. A hírről 
beszámolt a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: Киев намерен выслать венгерского консула за выдачу паспортов украинцам 
2018. szeptember 19. (online) 

 
Irina Gerascsenko, az ukrán Legfelsőbb Tanács első elnökhelyettese úgy véli, hogy az ukrán Biztonsági 

Szolgálatnak és a külügyminisztériumnak keményen kell reagálni a magyar útlevelek Kárpátalján történő 
osztogatásával kapcsolatos információra. Gerascsenko közölte, eljött az ideje annak, hogy vitát tartsanak az 
eltitkolt kettős állampolgárságért járó felelősség szigorításáról. 

Nyezaviszimaja Gazeta: В Раде потребовали жесткой реакции МИДа Украины и СБУ на выдачу 
паспортов Венгрии украинцам 
2018. szeptember 19. (online) 

 
A Jurnalul National az MTI alapján ismertette Szijjártó Péter nyilatkozatát a marosvásárhelyi katolikus 

iskola ügyéről. A határon túli magyar nemzeti közösségek továbbélésének egyik legfőbb garanciája az 
anyanyelvi oktatás fennmaradása - mondta a magyar külgazdasági és külügyminiszter újságírók előtt hétfőn. 
Kiemelték a cikkben, hogy Szijjártó Péter szerint intenzív megbeszéléseket folytattak a román féllel, sok 
diplomáciai eszközt be kellett vetni annak érdekében, hogy végül megállapodásra jussanak. A tárcavezető 
kifejtette: bízik abban, hogy erre a sikerre alapozva a magyar-román együttműködést a kölcsönös tisztelet 
alapján tudják folytatni.  

Jurnalul National: Ministrul ungar de Externe, la o școală din Târgu Mureș 
2018. szeptember 10. (online) 
 

A Jutarnji.hr „Segítség a magyar kisebbségnek vagy Nagy-Magyarország projektje?” címmel közölt írást, 
melynek szerzője szerint „Orbán szlovéniai inváziója” vegyes reakciókat váltott ki, egyesek örülnek, mások 
kevésbé. Anton Balažek lendvai polgármester nem lát kivetnivalót a magyar beruházásokban, s szerinte nincs 
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ok aggodalomra, amennyiben a viszony korrekt. Szerinte természetes, hogy jelen van bizonyos paranoia. A 
magyar beruházások a turizmus mellett a futballal kapcsolatosak, folynak a másodosztályú lendvai Nafta 1903 
futballakadémia építési munkálatai, melyekre a magyar fél hatmillió eurót adott. Végh Gábor, a Nafta 1903 
elnöke a hírek szerint Orbán barátja, s Mészáros Lőrinchez hasonlóan vannak építőipari érdekeltségei is. A 
magyar kisebbség tagjai összesen 1,5 millió eurónyi pályázati pénzből személyenként 20.000 eurónyi vissza 
nem térítendő támogatásra pályázhatnak. Horváth Ferenc, a magyar kisebbség parlamenti képviselője 
kiemelte, a magyar költségvetésből származó, világos eredetű összegekről van szó. 

Jutarnji.hr: POMOĆ NACIONALNOJ MANJINI ILI PROJEKT VELIKE MAĐARSKE? Orbanova ekonomska 
invazija Slovenije izazvala oprečne reakcije; neki su sretni, drugi baš i ne 
2018. szeptember 4. (online) 

 
A Delo.si „Orbán a szlovéniai beruházásokkal választókat vásárol magának?” címmel közölt cikket, 

melyben kifejtették, hogy Kelet-Szlovéniában ezek a beruházások nem hoznak sok pénzt a helyieknek, ám ott 
sokaknak ez is sokat jelent. A Muravidéki Magyar Tudományos Társaság tagja, dr. Kovács Attila történész 
kifejtette, nem Nagy-Magyarországot építenek, hiszen az összegeket nem csak magyaroknak szánják (a 
kétnyelvű települések bármely lakosa igényelheti), illetve hozzátette, hogy „valójában kis összegekről van szó”. 
Kovács elmondta azt is, hogy a legutóbbi magyar parlamenti választásokon is kevesen vettek részt a muravidéki 
magyarok közül. Ami azonban a muravidéki labdarúgásba való befektetéseket illeti, Kovács kiemelte, 
meglátása szerint az, hogy csak a lendvai Nafta futballklubot támogatják, a falusi magyar klubokat pedig nem, 
a magyar adófizetők pénzének felelőtlen költését jelenti. Kovács szerint Nagy-Magyarország építéséről már 
csak azért sem lehet szó, mert a szlovéniai magyarok rendkívül kevesen vannak, 2002-ben is csak 5.200-an 
vallották magukat annak, becslései szerint pedig ma ez 4.500 körül mozoghat, s meglátása szerint Szlovénia 
iránt lojális állampolgárokról van szó. Kovács szerint ez már csak azért is így van, mert Szlovéniában mintegy 
kétszer jobb az életszínvonal, mint Magyarországon, így a gazdasági segítség sokkal inkább tekinthető a Fidesz 
szavazatszerzési kísérletének. 

Delo.si: Si Orbán z naložbami v Sloveniji kupuje volivce? 
2018. szeptember 4. (online) 

 
A Delo.si „Segítség a kisebbségnek vagy Nagy-Magyarország projektje?” címmel közölt írást, melyben 

kiemelik, hogy a kelet-szlovéniai lehetőségek iránt érdeklődő magyar beruházók újabban elsősorban a 
sportturizmus iránt érdeklődnek. Lendván idén tíz százalékos lesz a turizmusból származó bevételek 
növekedése, perspektivikus területről van tehát szó. A magyar beruházások emellett a futballal kapcsolatosak, 
már folynak a másodosztályú lendvai Nafta 1903 futballakadémia építési munkálatai, melyekre a magyar fél 
hatmillió eurót adott. Végh Gábor, a Nafta 1903 elnöke a hírek szerint Orbán barátja, s Mészáros Lőrinchez 
hasonlóan vannak építőipari érdekeltségei is. A magyar kisebbség tagjainak támogatása a magyar nyelvhez és 
kultúrához való kapcsolatának megőrzését is szolgálja. Az összesen 1,5 millió eurónyi pályázati pénzből 
személyenként 20.000 eurónyi vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni. Horváth Ferenc, a magyar 
kisebbség parlamenti képviselője kiemelte, a magyar költségvetésből származó, világos eredetű összegekről 
van szó. 

Delo.si: Pomoč manjšini ali projekt velike Madžarske? 
2018. szeptember 4. (online) 

 
Az Adevărul véleményrovatában Razvan Munteanu arról írt, hogy „a magyar szeparatizmus egyre 

nagyobb kihívás Ukrajna számára”. A NewsInt nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó portál igazgatója 
kijelentette, hogy Ukrajna nemcsak Keleten, hanem Nyugaton is súlyosan konfrontálódik egy állammal, ez 
Magyarország. A szerző idézte Orbán Viktor tusványosi kijelentését, amely szerint Ukrajnának nem lehet euro-
atlanti jövője és Európa primitív Oroszország-politikát folytat. Munteanu az ukrán oktatási törvény 
kisebbségellenes rendelkezéseit ismertette röviden, mint amely előidézte a konfliktust Magyarország és 
Ukrajna között, de kiemelte, hogy Lengyelországgal már megállapodásra jutott az ukrán fél és Romániával és 
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Magyarországgal is tárgyalnak. Ugyanakkor a magyar fél létrehozott egy miniszteri posztot Kárpátalja 
fejlesztéséért, gyakorlatilag Ukrajna egy részének igazgatási jogát vetve fel – írta. Arról is beszámolt, hogy 
Magyarország megváltoztatta a miniszter megnevezését, a hatáskörei azonban nem változtak. Munteanu úgy 
értelmezte ezt a vitát, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy fenntartsa a konfliktust az oktatási törvény 
miatt. Hozzátette: a szomszédos országokban élő magyarok autonómiája az Orbán-kormány emblematikus 
célja, Kijev pedig nemcsak úgy tekint Magyarország, mint az orosz érdekek regionális képviselőjére, hanem 
mint egy olyan aktor, akinek saját stratégiai érdekei miatt nem tetszik, hogy Ukrajna az áldozat szerepében van 
az orosz agresszió miatt. Végül felvetette, hogy a bukaresti, belgrádi, pozsonyi és kijevi kormányoknak esetleg 
közösen kellene fellépniük a magyar revizionista érzelmek feléledése ellen.  

Adevărul: Separatismul maghiar, o provocare din ce în ce mai mare pentru Ucraina 
2018. szeptember 3., Razvan Munteanu (online) 

 
Simon Zsolt, a Szlovák Nemzeti Tanács független képviselője szombaton Észak-Komáromban 

bemutatta a Magyar Fórum elnevezésű új politikai pártot. Simon hangsúlyozta, hogy ez a csapat az összes olyan 
régiót képviseli, ahol a magyar kisebbség él, valamint, hogy fiatal személyekről van szó, akik biztosítják a 
generációs cserét. A hírről a Sme is beszámolt.   

Pravda: Zsolt Simon predstavil v Komárne novú stranu Magyar-Maďarské Fórum 
2018. szeptember 1., TASR (online) 

 
Magyarország megváltoztatja a kárpátaljai megbízottja botrányos megnevezését – jelentette ki 

közösségi oldalán Pavlo Klimkin, Ukrajna külügyminisztere. „A reggelt Szijjártó Péter magyar kollégámmal 
folyatatott beszélgetéssel kezdtem. A magyarok helyesen hallottak meg minket és megváltoztatják a 
kárpátaljai megbízottjuk megnevezését. Minden más kérdést illetően folytatjuk a konstruktív munkát” – 
fogalmazott az ukrán miniszter. Augusztus 1-jén Marjana Beca, az ukrán külügyi tárca szóvivője kijelentette, 
hogy Magyarország nem informálta Ukrajnát a Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos tisztségének 
létrehozásáról. Beca hangsúlyozta, hogy az ilyen tisztségek létrehozásának csupán a ténye az ukrán állam 
belügyeibe való közvetlen beavatkozást jelenti, mert az ilyen megbízott kompetenciáját kiterjesztik Ukrajna 
szuverén területére. Beca közölte, hogy az ukrajnai magyar nagykövet az ukrán külügyminisztériumba való 
behívatását követően a magyar fél mindeddig nem adott hivatalos választ a kérdést illetően. 

Unian.ua: Угорщина змінює назву свого уповноваженого "по Закарпаттю" - Клімкін 
2018. augusztus 31. (online) 

 
Magyarország Kijev követelésének megfelelően megváltoztatja az ukrajnai kárpátaljai régió 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztosi tisztség megnevezését. Erről szóló Twitter-bejegyezést közötlt Pavel 
Klimkin ukrán külügyminiszter augusztus 31-én. „A reggelt Szijjártó Péter magyar kollégával folytatott 
beszélgetéssel kezdtem. A magyarok jól megértettek minket és megváltoztatják a „Kárpátalja-ügyi” 
megbízottjuk megnevezését. Minden más kérdést illetően folytatjuk a konstruktív munkát” – írta a miniszter. 
A beszélgetés egyéb részleteit Klimkin nem hozta nyilvánosságra. 

Lenta.ru: Венгрия подчинилась требованиям Украины 
2018. augusztus 31. (online) 
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