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ÖSSZEFOGLALÓK 

Az Adevărul Szijjártó Péter szavairól számolt be Jean-Claude Juncker megszólalása kapcsán. Idézték a 
külügyminiszter nyilatkozatát: „Európa akkor lesz erős és egységes, ha elfogadjuk, hogy bizonyos történelmi 
dátumok egyeseknek örömöt jelentenek, másoknak viszont fájdalmat”. „Az is fontos lenne, hogy azoktól, akik 
szomorúan emlékeznek egy eseményre, ne várják el, hogy örüljenek, az ilyen elvárás ugyanis erkölcstelen és 
tisztességtelen” – fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette: Junckernek Európa egységét kellett volna  
megtestesítenie, „de erre soha nem volt képes, sem a Brexitnél, sem a migrációnál, sem a román nemzeti 
ünnepnél”. Az írásban a román külügyi tárca állásfoglalását is ismertették, amelynek értelmében üdvözlik 
Jean-Claude Juncker állásfoglalását, ugyanakkor aggodalmának adnak hangot a „budapesti hatóságok 
retorikája” miatt. A bukaresti külügyminisztérium szerint az Európai Bizottság elnökének üzenete annak a 
román államnak az európai szintű elismerése, amely „az idők során hathatós, a legszigorúbb szabványokat is 
kielégítő” intézkedéseket hozott a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek érdekében. 

Adevărul: Şeful diplomaţiei ungare îl critică dur pe Juncker pentru declaraţia facută despre Centenarul 
Marii Uniri. Reacţia Ministerului Afacerilor Externe 
2018. október 30., Ion Gaidau (online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról írt, hogy „december elseje rendkívül bosszantja a budapesti erős 

embereket”. A cikkben beszámoltak Jean-Claude Juncker szavairól december elseje kapcsán, majd Kovács 
Zoltán kormányszóvivőt idézték, aki kijelentette, hogy az EB elnöke az állapotának (a cikkben hibásan 
államának) megfelelően nyilatkozott. Ezt követően Németh Zsolt reakcióját is ismertették: „mi magyar 
politikusok nem kell bánjuk, hogy az első pillanattól kezdve közhírré tettük alkalmatlanságát és minden 
eszközzel harcoltunk vállalhatatlan álláspontjaival szemben! Az is szíve joga, hogy Romániával együtt 
ünnepelje az ország centenáriumát, feltéve, ha nem próbálja meg kötelezővé tenni. Mi addig is vágjuk a 
centit, jövő májusban végre lejár Juncker úr bizottsági elnöki mandátuma. Mi magyarok arra fogunk pezsgőt 
bontani!” Végül Tőkés László felszólalásából is idéztek, aki Klaus Johannist figyelmeztette, hogy a magyarok is 
eltűnhetnek Romániából, mint a szászok.   

Evenimentul Zilei: 1 Decembrie ÎI IRITĂ ENORM pe greii de la Budapesta. ULTIMUL ATAC a fost la cel mai 
înalt nivel. News alert 
2018. október 30., Antonia Hendrik (online) 

 
Budapest hétfőn hivatalosan megváltoztatta Grezsa István kormánymegbízott tisztségének 

megnevezését Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-
medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosra. Az erről szóló határozatot a 
Magyar Közlöny október 29-i számában tették közzé. A hírügynökség emlékeztetett, hogy korábban Marjana 
Beca ukrán külügyi szóvivő kijelentette, hogy az ilyen jellegű tisztségek kialakításának már maga a ténye az 
ukrán állam belügyeibe való beavatkozás, mert az ilyen megbízott hatáskörét Ukrajna szuverén területe egy 
részére is kiterjesztik. A hírről beszámolt a Zn.ua és a Kp.ua is. 

Unian.ua: Угорщина змінила скандальну назву "уповноваженого по Закарпаттю 
2018. október 30. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter reagált a kárpátaljai megbízott tisztség „botrányos 

megnevezésének” megváltoztatására. „Magyarország megváltoztatta megbízottja tisztségének a 
megnevezését. Remélem, most már képesek leszünk a reális együttműködésre, és kormányaink 
szinkronizálva tudnak majd segíteni a közösségeinken. Mellesleg, Szijjártó Péter ma ünnepli a 40. 
születésnapját. Jó, amikor az ünnepnapok mindenki számára kellemes híreket hoznak” – írta Klimkin 
közösségi bejegyzésében. A hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian.ua: "Приємні новини": Клімкін відреагував на зміну в Угорщині назви "уповноваженого 
щодо Закарпаття" 
2018. október 30. (online) 
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Magyarország módosította Grezsa István kárpátaljai ügyekért felelős kormánymegbízott tisztségének 
elnevezését. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által aláírt rendelet szerint az új titulus: Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Most már a tisztség megnevezésében 
nemcsak Kárpátalja fejlesztéséről van szó, hanem két szomszédos határ menti régió együttműködéséről. 

Lenta.ru: Венгрия все же пошла на уступки Украине 
2018. október 30. (online) 

 
Az Adevărul „Hogyan akarja Magyarország elnyerni a romániai magyarok autonómiáját. A terv, 

lépésről-lépésre” címmel adott hírt Szili Katalin erdélyi látogatásáról. A cikkben a határon túli 
autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban közvetítő miniszterelnöki megbízott szavait ismertették, kiemelve, 
hogy „míg az autonómia kérdése nyugvópontra kerül, más törvényi lehetőségeket is meg kell ragadni azért, 
hogy az erdélyi magyarság helyzete javuljon”. Hozzátették, hogy Hargita és Kovászna megyei politikai 
vezetőkkel találkozott Szili, majd leszögezte: „az autonómia valamennyi beszélgetőpartnerem részéről 
igényként merült fel, és azt is megfogalmazták, hogy e cél érdekében félre kell tenni a napi pártpolitikai 
csatározásokat, és együttesen kell az igényt képviselni”. A miniszterelnöki megbízott a jelenleg 
alkotmányossági felülvizsgálaton levő, kihirdetésre váró közigazgatási törvénykönyv adta lehetőségeket, 
valamint a román parlamentben 13 éve elakadt kisebbségi törvénytervezetet említette. Utóbbival 
kapcsolatban fontosnak tartja, hogy az erdélyi magyar pártoknak legyenek közösen aktualizált módosító 
javaslatai a kulturális autonómiát is magába foglaló törvény tervezetéhez. Arról is beszámoltak az írásban, 
hogy időközben a magyar kormány 4 millió eurót hagyott jóvá erdélyi befektetésekre, jövőre pedig 4,64 
millió eurót, miközben a Pro Economica Alapítványon keresztül támogatja az erdélyi magyar gazdákat. Végül 
beszámoltak róla, hogy nagy felháborodás övezte Jean-Claude Juncker EP-beszédét, amelyben az EB elnöke 
európai ünnepnek nevezte a román nemzeti ünnepet. Ezzel kapcsolatban Németh Zsoltot idézték, aki a 
Krónikának kifejtette: „mi magyar politikusok nem kell bánjuk, hogy az első pillanattól kezdve közhírré tettük 
alkalmatlanságát és minden eszközzel harcoltunk vállalhatatlan álláspontjaival szemben! Az is szíve joga, 
hogy Romániával együtt ünnepelje az ország centenáriumát, feltéve, ha nem próbálja meg kötelezővé tenni”. 
Végül Korodi Attila RMDSZ-es képviselő véleményét is ismertették: „az Európai Bizottság elnökének 
felületességére utal a centenárium európai megünneplésének emlegetése. Az Európa újrarendeződéséhez 
vezető száz évvel ezelőtti történések nem vidám pillanatai Európának”. 

Adevărul: Cum vrea Ungaria câştigarea autonomiei pentru maghiarii din România. Planul, pas cu pas  
2018. október 28., Radu Eremia (online) 

 
Az Evenimentul Zilei közölte, hogy „Magyarország újabb sértést fogalmazott meg Romániával 

szemben”. A cikkben arról írtak, hogy Tarlós István Székelyudvarhelyen kijelentette: Budapest vállalja, hogy 
kifizeti a Székelyudvarhelyre kirótt bírság egy részét, amit a város a magyar nemzeti színű szalagok 
használatáért kapott. A cikkben Gálfi Árpád helyi polgármestert idézték, aki leszögezte, hogy nem a magyar 
zászlót, csak nemzeti színű szalagokat használtak az október 23-ei ünnepségen és a jövőben is meg fogják 
ünnepelni a magyar nemzeti ünnepeket, nem rettennek meg a fenyegetésektől és bírságoktól. Gálfi 
hozzátette: Tarlós István budapesti főpolgármester megígérte, hogy hozzájárul a bírság kifizetéséhez és más 
testvértelepülések is hasonló ígéretet tettek.  

Evenimentul Zilei: BUDAPESTA, o nouă SFIDARE pentru ROMÂNIA! Miza, STEAGUL Ungariei de la 
Odorheiul Secuiesc 
2018. október 28., Gabriel Valentin (online) 

 
A magyar konzul kiutasítása Ukrajnából megfelelő válasz volt a magyar útlevelek Beregszászon 

történő osztogatására – véli Georgij Tuka, az ideiglenesen megszállt donyecki területekért felelős 
miniszterhelyettes. A tisztviselő megjegyezte, hogy Magyarország vezetése kimondottan oroszbarát 
álláspontra helyezkedett. Véleménye szerint a magyar útlevelek Beregszászon történő osztogatása egy 
speciális művelet. A hivatalnok elismerte, hogy Kárpátalja az egyik olyan régió, amelyben hosszú ideje nem 
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valósult meg a központi ukrán hatalom politikája. Mindez potenciálisan a szóban forgó régió elvesztéséhez 
vezethet. A hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian.ua: Угорщина – на боці Росії: Тука назвав роздачу угорських паспортів на Закарпатті 
спецоперацією 
2018. október 28. (online) 

 
Kijev a jövőben elveszítheti Kárpátalját – erről szóló bejelentést tett Georgij Tuka, az ideiglenesen 

megszállt donyecki területekért felelős miniszterhelyettes. „Valójában két területet elveszítettünk, 
Kárpátalját még egyelőre nem, de teljesen egyetértek azzal, hogy azokat a területeket veszítjük el, ahol nem 
létezett a központi kormányzat politikája” – mondta Tuka. A hírről beszámolt az Izvesztyija, a Kommerszant 
és a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: В Киеве признали возможность потери контроля над Закарпатьем 
2018. október 28. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „Erdély és a Budapestről irányított terv. Nemzeti jelentőségű információ” 

címmel arról írt, hogy a magyar kormány idén 1,3 milliárd, jövőre 1,5 milliárd forintot fektet be Erdélyben. 
Megjegyezték, hogy az erről szóló kormányhatározat értelmében a mintegy 4 millió dollárt még az idén 
elköltik Erdélyben. Hozzátették: „több mint egymillió magyar él Szerbiában, Romániában és Ukrajnában, 
Orbán Viktor 2010 után állampolgárságot és szavazati jogot adott nekik. Ez segített neki, hogy 2014-ben 
parlamenti többséget szerezzen”.  

Evenimentul Zilei: Transilvania și PLANUL ORDONAT de la Budapesta. Avem informațiile de IMPORTANȚĂ 
NAȚIONALĂ 
2018. október 27., Lucian Ionescu (online) 

 
Petro Porosenko ukrán elnök Volodimir Pahnyukot nevezte ki SZBU kárpátaljai megyei főosztálya 

élére. A lap emlékeztetett, hogy Kárpátalján az utóbbi időben nem nyugodt a helyzet. A beregszászi 
konzulátus épületében rögzített „botrányos videó” került napvilágra. Nemrégen ismeretlenek „Állítsuk meg a 
szeparatistákat” feliratú, kárpátaljai magyar politikusokat ábrázoló óriásplakátokat helyeztek a megyében. 

Unian.ua: На тлі загострення відносин з Угорщиною Порошенко призначив нового очільника СБУ 
в Закарпатській області 
2018. október 27. (online) 

 
A Sme hírt adott róla, hogy a kelet-szlovákiai Debrődben található látogatóközpont célja, hogy 

hozzájáruljon a környéken a turizmus fejlődéséhez. A polgármester tájékoztatása szerint egy községi 
panzióról van szó. A község a projektre négyszázezer eurós támogatást kapott Magyarországtól. „Egy 
rendkívüli támogatásról van szó a magyar állami alapokból, amelyek a külföldi magyar kultúrát, turizmust és 
nemzetiséget támogatják” – mondta Gergely Papp Adrianna, a község polgármestere.  

Sme: Obecný penzión v Debradi bude slúžiť turistom 
2018. október 25., TASR (online) 

 
Október 24-én a romániai magyar politikai pártok és szervezetek közös nyilatkozatot írtak alá a 

nemzetiségi kisebbségek jogainak védelmére, amit benyújtottak az ENSZ-hez. A nyilatkozatban szó van a 
kárpátaljai magyarok ellen irányuló intézkedésekről. A dokumentumban megjegyezték, hogy jelenleg 
Ukrajnában nemcsak megfosztják a kárpátaljai kisebbségeket jogaiktól, hanem üldözik is a magyarokat. A 
nyilatkozatot az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt, a Magyar Polgári Párt, a Magyar Nemzeti Tanács és a 
Székely Nemzeti Tanács képviselői írták alá. A hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian.ua: До ООН подали заяву на захист прав угорців на Закарпатті - ЗМІ 
2018. október 25. (online) 

 
Szijjártó Péter kijelentette a NATO-főtitkárnak, hogy a kisebbségeket hátrányosan érintő ukrán 

oktatási törvény miatt az ukrán-magyar kapcsolatokat illetően jelentősen romlott a helyzet. Semmi sem 
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történt az oktatási törvény módosítását illetően. Elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet, amikor a magyar 
állampolgársággal is rendelkező kárpátaljai megyei képviselők felkerültek az ukrán törvényeket sértő 
személyek közé a Mirotvorec ukrajnai honlap adatbázisában. Az ukrán Legfelsőbb Tanács honlapján a 
kárpátaljai magyarok deportálására felszólító petíciót helyeztek el. Ilyen feltételek mellett Magyarország nem 
támogathatja az Ukrajna-NATO bizottság összehívását – közölte a miniszter. A hírről beszámolt a Kp.ua is. 

Unian.ua: Угорщина поскаржилася генсеку НАТО на суттєве погіршення відносин з Україною 
2018. október 25. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügymniszter kijelentette, hogy a magyarellenes óriásplakátok megrendelését 

illetően már vannak gyanúsítottak, azok nevét a nyomozási eljárás lezárását követően nyilvánosságra fogják 
hozni. A miniszter meggyőződése szerint itt tudatos provokációról van szó. Megjegyezte, hogy a magyar 
közösséget nem lehet szeparatizmussal vádolni, bár vannak nagyon radikális képviselői. Soha sem voltak 
problémák az ukrán-magyar határon. A probléma a magyar konzulátusokon van, ahol állampolgárságot 
osztogattak. Klimkin szerint a probléma abban rejlik, hogy Kárpátalján, főleg ott, ahol a magyarok élnek, 
egyfajta enklávé kezd kialakulni, ahol csak a magyarok és a magyar nyelv létezik. 

Zn.ua: Климкин прокомментировал "антисепаратистские" борды на Закарпатье 
2018. október 25. (online) 

 
A magyarok érdekeit képviselő romániai politikai pártok és társadalmi szerveztek közös 

nyilatkozatban fordultak az ENSZ-hez, amelyben felhívják a figyelmet az ukrajnai nemzeti kisebbségek 
elnyomására. A dokumentumban megjegyzték, hogy jelenleg Ukrajnában a kárpátaljai kisebbségek 
képviselőit megfosztják jogaiktól, üldözik a magyarokat. Ezért figyelmeztetni kell Ukrajnát, hogy tartsa be az 
általa is elfogadott, a diszkrimináció felszámolásáról szóló ENSZ-deklaráció második cikkelyét. A nyilatkozatot 
aláírták az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt, a Magyar Polgári Párt, a Magyar Nemzeti Tanács és a Székely 
Nemzeti Tanács képviselői. A hírről beszámolt az Izvesztyija is. 

Ria-Novosztyi: Румынские венгры пожаловались на Украину в ООН, пишут СМИ 
2018. október 25. (online) 

 
Nyikolaj Mironov, a Gazdasági és Politikai Reformok Központjának vezetője megjegyezte, hogy Kijev 

semmilyen intézkedést nem hozott a magyar kormány által támasztott kifogásokkal kapcsolatosan. A 
kisebbségi nyelvek használatát korlátozó ukrán oktatási törvényt fájdalmasan fogadták, mind a magyarok, úgy 
a románok is. Hasonló helyzet a továbbiakban is elő fog fordulni, mivel Ukrajnában eléggé erős a 
nacionalizmus. Az ukrán kormány ki van szolgáltatva a helyzetnek, mivel a támogató lakosság jelentős része 
nacionalista hangulatokat táplál, vagyis az oroszok és a többi kisebbségek jogainak korlátozására vannak 
hangolva. A szakértő szerint a Kijev által folytatott nacionalista politika Ukrajna nemzetközi státusára nézve is 
veszélyt jelent. 

Ria-Novosztyi: Румынские венгры пожаловались на Украину в ООН, пишут СМИ 
2018. október 25. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az Ukrajnával kapcsolatos helyzet romlásáról tett bejelentést, 

miután Kijev új nyelvtörvényt fogadott el. Szijjártó Péter Brüsszelben csütörtökön közölte, hogy jelentősen 
romlott a helyezet Ukrajna vonatkozásában, ugyanis semmi nem történt az oktatási törvény módosításának 
ügyében, és elfogadták a nyelvtörvényt is, amely az oktatás mellett a kultúrában, a médiában és a 
közigazgatásban is elveszi a nemzeti kisebbségektől saját anyanyelvük használatának lehetőségét. Szijjártó 
szavai szerint ilyen feltételek között Magyarország nem hagyhatja jóvá a NATO-Ukrajna bizottsági ülés 
megtartását a következő külügyminiszteri találkozó során. 

Ria-Novosztyi: В Венгрии заявили об ухудшении ситуации вокруг закона о госязыке на Украине 
2018. október 25. (online) 
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Magyarország rögvest visszavonja az Ukrajna-NATO bizottság találkozójára vonatkozó vétóját, amint 
az ukrán fél Kárpátalján megszünteti a magyar nemzeti kisebbség jogsértését, felülvizsgálja az oktatási 
törvényt, és helyreállítja a kárpátaljai magyarok azon jogát, hogy saját anyanyelvükön tanulhassanak, mondta 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter újságíróknak a Varsói Biztonsági Fórum előestéjén. A miniszter 
megjegyezte, hogy más korrekcióra is szükség van – többek között az átmeneti időszak legalább 2023-ra 
történő meghosszabbítására, és a magániskolák kivonására a törvény hatálya alól. Szijjártó hozzátette 
továbbá, hogy az ukrán hatóságoknak közvetlen párbeszédet kell kialakítaniuk a kárpátaljai magyar 
közösséggel.  

Zn.ua: Венгрия выдвинула условия снятия вето с комиссии Украина-НАТО 
2018. október 25. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azt javasolta Ukrajnának, kössenek egyezményt a kisebbségek 

kölcsönös védelméről, és október 24-én át is adták a megegyezés tervezetét Pavel Klimkin ukrán 
külügyminiszternek. A magyar miniszter reményét fejezte ki, hogy a tervet már december elején az EBESZ 
milánói miniszteri ülésén elkezdhetik tárgyalni, és hozzátette, feltétlenül vissza kell állítani a kölcsönös 
bizalmat a kétoldalú kapcsolatokban. Szijjártó pozitívan értékelte, hogy a kárpátaljai magyarok deportálásáról 
szóló petíciót az ukrán parlament visszavonta, és kijelentette, hogy Magyarország az oktatási törvény 
végrehajtásának kiterjesztését várja az ukrán hatóságoktól. Korábban kiderült, hogy Klimkin és Szijjártó 
megegyezett, hogy konzuli képviselők szintjén konzultációt folytatnak a Kárpátaljával kapcsolatos kétoldalú 
problémákról. 

Iz.ru: Венгрия предложила Киеву заключить соглашение о защите нацменьшинств 
2018. október 25. (online) 

 
Gordan Jandroković horvát házelnök magyar kollégájával, Kövér Lászlóval találkozott Pécsett. 

Mindkét politikus dicsérte a másik fél kisebbségpolitikáját, mely meglátásuk szerint mintaszerű. Jandroković 
elégedett a magyarországi horvátok kisebbségi jogaival. A politikusok kiemelték, hogy a gazdasági 
együttműködés is jól alakul, illetve annak jelentőségét, hogy 600.000 magyar nyaralt a horvát tenegerparton. 

Index.hr: Njonjo: Hrvatska i Mađarska su primjer brige o nacionalnim manjinama 
2018. október 24. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter a magyar kollégájával tartott tárgyalásokat követően 

bejelentette, a magyar fél jövő héten közzéteszi a Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztosi tisztség új, 
megváltozott elnevezését, illetve a Kárpát-medence óvodáinak fejlesztésére irányuló program nevét. A két 
tárcavezető megállapodott abban, hogy az ukrán Külügyminisztérium a határokon átnyúló együttműködésért 
felelős posztot hoz létre. Klimkin hozzátette, hogy stratégiai szintű vita folyik arról, milyen téren zajlik majd a 
két ország együttműködése, de a technikai szintű vitán még van mit javítani. Ezzel kapcsolatban a diplomata 
elmagyarázta, hogy Kárpátalján meg kell valósítani közös ukrán-magyar kezdeményezéseket, és nem csak 
azokat, amelyek a helyi, többségében magyar lakosság támogatására irányulnak. A cikket a Day.kyiv.ua is 
közölte. 

Unian: В Україні створять "транскордонну" посаду через конфлікт з Угорщиною  
2018. október 24. (online)  

 
Budapesten ukrán-magyar konzultációkra kerül sor a kárpátaljai magyar lakosságnak kiadott magyar 

útlevelek kapcsán. A különböző minisztériumok képviselőit magába foglaló ukrán küldöttség élén Szerhij 
Pogorelcev, a Külügyminisztérium konzuli osztályának vezetője áll majd. Pavlo Klimkin külügyminiszter 
kifejtette, a tárgyaló felek részletesen megvitatják a konzuli szférában folytatott együttműködést, mivel 
Ukrajna nem hagyja annyiban a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény és az ukrán jogszabályok 
megsértését. 

Unian: Клімкін анонсував зустріч консулів у Будапешті щодо видачі угорських паспортів на 
Закарпатті  
2018. október 24. (online) 



Különgyűjtés a nemzetközi média megjelenésekből – 2018.10.31.   7 

 

 
  

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentette, országa „a bizalom helyreállításának 

szellemében” készen áll annak az 50 millió dollár értékű hitelkeretnek az aktivizálására, amelyből útépítést 
finanszíroznának Kárpátalján. A magyar Külügyminisztérium vezetője megerősítette, hogy a Varsóban Pavlo 
Klimkin ukrán külügyminiszterrel folytatott tárgyalások során megállapodás született a határokon átnyúló 
gazdasági együttműködésért felelős kormányzati tisztviselő kinevezéséről. Ezen felül Magyarország továbbra 
is 100 államilag finanszírozott ösztöndíjat biztosít az ukrán hallgatók számára a magyar egyetemeken. 
„Magyarország érdeke, hogy a kialakult konfliktust minél előbb meg tudjuk oldani” – szögezte le Szijjártó, aki 
szerint ez jó lenne mindenki számára, nemcsak Ukrajnának és Magyarországnak, hanem a kárpátaljai magyar 
nemzeti közösségnek is. 

Unian: Клімкін анонсував зустріч консулів у Будапешті щодо видачі угорських паспортів на 
Закарпатті  
2018. október 24. (online) 

 
Magyarország egy kisebbségvédelmi egyezmény megkötését javasolta Ukrajnának, közölte Szijjártó 

Péter magyar külügyminiszter, aki hangsúlyozta az országok közötti bizalom helyreállításának 
szükségességét. A magyar javaslat értelmében mindkét országnak tartózkodnia kell azon politikától, amely a 
nemzeti kisebbségek asszimilációját és a kárpátaljai nemzetiségek összetételének megváltozását 
eredményezi. A megállapodásnak továbbá garantálnia kell a nemzeti kisebbségek számára anyanyelvük 
használatát a vallás, a kultúra, az oktatás és a közigazgatás terén. „Az ukrán fél a javaslat tanulmányozására 
tett ígéretet” – mondta a külügyminiszter, és reményét fejezte ki, hogy a felek megvitatják a javaslat 
részleteit a következő, december 7-én Milánóban rendezendő találkozón. Szijjártó pozitív jelnek tartja 
továbbá, hogy az ukrán parlament honlapjáról lekerült a kárpátaljai magyar kisebbség deportálására 
felszólító petíció. A cikket a Zn.ua is megjelentette. 

Unian: Угорщина пропонує Україні укласти угоду про захист нацменшин - Сійярто  
2018. október 24. (online) 

 
Ukrajna és Magyarország külügyminisztere, Pavel Klimkin és Szijjártó Péter megegyeztek, hogy 

konzuli képviselők szintjén tárgyalnak a Kárpátaljával kapcsolatos kölcsönös problémákról. Klimkin elmondta, 
az ukrán tárgyalódelegációt a konzuli osztály vezetője vezeti. Megbeszélik, hogy történjen az együttműködés 
konzuli téren, mert sok nyitott kérdés van, részben technikaiak, részben egyebek, nyilatkozta a miniszter a 
TASSZ-nak. Most folyik a konzultációk dátumának meghatározása. Budapest és Kijev viszonya legutóbb akkor 
éleződött ki, amikor szeptember 19-én a világhálón megjelent egy videó, amely bemutatta, amint a 
beregszászi magyar konzulátus titokban magyar útlevelet ad ukrán állampolgároknak. Október 4-én az ukrán 
külügy persona non gratának nyilvánította a magyar konzult, amire válaszul Magyarország is kiutasította az 
ukrán konzult.  

Iz.ru: Украина и Венгрия договорились провести консультации по Закарпатью 
2018. október 24. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter elmondta, hogy új beosztást vezetnek be hivatalában, miután 

Magyarország átnevezi a „Kárpátaljáért felelős megbízott” posztját. „Megegyeztünk, hogy az elnevezés 
módosítását, illetve ennek publikálását követően mi is létrehozunk egy nem teljesen ennek megfelelő 
feladatkört, ami a határon átnyúló együttműködéssel foglalkozik” – idézte a minisztert az Interfaksz-Ukraina 
hírügynökség. Október 4-én Ukrajna kiutasította a magyar konzult, miután egy szeptemberben az internetre 
került videó tanúsága szerint kárpátaljai lakosok magyar útlevelet kaptak, és hűségesküt tettek 
Magyarországnak, igaz, később kiderült, hogy a konzulátus nem útlevelet, hanem egyéb dokumentumokat 
adott nekik. A magyar külügy hasonló lépéssel válaszolt. Szintén szeptemberben Szijjártó Péter magyar 
külügyminisztert Kijev ellenségei közé sorolta a Mirotvorec oldal, míg a magyar külügyi kormányzat Petro 
Porosenko ukrán elnököt szélsőségesként állította be. 2018 júniusában a magyar hatóságoki bevezették a 
„kárpátaljai terület fejlesztéséért felelős meghatalmazott miniszter” posztját, és programokat dolgoztak ki a 
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kárpát-medencei óvodák fejlesztésére, miután kiderült, hogy honfitársaik a régióban törvénysértéseket 
követtek el. Az ukrán Külügyminisztérium hivatalos magyarázatot követelt. 

Lenta.ru: Украина помирится с Венгрией с помощью «не совсем соответствующего» чиновника 
2018. október 24. (online) 
 

Lengyelországot és Ukrajnát nem konfliktus, hanem érzelmi alapú vita állította szembe egymással – 
véli Pavlo Klimkin. Az ukrán külügyminiszter szerint Magyarországgal más a helyzet. Kijev a Kárpátalján élő 
magyar kisebbség esetében azért korlátozta a magyar nyelv használatát, hogy ne érezzék magukat izolálva 
saját hazájukban az ukrán nyelv ismerete hiányában. Ezzel egyidejűleg Kijev nem kívánja meg tőlük, hogy 
feladják magyar identitásukat. Klimkin nem tartja kizártnak a kompromisszum lehetőségét a magyar 
kormánnyal, ugyanakkor leszögezte, az ukrán félnek saját államérdeke élvez prioritást. 

Rzeczpospolita: Pawło Klimkin: Musimy wspólnie chronić nasz region przed Rosją 
2018. október 23., Andrzej Łomanowski (online) 

 
A kerületi ügyészség sajtószolgálata bejelentette, hogy vizsgálatot kezdeményezett szándékos 

nemzetiségi gyűlöletkeltés ügyében a Kárpátalján kihelyezett magyarellenes óriásplakátok miatt. Gennagyij 
Moszkal, Kárpátalja kormányzója október 20-án arról tájékoztatott, hogy a KMKSZ képviselőinek arcképét és 
magyarellenes feliratokat tartalmazó óriásplakátok jelentek meg a régióban. Pavel Klimkin ukrán 
külügyminiszter bejelentette, hogy feltétlenül ki kell deríteni, ki áll az óriásplakátok mögött. Az ungvári 
rendőrség már megkezdte a bűnügyi nyomozást az ügyben, amelynek szankciója pénzbüntetés vagy 
legfeljebb öt évig terjedő szabadságvesztés. 

Ria.ru: В Закарпатье завели дело из-за антивенгерских билбордов 
2018. október 22., RIA (online) 

 
Kárpátalján büntetőeljárását indítottak a több kárpátaljai faluban kihelyezett „Állítsuk meg a 

szepratistákat” feliratú óriásplakátok kapcsán. A cikket a Kp.ua is közölte. 
Unian: Клімкін прокоментував появу провокаційних білбордів на Закарпатті  
2018. október 21. (online) 

 
Nyugat-Ukrajnában magyarellenes hirdetőtáblák jelentek meg, Kijev szerint az orosz FSzB áll az ügy 

mögött – írta a Hospodárske noviny. Hennagyij Moszkal, a kárpátaljai területi önkormányzat elnöke azt 
mondta, hogy az „FSzB orosz titkosszolgálat már néhány éve arra törekszik Kárpátalján, hogy egymás ellen 
uszítsa az ukránokat és a magyarokat”. „Állítsuk meg a szeparatistákat” felirattal és a helyi magyar kisebbség 
vezetőinek fényképével jelentek meg hirdetőtáblák Kárpátalja több részén Nyugat-Ukrajnában, tájékoztatott 
az Ukrinform hírügynökség. A területi tanács helyettese, Jaroslav Halas szerint a rendőrség nyomoz az 
elkövetők után. Ukrajna és Magyarország a múlt héten kölcsönösen kiutasították a konzuljaikat. Ennek oka 
Kijev azzal kapcsolatos elégedetlensége volt, hogy a beregszászi magyar konzul magyar útleveleket adott a 
magyar kisebbséghez tartozó ukrán polgároknak. A feszültség Ukrajna és Magyarország között azonban már 
hosszabb ideje fennáll az ukrán oktatási törvény miatt, amely nemcsak Magyarországon keltett aggodalmat 
és okozott tiltakozásokat, hanem Romániában, Oroszországban és Moldáviában is. A hírről a Pravda és a Sme 
is beszámolt. 

Hnonline.sk: Na západe Ukrajiny sa objavili protimaďarské bilbordy, Kyjev za nimi vidí ruskú FSB  
2018. október 20., TASR (online) 

 
A magyar kormány képviselője, Potápi Árpád János kijelentette, hogy 2019-ben Magyarország 

megduplázza a kárpátaljai magyar kisebbségnek nyújtott pénzügyi támogatás volumenét, 300 millió hrivnyát 
elkülönítve ezekre a célokra. Magyar Levente államtitkár közölte, hogy az elmúlt két évben a magyar 
közösség gazdasági fejlesztésére irányuló célzott támogatás összege elérte az 1,7 milliárd hrivnyát. A 
politikus hozzátette: „Ha van ország, ha van nép, amelyik érdekelt abban, hogy Ukrajna erős legyen, az 
Magyarország és a magyar nép, hiszen minél erősebb, gazdagabb, szuverénebb és függetlenebb Ukrajna, 
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annál jobb Magyarországnak, annál jobb a kárpátaljai magyarságnak.” A cikket a Day.Kyiv.ua is 
megjelentette. 

Unian: Будапешт вирішив подвоїти допомогу угорській меншині на Закарпатті  
2018. október 20. (online) 

 
Október 20-án Kárpátalja számos megyéjében több óriásplakát jelent meg a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség három vezetője fényképének ábrázolásával és az „Állítsuk meg a szeparatistákat” 
felirattal. A reklámot éjszaka ragasztották fel az elkövetők. Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Megyei 
Államigazgatás elnöke kijelentette, a szövetség vezetőit ábrázoló óriásplakátok az orosz hírszerző szolgálatok 
primitív provokációja. Moszkal elítélte az óriásplakátokat, és a magyarellenes kampány folytatásának nevezte 
azokat. Ljubov Nepop ukrán nagykövet szintén provokációnak minősítette a hirdetőtáblákat. A cikket a Kp.ua 
is közölte.  

Unian: Прем'єр Угорщини "всиновив" носорога і просить обрати йому ім’я (відео)  
2018. október 20. 15:27 (online) 

 
Pavlo Klimkin külügyminiszter a következőképpen kommentálta a kárpátaljai provokatív hirdetőtáblák 

megjelenését: „Alighogy említést tettem a várható kárpátaljai provokációkról, szinte azonnal megjelentek a 
titokzatos óriásplakátok az állítólagos magyar szeparatizmus elítélésével. Fontos, hogy ne csak elítéljük, de 
meg is állapítsuk, ki áll e tett mögött”. A cikket a Day.kyiv.ua is megjelentette. 

Unian: На Закарпатті вночі з'явилися білборди з написом "Зупинимо сепаратистів" (фото)  
2018. október 20. (online) 
 

A KMKSZ politikusait ábrázoló és magyarellenes szövegeket tartalmazó reklámtáblák jelentek meg 
Kárpátalján – számolt be Gennagyij Moszkal, a régió államigazgatásának vezetője, és mint sajtóirodája idézte, 
az esetet primitív provokációnak minősítette. Moszkal azt is bejelentette, hogy azonnal vizsgálatot indítanak 
a közvetlen elkövetők leleplezésére, és hozzátette, már bebizonyosodott, hogy ezek a primitív dolgok 
Kárpatalján nem működnek. Az Ukrinform jelentése szerint Kárpátalján több mint húsz helyen jelentek meg 
olyan plakátok, amelyeken KMKSZ-tagokat ábrázolnak, fényképük alatt „Állítsuk meg a szeparatistákat” 
felirattal. A múlt héten Ukrajna és Magyarország kölcsönösen kiutasította egymás konzuljait, miután 
Magyarország beregszászi konzulátusa magyar útleveleket állított ki ukrán állampolgároknak. Budapest a 
magyar konzul kiutasítását barátságtalan lépésnek nevezte, és Ukrajna eurointegrációjának 
megakadályozását helyezte kilátásba. A két ország közötti feszültség az ukrán oktatási törvényre vezethető 
vissza, amely alapvetően korlátozza a kisebbségi nyelvű oktatást.  

Ria.ru: В Закарпатье появились антивенгерские билборды 
2018. október 20., RIA (online) 

 
A Pravdában Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel jelent meg egy videóbeszélgetés, ahol többek 

között szóba került a kettős állampolgárság témája, valamint az Európai Bizottság és Magyarország közötti 
aktuális vita is. A magyar külügyminiszter elmondta, hogy a szlovák-magyar kétoldalú kapcsolatok a múltban 
nem voltak olyan jók, mint most. Elmondta, hogy mindkét félnek hatalmas erőfeszítést kellett tennie azért, 
hogy a kapcsolatok ilyen jók legyenek. Arra a kérdésre, hogy a politikusok miért nem foglalkoznak a magyar 
kettős állampolgrággal és a szlovák „ellentörvénnyel”, a politikus úgy felelt, hogy meglátják, hogy vajon a  két 
fél álláspontja közeledik-e majd. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy Európában sok olyan ország van, ahol 
mindenféle probléma nélkül lehetővé teszik a polgáraik számára a kettős állampolgárság intézményét. 
Ukrajna kapcsán Szijjártó Péter elmondta, hogy az a probléma, hogy a jelenlegi elnöknek nagyon alacsony a 
népszerűsége, és hogy Ukrajnában március végén választásokat tartanak. A külügyminiszter úgy véli, hogy az 
ukrán elnök kampánya gyűlöletet és hisztériát kelt a magyarok ellen. A Sargentini-jelentés kapcsán Szijjártó 
Péter elmondta, hogy 69 vád szerepel benne, amiből tizenhárom már megoldódott az Európai Bizottság és 
Magyarország közötti megegyezés alapján. További tizenkilenc kérdést most konzultálnak az EB-vel, ami „egy 
teljesen normális dolog”. Majd van harminchét olyan megállapítás, ami a magyar külügyminiszter szerint 
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egyszerű hazugság – mint például, hogy Magyarországon nincs szólásszabadság, vagy hogy Magyarországon 
nő az antiszemitizmus. A külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy nem Magyarországon került arra sor, 
hogy felgyújtották egy zsidó család lakását. A jelentés mögött Sziijjártó Péter szerint az húzódik meg, hogy 
Magyarország egy nagyon világos migrációellenes politikát szorgalmaz. Tulajdonképpen az egész V4 elérte, 
hogy lehetséges megállítani a migrációt – tette hozzá. Az európai uniós tagságra vonatkozó kérdésre a 
külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország az EU tagja és az is marad. „Nagyon jól tudjuk, hogy ha erős 
Magyarországot akarunk, akkor erős EU-ra van szükségünk” – fogalmazott és hozzátette, a kérdés az, hogyan 
lehet ezt elérni. 

Pravda: Maďarský minister Péter Szijjártó: Maďari chcú EÚ bez pokrytectva a politickej korektnosti 
2018. október 19., Marián Repa, Pravda (online) 

 
Az Ukrán Labdarúgó Szövetség ellenőrzési és fegyelmi bizottsága a Kárpátalja nevű magyar 

labdarúgó-válogatott 14 játékosa számára életre szólóan megtiltotta a labdarúgással kapcsolatos valamennyi 
tevékenységet. Vagyim Kosztjucsenko, a Labdarúgó Szövetség első alelnöke kifejtette, hogy a csapat 
részvétele az ún. el nem ismert államok világbajnokságán negatív fényt vetett az Ukrán Labdarúgó Szövetség 
tekintélyére és arculatára. A Kárpátalja csapat magyar állampolgársággal rendelkező szervezőinek és 
tagjainak tilos az Ukrajna területére való belépés. 

Kp.ua: Украинских игроков команды "Карпаталья" навсегда дисквалифицировали 
2018. október 18. (online)  

 
A magyar kormány úgy döntött, hogy további támogatást biztosít a kárpátaljai állami oktatási 

intézményekben dolgozó oktatók számára, valamint azoknak, akik elősegítik a magyar nyelven történő 
oktatási folyamatot, közölte a Mukachevo.net a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletre 
hivatkozva. A kormány e célra 2019-ben egyszeri állami támogatás gyanánt 1,4 milliárd forintot (kb. 5 millió 
dollár) különített el. Tavaly Magyarország 80 százalékkal, 270 ezer forintra emelte a kárpátaljai magyar 
pedagógusok egyszeri támogatását. A cikket a Day.kyiv.ua és a Zn.ua is megjelentette. 

Unian: Будапешт виділив майже 5 мільйонів доларів на освіту Закарпаття  
2018. október 18. (online) 

 
Az ukrán NewsOne Tv-csatorna felmérést végzett a nézők körében, hogy kiderítse, milyen nyelvű 

műsorokat akarnak látni a tévében. A megkérdezettek mintegy 40 százaléka támogatja az ukrán nyelvű 
műsorokat, míg a fennmaradó 60 az „orosz vagy más nyelvekre” szavazott. Eduard Popov, az Európa 
Együttműködési Központ igazgatója – aki a 40 százalékot eltúlzottnak tartja – elmondta, hogy Ukrajnában a 
valóságban mindenhol a kétnyelvűség áll fenn, illetve túlnyomó többségben az orosz nyelv. Bukovinában és 
Kárpátalján is jelen vannak a nemzeti nyelvek – a román és a magyar. De Kijev vezetői – ellentétben a 
modern Európa normáival, ahová Kijev tartozni szeretne – továbbra is olyan politikát folytatnak, amelyet 
kulturális népirtásnak, a saját országuk népessége etnikai identitásának megsemmisítésének lehet nevezni, 
mondta Popov. 

Ria-Novosztyi: "Культурный этноцид". Эксперт о языковой политике Киева 
2018. október 18. (online) 

 
Az ukrán külügyminisztérium vezetője, Pavel Klimkin bejelentette, hogy jövő héten, a varsói 

biztonsági fórum keretében újra találkozik Szijártó Péterrel. „… és meglátjuk, hogyan haladjunk tovább – 
mondta a külügyminiszter. A párbeszéd folytatódik, bonyolult, de következetesen megvédjük érdekeinket 
Kárpátalján” – összegezte mondandóját Klimkin az ukrán tévécsatornák kérdéseire válaszolva. 

Ria-Novosztyi: Климкин встретится с главой МИД Венгрии на Варшавском форуме 
2018. október 17. (online) 

 
A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét idézte, aki szerint fontos lenne 

megoldani Koszovó kérdését, hogy az ottani szerbek megőrizhessék nemzeti, kulturális és szellemi 
értékeiket, ám szerinte a területcsere nem reális opció. 
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Tanjug.rs: Pastor: Mogućnost promene teritorije nije relana 
2018. október 16. (online) 

 
Az Rtvslo.si beszámolt arról, hogy a két kisebbségi (a magyar és az olasz) képviselő aláírta a 

kormánnyal való együttműködésüket szabályozó szerződést. Marjan Šarec kormányfő elmondta, mindkét 
kisebbség kulcsfontosságú problémáit meg akarják oldani. Horváth Ferenc, a magyar kisebbség parlamenti 
képviselője elmondta, elégedettséggel tölti el, hogy a kabinetben a kisebbségi képviselőkkel való 
együttműködéssel egy külön személyt bíznak meg. 

Rtvslo.si: Žiža: Manjšinska poslanca bosta po potrebi pri ključnih zadevah jeziček na tehtnici 
2018. október 16. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentette, Magyarország megváltoztatja a Kárpátalja és a 

Kárpát-medence óvodái fejlesztéséért felelős miniszter elnevezését, de nem funkcionális kötelezettségeit. 
Szijjártó aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Mirotvorec honlapján több száz magyar személy személyes 
adatait közzétették, ami minden internethasználó számára hozzáférhetővé vált, és felszólította Pavlo Klimkin 
ukrán külügyminisztert, hogy tegyen lépéseket ebben a kérdésben. A magyar külügyminiszter aggasztónak 
tartja az ukrán parlament honlapján közzétett petíciót is a kárpátaljai magyarok deportálásáról. A miniszter 
szerint Klimkin egyetértett vele abban, hogy kölcsönös alapon engedélyezzék a tiszteletbeli konzulok 
jelenlétét mindkét országban.  

Unian: Угорщина змінить назву "уповноваженого по Закарпаттю", але не його функції  
2018. október 16. (online) 

 
A magyar külügyminiszter aggodalmát fejezte ki az ukrán parlament által első olvasatban elfogadott 

nyelvtörvény kapcsán. Szijjártó Péter bízik abban, hogy Ukrajna olyan döntéseket fog hozni, amelyek lehetővé 
teszik az oktatási törvénnyel kapcsolatos helyzet megoldását. Szijjártó szerint Ukrajna mégsem tartotta be az 
említett törvény felülvizsgálatával kapcsolatos ígéretét, ráadásul néhány más tényező is okot szolgáltat az 
aggodalomra. Az ukrán törvény azonnali elfogadását Magyarország nem értékelheti a helyzet rendezése felé 
tett lépésként. Amennyiben a törvénytervezetet jelenlegi formájában fogadják el, lehetetlenné válik a 
magyar nyelv használata a médiában és a kultúrában, hangsúlyozta a Külügyminisztérium feje. 

Unian: В Угорщині заявили про занепокоєння законопроектом про державну мову в Україні  
2018. október 16. (online) 

 
A beregszászi videó hatalmas botránya ellenére, amelyen a magyar konzul ünnepélyesen osztogatja a 

magyarországi útleveleket a kárpátaljai ukránoknak, Magyarország nem hagyta abba a második 
állampolgárság megadásának bűnös gyakorlatát. A változás csupán abban áll, hogy az ünnepélyes ceremónia 
magyar területre került át, ahol Ukrajna nem hangoztathatja követeléseit. Ez áll az LB.ua anyagában, amely 
leírja, hogy mi történt a magyarországi küldöttség kárpátaljai látogatása során, amely találkozott a magyar 
szervezetek képviselőivel. Budapest ideiglenesen felfüggesztette Kárpátalján az állampolgársági oklevelek 
átadása kapcsán megrendezendő ünnepségeket. Mostantól azokat Magyarországon, az önkormányzatok 
jelenlétében tartják az ukrán határ mentén lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, írja az újság. Ezzel 
párhuzamosan Budapest vizsgálatot tart, hogy tisztázza, ki a felelős a beregszászi botrányos videóért, ami 
véget vetett a hivatalos hatóságok orra alatt zajló ukrajnai magyarok kényelmes „útlevél-ellátó” 
rendszerének. A magyar biztonsági ügynökségek, tartva a helyzet megismétlődésétől, jelentősen 
megerősítették a magyar állampolgárságot egyszerűsített eljárás keretében kérelmezők ellenőrzését. 
Ugyanakkor aktivizálódtak váltak az úgynevezett magyar közszervezetek is – valójában Magyarország 
érdekében tevékenykedő külföldi ügynökök. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukránok 
Magyarok Demokratikus Egyesülete már beszámolt arról, hogy a magyar kisebbség megnövekedett 
ellenőrzése miatt az ukrán-magyar határon – akiknél magyarországi útlevelet keresnek – ügyvédek és a 
magyar konzulátus részvételével megújították a jogsegélynyújtó szolgálatot. 
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Zn.ua: Украина призвала ПА НАТО повлиять на Венгрию не мешать евроатлантической 
интеграции 
2018. október 16. (online) 

 
Alekszej Bicskov politikai elemző véleménye szerint Ukrajna álláspontja az európaiak elutasítását 

eredményezheti, miután Kijev elvárja a NATO Parlamenti Közgyűlésétől, hogy gyakoroljon befolyást 
Magyarországra, amiért utóbbi akadályozza Ukrajna együttműködését a szövetséggel. Kijev politikája ebben 
a kérdésben ellentétes az európai elvekkel. Az ukrán nyelvtörvény elfogadása után a nemzeti kisebbségek 
nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, nem tanulhatnak és juthatnak információhoz a számukra legmegfelelőbb 
és legkényelmesebb nyelven. Ráadásul mindez összefügg Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolat 
súlyosbodásával. Ezért Budapest álláspontja sokkal keményebb, mint más országoké, például Romániáé és 
Lengyelországé, amelyek ebben a helyzetben szintén „áldozatokká váltak”. A NATO Parlamenti 
Közgyűléséhez intézett nyilatkozatok Ukrajna egyik azon kísérletei közé tartoznak, amellyel ismét felhívja 
magára a figyelmet. Érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb európai ország más nyelvpolitikát követ – a nyelv 
megválasztásának szabadságát. Például, egyes országokban több államnyelv létezik, amely nem akadálya a 
nemzetállamok létezésének. Az Európába kívánkozó Ukrajna politikája közvetlenül ellentmond az európai 
elveknek, ami természetesen nem válthat ki mást, mint az európai országok elutasítását – szögezte le 
Alekszej Bicskov. 

Ria-Novosztyi: Политолог: политика Украины прямо противоречит европейским принципам 
2018. október 16. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Pavel Klimkin ukrán kollégájával tartott tárgyalást követően 

kijelentette, Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajna-NATO bizottság ülését. Kiemelte, hogy Kijev még 
nem fogadta meg a Velencei Bizottság javaslatait a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartásáról. A 
NATO-ban közölték, hogy „még egy kis ország” is képes blokkolni a szövetség többi tagországának döntését. 

Izvesztyija: Будапешт продолжит блокировать заседания комиссии Украина–НАТО 
2018. október 16. (online) 

 
Pavlo Kimkin ukrán külügyminiszter hétfőn újságíróknak Szijjártó Péter magyar kollégájával való 

találkozója után azt mondta, hogy Ukrajna és Magyarország, melyek kapcsolatait az ukrajnai magyarok 
kisebbségi jogairól szóló vita terheli, megértésre jutott néhány, ezidáig konfliktusos kérdésben. Kimkin és 
Szijjártó az ún. Keleti Partnerség csúcstalálkozóján találkoztak.  Az ukrán minisztérium információiból kiderül, 
hogy Kijev és Budapest kapcsolataiban jelentősebb áttörésre nem került sor a luxemburgi találkozón. A 
miniszterek azonban megegyeztek a jövőbeli tárcabeli konzultációkban és további személyes találkozóban. 

Pravda: Klimkin naznačil pokrok v rokovaniach s Maďarskom o Zakarpatskej oblasti 
2018. október 15., ČTK (online) 

 
Magyarország az következő napokban megváltoztatja a Kárpátalja-ügyi biztos botrányos elnevezést, 

nyilatkozta Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter. A miniszter hangsúlyozta továbbá, többé nem alakul ki olyan 
helyzet, hogy Magyarország az ukrán kormány tudta nélkül tenne bármit a kárpátaljai térségben. „ Vagy 
együtt fogunk dolgozni, egyeztetve lépéseinket, vagy a magyarok nem fognak ott működni” – szögezte le a 
tárcavezető. A cikket a Zn.ua és az Unian is közölte. 

Unian: Розблокування роботи комісії Україна-НАТО залежить від домовленостей Києва та 
Будапешта – Столтенберг  
2018. október 15. (online)  

 
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter Brüsszelben eszmecserét 

folytattak Ukrajna NATO-val való különleges partnerségének mechanizmusairól. Stoltenberg kijelentette, 
hogy a leblokkolt NATO-Ukrajna bizottság üléseinek feloldása Kijev és Budapest megállapodásától függ a 
kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi jogai biztosítása által az ukrán oktatási törvény keretein belül. Fontos 
lépéssé válhat továbbá a Velencei Bizottság javaslatainak teljes körű végrehajtása az oktatási törvény 
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tekintetében. Klimkin biztosított, hogy az ukrán állam célja, hogy egyenlő jogokat biztosítson Kárpátalja 
lakosainak, illetve egyenlő feltételeket teremtsen Ukrajna állampolgárai számára, támogassa nyelvüket, 
hagyományaikat és kultúrájukat.  A cikket a Kp.ua is megjelentette.  

Unian: Україна та Угорщина будуть проводити консультації щодо ситуації з роздачею 
угорських паспортів закарпатцям  
2018. október 15. (online)  

 
Pavlo Klimkin külügyminiszter közölte, Ukrajna és Magyarország konzuli konzultációkat tartanak majd 

a kárpátaljai lakosoknak kiadott magyar útlevelek kapcsán. Az első konzultációkra a konzuli osztályok vezetői 
szintjén kerül sor. Klimkin ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajna a Bécsi Konzuli Egyezmény megsértése miatt 
utasította ki Beregszászból a magyar konzult. Ez elvi kérdés, de ez nem jelenti azt, hogy tovább kellene 
bonyolítani a problémát, mivel Ukrajna nem harcol a magyarok ellen, ahogy Oroszországgal szemben – 
hangsúlyozta Klimkin, hozzátéve, meg kell találni a megértést, bár elismerte, hogy ez nehéz lesz. 

Unian: Угорщина продовжить блокувати комісію Україна-НАТО  
2018. október 16. (online) 

 
Magyarország továbbra is blokkolni fogja az Ukrajna-NATO bizottság miniszteri szintű találkozóját, 

közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az ukrán kollégájával tartott találkozót követően. A 
tárcavezető elmondta, hogy Ukrajna nem tett semmilyen előrelépést az oktatási törvényre vonatkozóan, és 
nem hajtotta végre a Velencei Bizottság javaslatait sem. A magyar külügyminiszter elégedetlenségét fejezte 
ki Ukrajna kettős állampolgársággal rendelkező polgárai helyzetrendezését tartalmazó petíció kapcsán, 
valamint számos magyar állampolgár, köztük maga Szijjártó besorolása okán a Mirotvorec weboldalának 
adatbázisába. Mindkét politikus elismerte, hogy a két ország közötti konfliktust nem oldódott meg, azonban 
határozott előrelépés történt. „Meg kell találnunk a módját annak, hogy megegyezésre jussunk 
Magyarországgal, ami nehéz út” – összegezte Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter. Szijjártó szerint a 
kapcsolatokat erősíteni és javítani kell. 

Day.kyiv.ua: Будапешт ближчими днями змінить назву "уповноваженого по Закарпаттю", - 
Клімкін 
2018. október 15. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter a szövetség központjában találkozott Jens Stoltenberg NATO-

főtitkárral. A felek megvitatták az Ukrajna-NATO bizottság munkáját, a segítségnyújtást a lőszertárolás terén, 
illetve véleményt cseréltek a Magyarország által blokkolt Ukrajna-NATO bizottság munkájáról. A főtitkár úgy 
véli, hogy a bizottság munkájának feloldási kulcsa az Ukrajna és Magyarország közötti megállapodásban rejlik 
a magyar kisebbség nyelvi jogainak biztosításáról. Fontos lépés lenne továbbá a Velencei Bizottság 
javaslatainak teljes körű végrehajtása az ukrán oktatási törvényre vonatkozóan. 

Ria-Novosztyi: Климкин встретился с генсеком НАТО в штаб-квартире альянса 
2018. október 15. (online) 

 
Ukrajna és Magyarország a magyar diplomata kiutasítása és a kettős állampolgársággal kapcsolatos 

botrány kirobbanása után konzuli szintű konzultációkban állapodott meg, közölte Pavel Klimkin ukrán 
külügyminiszter Szijjártó Péter magyar kollégájával tartott luxembourgi találkozóját követően. Klimkin szerint 
a találkozón számos, a kétoldalú kapcsolatokban felmerült problémás kérdést vitattak meg, különösen a 
kárpátaljai magyar biztos megnevezésével kapcsolatos malőrt. A tárcavezető elmondta, megállapodott 
magyar kollégájával a Varsói Biztonsági Fórum keretében történő találkozóban. Klimkin véleménye szerint a 
miniszterek közötti megbeszélés jól fejlődik, pozitív elmozdulás észlelhető, ugyanakkor vannak olyan 
kérdések, amelyek még megvitatásra várnak. 

Ria-Novosztyi: Климкин встретился с генсеком НАТО в штаб-квартире альянса 
2018. október 15. (online) 
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Immár egy éve, hogy fennáll a Magyarország és Ukrajna közötti konfliktus az ukrán oktatási törvény 
kapcsán, amely a magyar kormány felháborodását váltotta ki Kárpátalja közel 150 ezer magyar lakosa miatt. 
A szembenállás most újabb lendületet kaphat az ukrán nyelvtörvény nyomán. A nyelvi törvénytervezet 
megvitatásának előestéjén Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egy interjúban elmondta, hogy Budapest 
hivatalos státuszt követel a magyar nyelv számára Kárpátalján. A miniszter úgy véli, hogy Kijev szűkíti a 
nemzeti kisebbségek jogait, amennyiben elfogadja az új törvényt. „Ha korábban a településeken vagy 
régiókban élő magyarok 10 százalékának jelenléte lehetővé tette a kisebbség hivatalos nyelvének 
meghatározását, és az új törvény 33 százalékra emeli a követelményt, akkor természetesen tiltakozni 
fogunk” – emelte ki Szijjártó. A külügyminiszter ugyanabban az interjúban megjegyezte, hogy megérti az 
ukrán oldal motivációit – Oroszország befolyásának csökkentéséről – de nem érti azt, „hogy kerülnek a 
magyarok a képbe... Úgy tűnik, Magyarország csak áldozatul esett” – mondta a tárcavezető. 

Ng.ru: В Украине говорить можно не только на мове 
2018. október 15. (online) 

 
„A magyar szeparatistákról szóló híresztelések Oroszország kezére játszanak” – írta Pavel Klimkin 

ukrán külügyminiszter Facebook-oldalán. Véleménye szerint az ukrán diplomaták és a magyar közösség 
képviselői közötti kölcsönhatás elősegíti a hamis hírek és propaganda elleni küzdelmet. Hozzátette, hogy a 
petíció, amely a kettős állampolgárságú személyek kitelepítését kérelmezi, olyan provokáció, amely „a Kreml 
malmára hajtja a vizet”, mivel hozzájárult az ilyen híresztelések létrehozásához és terjesztéséhez. 

Ng.ru: Глава МИД Украины: Миф о "венгерских сепаратистах" идет на пользу России 
2018. október 14. (online) 

 
A Guttenberg Pál Népfőiskola magyar nem kormányzati szervezet Facebook-oldalán provokatív 

cikket tett közzé az ukrán hatóságok kisebbségi nyelveket betiltó szándékáról. A szervezet itt taglalja, hogy 
Ukrajnában különböző nemzetiségű emberek élnek együtt, akik félnek kilépni az utcára a hatóságok 
igazságtalan bánásmódja miatt. Az egyesület ezért felszólítja mindazokat, akik a békés együttélést 
támogatják, illetve kiállnak az anyanyelvükön történő kommunikáció mellett, hogy 2018. október 25-én 
ablakaikban gyújtsanak gyertyát. A helybeli Mukachevo.net szándékos hazugságok terjesztéseként és az 
ellenségeskedés szításaként értékeli a Facebook-bejegyzést. 

Unian: Угорська організація поширює в соцмережах фейк про переслідування нацменшин в 
Україні – ЗМІ  
2018. október 14. (online) 

 
Az oktatásról szóló törvény nem a nemzeti kisebbségek asszimilálására irányul – emelte ki Pavlo 

Klimkin külügyminiszter a kárpátaljai magyar közösséggel folytatott tárgyalások után. A tárcavezető sajnálatát 
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a találkozó a sajtó kizárásával történt, ami egyrészt növelte ugyan az 
őszinteséget, másrészt hasznos lett volna a nagyobb nyitottság. A kárpátaljai magyar képviselők részéről 
ugyanis bizonyos bizalmatlanság áll fenn az oktatási törvény céljai kapcsán. Klimkin hangsúlyozta, hogy a 
magyar református egyház által nyitott magániskolákban duplán annyi ukrán órát tartanak, mint az 
átlagiskolákban. Az sajtótájékoztató a Zn.ua oldalán is megjelent. 

Day.kyiv.ua: Клімкін розповів про зустріч з угорською громадою 
2018. október 13. (online) 

 
Pavlo Klimkin külügyminiszter ungvári látogatása során kihangsúlyozta, hogy Magyarország több 

tízezer útlevelet adott ki a kárpátaljai régióban élő ukrán állampolgároknak. A tárcavezető kiemelte, az ukrán 
állampolgárságról szóló törvény 19. cikkelyének értelmében egy másik ország állampolgárságának önkéntes 
megszerzése alapot szolgálhat az ukrán állampolgárság elvesztéséhez, miközben az ukrán jogszabályokban 
nincs meghatározva büntetés az átlagpolgár számára, amennyiben az második állampolgárságot szerzett. 
Ugyanakkor Klimkin emlékeztetett arra, hogy az állami szolgálatról szóló törvény 19. cikke kimondja, hogy a 
köztisztviselő nem rendelkezhet kettős állampolgársággal. Ebben az esetben az ukrán jogszabályok 
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egyértelmű megsértéséről van szó, ezért a közszolgálatot teljesítő kettős állampolgársággal rendelkezőknek 
egyedül kell megszüntetniük a jogszabálysérelmet, szögezte le a külügyminiszter.  

Unian: Угорщина видала десятки тисяч паспортів громадянам України на Закарпатті - Клімкін  
2018. október 13. (online) 

 
Pavlo Klimkin külügyminiszter a kárpátaljai magyar kisebbség képviselőivel tartott találkozót követően 

megígérte, hogy az ukrán hatóságok nem büntetik meg azokat a kárpátaljai lakosokat, akik az ukrán mellett 
magyar állampolgárságot is szereztek. Elmondta, hogy a kormánynak nem áll szándékában az említett 
állampolgárokat deportálni, illetve sietett eloszlatni azon híreszteléseket, mely szerint a magyar 
állampolgárságot szerzett polgárokat nem engedik át a határon. Klimkin felhívta a figyelmet, hogy az ehhez 
hasonló szóbeszédeket részben a magyar média terjeszti, és kijelentette, a magyar kisebbség képviselői 
készek az ukrán törvények betartására. 

Unian: Українська влада не каратиме закарпатців за подвійне громадянство - Клімкін  
2018. október 13. (online) 

 
Az ukrán külügyminiszter határozottan elítéli a Mirotvorec oldalán megjelentetett ukrán 

köztisztviselők és helyi önkormányzatok tagjainak listáját, akik állítólag magyar állampolgárságot szereztek. 
Bár a kettős állampolgárságú személyek állami szerveknél végzett munkáját a törvény kifejezetten tiltja, 
ugyanakkor elfogadhatatlan az a mód, ahogyan a jogsértők listáját nyilvánosságra hozták. Pavlo Klimkin 
kiemelte, tiltakozik az ellen, hogy a magyarokra árulóként ujjal mutogassanak, vagy szeparatizmussal vádolják 
őket. A tárcavezetőt aggasztja, hogy a második állampolgárságot megszerző magyarokat az Ukrajnával 
szemben harcot folytató bűnözőkhöz hasonlítják. Klimkin szerint világossá kell tenni, hogy a kettő nem 
ugyanaz. Brenzovics László elmagyarázta, hogy a lista közzététele árt Ukrajna arculatának, ugyanis egy olyan 
ország képét tükrözi, amely nem tolerálja a magyar kisebbséget. A cikket a Kp.ua is megjelentette. 

Unian: Клімкін засудив публікацію списку угорців на сайті "Миротворець"  
2018. október 13. (online) 

 
Ukrajnában nincs probléma az új magyar nagykövet kinevezésével – jelentette ki Pavlo Klimkin 

külügyminiszter hozzátéve, információi szerint Magyarország a diplomáciai képviselet vezetői tisztségére 
olyan jelöltet ajánlott, akinek Kárpátaljához fűződő kapcsolata van. Sőt, Szijjártó Péter elmondta, hogy a 
leendő nagykövet aktívan tanulja az ukrán nyelvet – fűzte hozzá Klimkin, aki ismét kiemelte, semmilyen 
problémát nem lát e téren az ukrán-magyar kapcsolatban. A miniszter számára csupán a kölcsönös 
együttműködés, és a magyar közösségről való közös gondoskodás képezi az egyetlen, egyeztetésre váró 
kérdést.  A külügyminiszter kijelentését a Day.kyiv.ua és a Zn.ua is közölte. 

 Unian: Клімкін заявив про відсутність проблем в питанні призначення нового посла Угорщини в 
Україні  
2018. október 13. (online) 

 
Az Orosz Föderáció tízszeresére növeli majd erőfeszítéseit, hogy destabilizálja a kárpátaljai térség 

helyzetét a Konstantinápolyi Egyház szinódusa és Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka várható döntése 
kapcsán az ukrán ortodox egyház autokefál státuszára vonatkozóan, figyelmeztette Pavlo Klimkin 
külügyminiszter a magyar közösséget. A miniszter véleménye szerint a magyar kisebbség képviselői tisztában 
vannak vele, hogy az ukrán-magyar kapcsolatokban az oktatásról szóló törvény miatt kialakult helyzet 
előnyös Oroszország számára. Mindenki számára világos, hogy ki állt a legutóbbi provokációk mögött, 
amelyek közül az egyik a Denyeszteren túli régióból indult, míg a másikat a lengyel jobboldaliak szervezték, 
összegezte Klimkin. A cikket a Day.kyiv.ua is megjelentette. 

Unian: Клімкін: РФ значно збільшить зусилля з дестабілізації ситуації на Закарпатті у зв'язку з 
автокефалією  
2018. október 13. (online) 
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Az Oktatásügyi és Tudományos Minisztérium nem tervezi a kárpátaljai tanárok menesztését, hanem 
növelni fogja tantárgyaik ukrán nyelvű oktatásához szükséges képesítésüket, közölte Pavlo Klimkin. Az ukrán 
külügyminiszter ezzel eloszlatta azon híreszteléseket is, miszerint Cserkaszból és Szumiból érkeznének 
tanárok, akik elfoglalják kárpátaljai kollégáik helyét a középiskolákban. Az Oktatásügyi Minisztérium jelenleg 
speciális tanfolyamokat tervez, amelyeknek célja a módszertan hatékonyabbá tétele, mivel azok nagy része 
még a szovjet időket idézi.  

Unian: Клімкін розповів, що Міносвіти буде робити з вчителями на Закарпатті  
2018. október 13. (online) 

 
A közeljövőben Kijev jóváhagyja az új magyar nagykövet jelöltségét, közölte szombaton Pavel Klimkin 

ukrán külügyminiszter az ungvári újságírókkal. A diplomata elmondta, a Magyarország által javasolt képviselő 
kapcsolatban áll Kárpátaljával, sőt, Szijjártó Péter külügyminiszter szerint aktívan tanulja az ukrán nyelvet. 
Klimkin bízik abban, hogy Budapest olyan személyt nevez ki, aki Ukrajna segítségére lesz. Budapest új 
küldöttje, Íjgyártó István az egyik legmagasabb rangú magyar diplomata.  

Ria-Novosztyi: Украина согласует кандидатуру нового посла Венгрии 
2018. október 13. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter Ungváron találkozott a magyar közösség képviselőivel, ahol 

kifejtette, Ukrajna nem térhet vissza a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatás korlátozásának 
kérdéséhez, ugyanakkor a konzultációkat folytatni kell a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel. A 
diplomata értékelte az őszinte és sok kérdésre kiterjedő tárgyalást, amelynek eredményeként világossá vált, 
nem lehet visszafordulni a korábbi status quóhoz. Klimkin mindemellett megjegyezte, létezik egyfajta 
bizalmatlanság a magyar közösség egyes képviselői részéről. Ezért megnyugtatta őket, hogy az oktatási 
törvény célja nem a magyarok asszimilálása, hanem az ukrán nyelv elfogadható szintjének megtanulása 
annak érdekében, hogy életükben több esélyt kapjanak.  

Ria-Novosztyi: Климкин раскрыл детали встречи с украинскими венграми 
2018. október 13. (online) 

 
Ukrajna külügyminisztere kategorikusan elítélte a hírhedt Mirotvorec weboldalán közzétett ukrán 

köztisztviselők és a helyi tanácsok képviselőinek névlistáját, akik állítólag magyar állampolgárságot kaptak. 
Pavlo Klimkin elmagyarázta, hogy mindenki tisztában van az ukrán törvényekkel, illetve azok betartásával, 
ugyanakkor határozottan elutasítja, hogy a magyarokat árulóknak és szeparatistáknak tekintsék. A diplomata 
számára felettébb zavaró, hogy a második állampolgárságot szerzett magyarokat az Ukrajnával szembenálló 
bűnözőkkel teszik egyenlővé, ám a kettőt szerinte nem lehet összehasonlítani. A cikket a Rg.ru is közölte. 

Ria-Novosztyi: Климкин осудил публикацию списка лиц с гражданством Венгрии на 
"Миротворце" 
2018. október 13. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról írt, hogy „Magyarország beavatkozik a román igazságügyi rendszerbe”. A 

cikkben részletezték, hogy miután a „fasiszta Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két tagja, 
Beke István és Szőcs Zoltán jogerősen öt éves börtönbüntetést kaptak terrorista merénylet kísérlete miatt, 
magyarországi vezetők kijelentették, hogy kezdeményezik a szabadon bocsátásukat”. A cikkben a 
magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tanasa információira hivatkozva ismertették, hogy fontos 
magyarországi személyiségek készülnek aktívan közreműködni a két elítélt kiszabadításában, akiket politikai 
elítélteknek és a román igazságügyi rendszer áldozatainak tartanak. A maszol.ro erdélyi magyar hírportált 
idézve arról írtak, hogy a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, Lomnici Zoltán és „Orbán Viktor pártjának 
egyik képviselője” kijelentették: jogi lépéseket tesznek a kiszabadításuk érdekében. 

Evenimentul Zilei: Situație REVOLTĂTOARE! UNGARIA se IMPLICĂ în sistemul JURIDIC din ROMÂNIA 
2018. október 12., Alex Dumitrescu (online) 
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Szijjártó Péter magyar külügyminiszter úgy véli, hogy az ukrán politikusok kijelentései a kárpátaljai 
magyar kisebbségeket illetően a „legsötétebb diktatúrákat” idézik. Sziijártó egy brüsszeli sajtókonferencián 
meggyőződését fejezte ki arról, hogy a kárpátaljai magyarok minden tekintetben továbbra is Magyarországra 
számítanak, mert az ukrajnai tisztségviselők döntései a „legsötétebb diktatúrákat” idézik. A magyar külügyér 
állítja, hogy mindez akkor történik, amikor Ukrajnában meg akarják változtatni Beregszász lakosságának 
etnikai arányait. Szijjártó felháborodását fejezte ki amiatt, hogy Ukrajna kormánya nem ítéli el ezeket a 
tényeket. 

Unian.ua: Глава МЗС Угорщини: заяви українських політиків нагадують про «найтемніші 
диктатури» 
2018. október 12. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter meg van győződve arról, hogy Budapest jelenlegi politikája árt az 

ukrajnai magyaroknak. Közösségi bejegyzésében megjegyezte, hogy meghívták a KMKSZ ülésére Ungvárra. 
Közölte, hogy részéről nincs semmilyen támadás a magyar közösség ellen. Hangsúlyozta, hogy nincs semmi 
alapja annak, hogy hazaárulással vagy szeparatizmussal vádolják a kettős állampolgársággal rendelkező 
magyarokat. Felszólítása szerint a kettős állampolgárság kérdését úgy kell megoldani, hogy ne ártson 
azoknak az embereknek, akik már rendelkeznek két útlevéllel. Klimkin abszolút meg van győződve arról, hogy 
Budapest jelenlegi álláspontja az oktatási nyelvet illetően valójában árt az ukrajnai magyaroknak. „Például, 
milyen perspektívák várnak a Beregszászból származó fiúkra és lányokra, ha elvégezve az iskolát két 
mondatot nem képesek megfogalmazni az államnyelven?” – fogalmazott Klimkin. 

Unian.ua: Клімкін: позиція Будапешта щодо мови шкодить українським угорцям 
2018. október 12. (online) 

 
Eduard Popov szakértő, az Európa nevű társadalmi és információs együttműködési központ 

igazgatója szerint Szijjártó Péter teljesen helyes kijelentéseket tesz az ukrán politikára vonatkozóan. Jelenleg 
Kijev erőkifejtési műveletet kezdeményez nem is a kárpátaljai magyarok, hanem anyaországuk – 
Magyarország ellen, amikor a régióba vezényli az ukrán hadsereg egyik dandárját. Ezt megelőzően az ukrán 
hatalom gyakorlatilag elvette az anyanyelvi oktatás lehetőségét a magyaroktól, és más nemzetiségi 
kisebbségektől.  A nemzetközi jogi diskurzusban ezt kulturális genocídiumnak nevezik, vagy etnocídiumnak – 
a nép nem fizikai kiirtása, hanem történelmi emlékezete és nyelvének eltörlése útján. 2017-ben Kijev 
nagyszabású műveletet folytatott állítólag a kábítószer-kereskedelem ellen küzdve, de a kemény 
letartóztatásokat és házkutatásokat kimondottan a magyar aktivisták ingatlanjaiban folytatták. A csempészet 
elleni küzdelem leple alatt Kárpátalján a magyar mozgalmat próbálták felszámolni. A szakértő szavai szerint 
Ukrajna továbbra is igyekezni fog kiélezni kapcsolatait Magyarországgal annak érdekében, hogy Porosenko 
elnök több bónuszt szerezhessen a közelgő elnökválasztás előtt. 

Ria-Novosztyi: Эксперт: Киев увеличивает уровень агрессии в отношении Венгрии 
2018. október 12. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter közölte, hogy október 13-án részt vesz a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség ülésén Ungváron, és  azt tervezi, hogy megvitatja az ukrajnai magyarokkal a Budapest és 
Kijev közötti kapcsolatokban felmerült feszültséget. „Holnap Ungváron leszek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség meghívott az ülésére. Őszintén örülök a közelgő találkozónak. Számomra különösen fontos lesz 
beszélni azon ukrajnai magyarokkal, akiknek érdekei közvetlenül érintik a Budapest és Kijev közötti jelenlegi 
feszültségeket. Készen állok az elvszerű vitára a bírálóimmal és opponenseimmel” – írta Klimkin Facebook-
bejegyzésében. Az ukrán külügyér hozzátette, hogy szereti a szemtől szemben folytatott őszinte 
párbeszédet. 

Ria-Novosztyi: Климкин намерен встретиться с украинскими венграми 
2018. október 12. (online) 
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Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajna kárpátaljai magyarokat illető 
politikája diktatórikus rezsimre emlékeztet. „A kijevi parlament összeesküvésben áll a szélsőségesekkel, akik 
nyilvánosságra hozták a kárpátaljai magyarok százainak személyes adatait” – idézte Szijjártó szavait a magyar 
kormányzati portál. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni a nemzeti 
kisebbség jogainak védelme érdekében.  

Rosszijszkaja Gazeta: МИД Венгрии раскритиковал политику Украины 
2018. október 13., Alekszandr Hacak (online) 

 
A magyar külügyminiszter bejelentette, hogy mélységekbe süllyedt Kijev politikája a kárpátaljai 

magyarsággal szemben, és a legsötétebb diktatúrákra emlékeztet. A diplomata bírálta Kijev tevékenységét 
Kárpátalján, amely véleménye szerint a régió nemzetiségi összetételének megváltoztatására irányul. Továbbá 
azzal vádolta a Legfelsőbb Tanácsot, hogy „összeesküdött a szélsőségekkel”. Szijjártó hozzátette, hogy az 
Ukrajnában élő magyarok a jövőben is számíthatnak Budapest segítéségére. A magyar külügyér közölte, hogy 
már megtárgyalta a helyzetet az Egyesült Államok külügyminisztériumának képviselőjével és a NATO 
főtitkárhelyettesével. 

Ria-Novosztyi: "Достигла дна": глава МИД Венгрии осудил политику Украины 
2018. október 12. (online) 

 
A Die Welt a magyar Külügyminisztérium sajtótájékoztatójáról tudósított, amelyet rendkívüli 

sürgősséggel hívtak össze az ukrajnai magyarok helyzetének fokozatos romlása miatt. Egyrészt egy 
nacionalista ukrán szervezet honlapján 300 ukrán-magyar tisztségviselő személyes adatait is tartalmazó 
„halállista” jelent meg, másrészt az ukrán hadsereg kaszárnyaépítésbe kezdett a két ország határán, 
harmadrészt az ukrán parlament honlapján polgári kezdeményezésre egy olyan petíció jelent meg, amely az 
ukrán-magyar kettős állampolgárok azonosítását és deportálását szorgalmazza. Az eseményről tudósító Boris 
Kálnoky szerint az az ukrán kormánynak az anyanyelvi oktatást és a kettős állampolgárságot korlátozó 
terveiből fakadó alapkonfliktus, bár elsőre nem tűnik jelentősnek, eszkalálódása esetén mégis rendkívüli 
hatással járhat. A magyar kormány ugyanis figyelemfelhívó jelleggel akadályozni kezdte Ukrajna nyugati 
integrációját, így például a NATO ukrán helyzettel foglalkozó bizottságának üléseit. Kálnoky kiemelte, a 
helyzet enyhítése céljából Donald Trump amerikai elnök találkozót javasolt Orbán Viktornak, aki azonban ezt 
visszautasította. A lap szerint nem eldönthető, hogy ebben mekkora szerepe van Oroszországnak, Moszkva 
ugyanis már az ukrán válság 2014-es kirobbanásakor is igyekezett éket verni Magyarország és Ukrajna közé, 
hogy az ország nyugati felében újabb konfliktust generáljon. Mindeközben az ukrán parlamentben 
felvetődött, hogy kelet-ukrajnai menekülteket telepítsenek a beregszászi körzet üresen álló házaiba, így 
csökkentve a régió magyar lakosságának részarányát, egyúttal az autonómiára való kilátásait is. A cikk a lap 
pénteki nyomtatott kiadásában is megjelent. 

Welt.de: Ungarn empört über „Todesliste“ aus Kiew 
2018. október 11., Boris Kálnoky (online) 

 
Újabb szintre lépett Budapest és Kijev diplomáciai konfliktusa. A Külgazdasági és Külügyminisztérium 

behívatta az ukrán nagykövetet, hogy magyarázatot adjon annak a 300 kárpátaljai lakosnak az ügyében, 
akiknek a neve, mint kettős állampolgároknak, egy listán jelent meg az interneten. A magyar fél halállistának 
nevezte a névsort, miközben az ukránok tagadják, hogy bármi közük lenne a publikálásához. Ukrajna egy 
héttel korábban menesztette a magyar konzult, válaszként Magyarország is leváltott egy ukrán diplomatát. A 
magyar-ukrán konfliktus kiindulópontja az ukrán Legfelsőbb Tanács által 2017-ben elfogadott törvény volt, 
amelynek értelmében az ukrajnai iskolákban korlátozták a nem ukrán nyelven történő oktatást. A helyzet 
feszültségét tovább fokozta, hogy Kárpátalján sok olyan magyar él, aki ukrán állampolgárnak tartja magát, de 
kizárólag anyanyelvén beszél. Budapest szerint Kijev nem törődik a kárpátaljai magyarokkal. Júliusban 
Magyarország Kárpátalja ügyeiért felelős fejlesztési biztost nevezett ki, amit Ukrajna úgy értelmezett, hogy 
Budapest nem tekinti Ukrajna szerves részének Kárpátalja területét. Krekó Péter, a Political Capital agytröszt 
elemzője szerint Orbán Viktor Moszkvának akar kedvezni a Kijevvel való konfrontálódással. 
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Gazeta Wyborcza: Zaostrza się spór Budapeszt - Kijów. Węgrzy po cichu wydają paszporty 
przedstawicielom mniejszości na Zakarpaciu, a Ukraińcy lokują tam wojsko 
2018. október 11., Michał Kokot (online) 

 
Az Adevărul Szijjártó Péter Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatát ismertette, kiemelve, hogy 

„veszélyes méreteket öltött a Magyarország és Ukrajna közötti diplomáciai háború”. Arról írtak, hogy 
Kárpátalján „elkezdett keringeni egy halállista, amelyen 300 magyar név van, köztük maga Szijjártó Péter is”. 
A listát az ukrán nacionalista Mirotvorec honlapon tették közzé és azok vannak rajta, akiket az ukrán állam 
ellenségeinek tartanak – tetté hozzá. Idézték a magyar külügyminiszter szavait, amelyek szerint „hazugság, 
hogy az ukrán államnak nincs köze a feltételezett ukrán-magyar kettős állampolgárokat listázó honlaphoz”. A 
miniszter azt mondta, olyan személyes adatok kerültek fel a honlapra, amelyek nyilvános forrásokból nem 
érhetőek el, kizárólag titkosszolgálati, kormányzati forrásból. Ráadásul a szélsőséges honlapot működtető 
NGO egyik vezetője az ukrán titkosszolgálatnál dolgozott korábban – mondta a miniszter, megjegyezve, hogy 
a honlapot üzemeltető mozgalom elindítója jelenleg is az ukrán kormány alkalmazásában áll. Felidézték azt 
is, hogy Magyarország bekérette az ukrán nagykövetet, ennek kapcsán Magyar Levente megállapításait is 
ismertették, amelyek szerint „minőségileg új szintre lépett Ukrajna magyarellenes politikája”.  

Adevărul: Conflictul diplomatic dintre Ungaria şi Ucraina intrat într-o zonă periculoasă: „lista morţii” 
2018. október 11., Viorica Marin (online) 

 
A Jurnalul National az MTI alapján beszámolt róla, hogy Kárpátalján „halállistát” állítottak össze, ezért 

Budapesten bekérették az ukrán nagykövetet. Magyar Leventét idézték, aki leszögezte: „minőségileg új 
szintre lépett Ukrajna magyarellenes politikája”. Az államtitkár hozzátette: Ukrajnában „halállistát” állítanak 
össze kárpátaljai magyarokról, és az ukrán parlament honlapján az ukrán-magyar kettős állampolgárok 
kollektív deportálását, kitoloncolását szorgalmazzák. Továbbá Ukrajna belügyi csapatokat és katonaságot 
telepít, laktanyákat épít a magyar határ közelében – hangsúlyozta Magyar Levente. „Furcsa, hogy erre 
rendelkezésre áll a kapacitás akkor, amikor Kelet-Ukrajnában harcok folynak” – fűzte hozzá.  

Jurnalul National: „Listă a morții” în Transcarpatia 
2018. október 11. (online) 

 
Márku Sándor, a Mezővári Általános Iskola igazgatója, a járási tanács képviselője kettős 

állampolgársága és a Mirotvorec listájára való felkerülése miatt benyújtotta felmondását, írta a Kp.ua a 
mukachevo.net-re hivatkozva. Egyelőre még nincs napirenden képviselői mandátuma leadásának kérdése. 
Ezen kívül a Beregszászi járási adminisztráció két munkatársa is benyújtotta felmondási kérelmeit. Ők szintén 
szerepelnek a Mirotvorec-féle listán, ahol jelenleg több mint 500 személy neve van rögzítve.  

Kp.ua: Закарпатские венгры из списка “Миротворца“ массово увольняются с работы 
2018. október 11., Jekatyerina Hacenko (online) 

 
Budapesten úgy tartják, hogy Ukrajnában a Magyarország elleni gyűlöletkampány mögött 

személyesen Petro Porosenko áll. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint Porosenko népszerűségének 
növelése érdekében adta jóváhagyását a magyar útlevelek kiadásával kapcsolatos botrány szítására 
Kárpátalján. „Hazugság, hogy az ukrán államnak nincs köze a feltételezett ukrán-magyar kettős 
állampolgárokat listázó honlaphoz” – közölte Szijjártó bejelentését a magyar kormány sajtószolgálata. 
Állításának alátámasztásához arra a tényre hivatkozott, hogy olyan személyes adatok kerültek fel az oldalra, 
amelyek nyilvános forrásokból nem érhetőek el, kizárólag kormányzati vagy titkosszolgálati forrásból. „Ezen 
kívül a szélsőséges honlapot működtető NGO egyik vezetője az ukrán titkosszolgálatnál dolgozott korábban” 
– pontosította Szijjártó. Mindemellett miután Ukrajna magyarellenes politikája új szintre lépett, a magyar 
külügyminisztérium bekérette a budapesti ukrán nagykövetet. 

Unian.ua: Угорщина висунула звинувачення особисто проти Порошенка і викликала на килим 
посла України 
2018. október 11. (online) 
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Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetője, Petro Porosenko Blokkjának 
(BPP) parlamenti képviselője Brüsszelben panaszkodott a kárpátaljai magyarok elnyomását illetően. A 
találkozón részt vett Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és 
sportügyért felelős biztosa és Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke. Brenzovics bejelentette, hogy a 
nemzetiségek elleni ukrán intézkedések gátolják a béke és a stabilitás megteremtését Kárpátalján. Szavai 
szerint a magyarok életkörülményei Kárpátalján jelentősen megromlottak. „Az ukrán médiában gyakorlatilag 
nincs egyetlen pozitív hír sem a kárpátaljai magyarságról, ellenségként állítják be őket és Magyarországot is 
egyaránt” – fogalmazott a KMKSZ vezetője. Az EP elnöke ígéretet tett arra, hogy konzultál Petro Porosenko 
ukrán elnökkel és arra kéri, védelmezze a kisebbségek jogait, mert az Európai Unió elkötelezett a területén 
élő nemzeti kisebbségek támogatása mellett. 

Unian.ua: Лідер угорців Закарпаття поскаржився президенту Європарламента на "утиски" 
Києва 
2018. október 11. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kifejezte azon véleményét, miszerint Kijev hazudik, amikor azt 

állítja, hogy nincs semmi köze a Mirotvorec honlaphoz. „Ez hazugság, hogy az ukrán államnak nincs köze a 
feltételezett ukrán-magyar kettős állampolgárokat listázó honlaphoz” – közölte Szijjártó bejelentését a 
TASZSZ hírügynökség. Szijjártó szavai szerint a Mirotvorec honlapján közzétett információkhoz csak a 
kormányzati szervek és titkosszolgálat munkatársai férhetnek hozzá. „Az ukrán állam köteles megvédeni saját 
polgárait, de határozottan nem ezt teszi” – foglalta össze a magyar külügyminiszter. A hírről beszámolt a 
Nyezaviszimaja Gazeta is.  

Rosszijszkaja Gazeta: Венгрия назвала ложью заявление Киева о непричастности к сайту 
"Миротворец" 
2018. október 11., Alekszandr Lenin (online) 
 

A lap nemzetközi kiadása újraközölte a The New York Times október 5-i cikkét Ukrajna és 
Magyarország korábbi és jelenlegi politikai kapcsolatáról. Az írás szerint Orbán egy népszerű, populista 
európai vezetővé vált, aki folyamatos támadásokat indít a bevándorlás és az Európai Unió ellen. Most 
azonban Orbán azt kockáztatja, hogy felelevenít egy nagyon veszélyes témát: a hazájukon kívül ragadt etnikai 
csoportok sérelmeit. Az ukrán Beregszász városának lakossága nagyrészt magyarokból áll, akik magyarul 
beszélnek és a magyar időzóna szerint élnek. 1920-ban a trianoni béke után Magyarország elveszítette a 
területének kétharmad részét. Az ország feldarabolása mindig is a magyar politika kiemelkedően fontos 
témája volt, de az Orbán-kormány alatt új erőre kapott. Orbán közel egymillió határon túli magyarnak adott 
magyar útlevelet és szavazati jogot. Ezen emberek döntő része támogatja az ő nacionalista nézeteit, így egy 
nagyobb szavazótábort nyert magának. Az ukrán kormány elrendelte a nyomozást a magyar útlevek ukrán 
állampolgároknak való átadásával kapcsolatban, a múlt hét során pedig az ukrán külügyminiszter 
menesztette a beregszászi magyar konzult. A lépés az követően történt, hogy nyilvánosságra került egy 
rejtett kamerás videó egy állampolgári eskütételről, ahol a magyar konzul arra hívja fel az új kettős 
állampolgárok figyelmét, hogy ne reklámozzák újdonsült magyar állampolgárságukat az ukrán hatóságoknak. 
Az ukrán törvények kizárják a kettős állampolgárságot. Az Orbán-kormány kijelentette, hogy elismeri 
Magyarország határait, és nincs szándékában kísérletet tenni az elvesztett területek visszafoglalására és a 
„Nagy Magyarország” visszaáállítására. Ennek ellenére Magyarország pénzt és állampolgárságot ad a határon 
túli magyaroknak. A kormány, mely a saját hazájában teljességgel multikulturalizmus-ellenes, fel van 
háborodva, ha a kisebbségben élő magyaroknak az országuk törvényeit kell követni. Júliusban felháborodást 
keltett Kijevben az, hogy Orbán bejelentette, miniszteri biztost nevez ki a kárpátaljai régió fejlesztésére. 
Elsőre ez csak egy bürokratikus lépésnek tűnt, de ha közelebbről nézzük, akkor rájövünk: Kárpátalja nem 
Magyarország területe, hanem Ukrajna területe, ezért a magyar kormánynak nincs joga ott bárkit is 
kinevezni. Ukrajna úgy érezheti, hogy nemcsak keletről ostromolják (Oroszország), hanem most már 
nyugatról is: Magyarország. Februárban az egyik ukrán városban kétszer is gyújtogatásos támadás történt. 
Moszkva és Budapest elítélte a támadást, és annak adott hangot, hogy szerintük az ukrán szélsőségesek 
voltak a tettesek, míg az ukrán kormány azt állította, hogy egy lengyel csoport műve volt, amely 
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Oroszországnak dolgozott. Ezzel nagyjából egyidőben az ukrán kormány kijelentette, hogy egy katonai 
kiképző központot hoznak létre Beregszászon. A magyar kormány szerint ez a lépés arra utalt, hogy az 
ukránok úgy tekintenek az ott élő magyarokra, mint veszélyforrásra. A budapesti liberálisok úgy gondolják, 
hogy Orbán fellépései Ukrajna ellen azt bizonyítják, hogy Oroszország szövetségese és barátja akar lenni. 
Szakértők szerint „ha valaki Putyin barátja akar lenni, akkor a legjobb, amit csinálhat az, hogy támadja 
Ukrajnát”. Amikor Kijev tavaly egy új törvény beiktatásával támogatni akarta az ukrán nyelv használtatát – 
ezzel is csökkentve Oroszország befolyását – Magyarország megakadályozta Ukrajna azon törekvéseit, hogy 
az Európai Unióval és a NATO-val szorosabb kapcsolatokat teremtsen. A magyar kormány a továbbiakban is 
támogatni fogja pénzzel a határon túli magyarokat. A beregszászi polgármester szerint nem az a baj, hogy 
Magyarország ilyen sok segítséget nyújt, hanem az, hogy az ukrán kormány ilyen keveset. A magyar pénzbeli 
támogatások legnagyobb kedvezményezettje Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 
amely a város legnagyobb épületét, az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült egykori bíróságot foglalja el. 
Az intézet rektora, Orosz Ildikó dícséri Orbánt, aki 2013-ban meglátogatta az intézetet, és ígéretet tett a 
pénzügyi támogatásra. „Támogat minket, így támogatjuk mi is őt” – mondta Orosz Ildikó. Hangot adott annak 
is, hogy szerinte az ukrajnai magyarok egyáltalán nem hasonlíthatóak össze azokkal a bevándorlókkal, akikkel 
szemben áll Orbán. „Mi otthon voltunk. Nem mi mentünk el hozzájuk, hanem ők jöttek ide. Mi nem mentünk 
sehova.” 

The New York Times International Edition: Hungary pulls on a corner of Ukraine 
2018. október 11., Andrew Higgins (print, 3. oldal) 

 
Ukrajna és Magyarország több mint 100 kilométeres határon osztoznak. Budapest azzal vádolja 

Kijevet, hogy a közös határ mentén laktanyákat épít és katonákat állomásoztat. Nem ez az egyetlen konfliktus 
a két ország között: az ukránok korlátozzák az orosz kisebbség és a magyar kisebbség jogait. Kijev tiltja a 
kettős állampolgárságot, miközben Budapest lehetővé teszi azt a magyarok számára Ukrajnában. A 
Mirotvorec (Béketeremtő) nacionalista ukrán szervezet hétfőn egy „halállistát” tett közzé weboldalán, 
amelyen több mint 300 kárpátaljai ukrán-magyar kettős állampolgár tisztviselő és helyi önkormányzati 
képviselő személyes adatai szerepelnek. A vita az ukrán konfliktus olajat önthet a tűzre, mert Moszkva 
elégedett Budapest magatartásával. Nem ismeretes, hogy Oroszország – amely jó kapcsolatot ápol 
Magyarországgal – ösztönzi-e arra Orbánt, hogy destabilizálja Ukrajnát.  

Die Presse: Die Krise zwischen Ungarn und der Ukraine eskaliert 
2018. október 10., Boris Kálnoky (online) 

 
A magyar külügyminisztérium behívatta Ljubov Nepop ukrán nagykövetet a kárpátaljai magyarok 

körül kialakult helyzet és a Mirotvorec honlap által közzétett, magyar útlevéllel rendelkező kárpátaljaiak 
listája miatt. Erről szóló bejelentést tett Magyar Levente, a magyar külügyminisztérium képviselője. Az 
államtitkár szavai szerint Budapesten aggódnak amiatt, hogy Ukrajna „katonai támaszpontot” hoz létre 
Kárpátalján, néhány kilométerre a magyar határtól. A hírről beszámolt a Zn.ua, a Kp.ua és a Day.kyiv.ua is. 

Unian.ua: Посла України викликали до МЗС Угорщини 
2018. október 10. (online) 

 
Miután Kijev magyarellenes politikája új szintre emelkedett, a magyarországi külügyminisztérium 

behívatta az ukrán nagykövetet, adta hírül a Ria-Novosztyi a Hungary Today-re hivatkozva. Magyar Levente 
államtitkár kijelentette, hogy az ukrán követet az úgy nevezett „halállista”, amelyre felkerültek a kárpátaljai 
magyarok is, valamint az ukrán parlament honlapján a magyar és ukrán állampolgársággal rendelkező 
polgárok kiutasítását szorgalmazó felhívás elhelyezése miatt hívtatták be. Az államtitkár megjegyezte, hogy 
Budapestet ugyancsak aggasztja az új katonai bázis létrehozása, amelyet Kijev néhány kilométerre egy EU- és 
NATO-tagállam határától helyezett el. A hírről beszámolt a Lenta.ru is. 

Ria-Novosztyi: Посла Украины вызвали в МИД Венгрии 
2018. október 10. (online) 
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A Mirotvorec honlap közzétette azon kárpátaljai állami tisztviselők és hivatalnokok 300 névből álló 
listáját, akik rendelkeznek magyar útlevéllel. A listát két hét alatt állították össze a Mirotvorec kárpátaljai 
irodájában. A listára felkerülő minden egyes személy külön oldallal rendelkezik a Csisztiliscse (Tisztítótűz) 
adatbázisban. A magyar útlevéllel rendelkező kárpátaljai lakosokat első ízben szeptember 21-én kezdték el 
rögzíteni a Mirotvorec adatbázisába. 

Unian.ua: На Закарпатті понад 300 чиновників виявилися власниками угорських паспортів 
2018. október 9. (online) 

 
A kijevi politikusok „humanitárius agresszióval” vádolják Budapestet, biztosak abban, hogy az 

események a Nyugat-Ukrajnában a „krími forgatókönyv” szerint zajlanak. A beregszászi magyar konzult már 
nemkívánatos személynek nyilvánították. Éppen ő volt az, aki pezsgővel köszöntötte a magyar 
állampolgárságot szerző kárpátaljaiakat a botrányossá vált videófelvételen. Ezt követően a Budapest és Kijev 
közötti viszony még jobban megromlott. A videófelvétel közzététele után felajánlották Szilágyi Mátyás 
magyar konzulnak, hogy 72 órán belül hagyja el Ukrajna területét. Kijev követelte, hogy Magyarország 
képviselői hagyjanak fel az ukrán törvények megsértésével. Budapest hasonlókképpen válaszolt, felrótta 
Kijevnek a magyarfóbiát, amit a magyarok az ukrajnai elnökválasztási kampánnyal kapcsolnak össze. 
„Magyarország reakciója egyáltalán nem megfelelő" – adott hangot véleményének Pavlo Klimkin ukrán 
külügyminiszter. Elmondása szerint a szomszédoknak fel kell ismerniük, hogy az állampolgárság osztogatása 
az ukrán állampolgárságú magyarok számára potenciális problémákat okoz. Ez a kérdés messze túlmutat az 
ukrán-magyar kapcsolatok határain – vélik Kijevben. „Éppen Kijev reagálása az, ami túldimenzionált és 
megalapozatlan” – vélte Stier Gábor magyar politológus. Stier szerint az „Oroszok ellenségek” szlogen már 
nem működik. Most éppen Magyarország jelenti az új ellenséget Kijev számára. Stier szerint a kijevi 
politikusok aggodalmaival ellentétben, Magyarország nem tart igényt Kárpátalja területére. Úgy véli, hogy 
Kijev számára előnyös szeparatizmusról beszélni. A kárpátaljai magyar közösség egyik vezetője a lapnak 
elmondta, hogy sem jelenleg, sem pedig korábba nem volt érezhető szeparatista hangulat Kárpátalján a 
magyarok körében. 

Ria-Novosztyi: Киев боится "крымского сценария" в Закарпатье. Для этого есть основания 
2018. október 9., Anton Liszicin (online) 

 
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nem tudja felsősségre vonni a kettős állampolgársággal 

rendelkező hivatalnokokat és állami tisztviselőket. Erről szóló bejelentést tett Olena Hitljanszka, az SZBU 
szóvivője, reagálva arra, hogy több mint 300 magyar útlevéllel rendelkező hivatalnok nevét rögzítette 
honlapján a Mirotvorec. Hitljanszka válaszolva arra a kérdésre, hogy az ukrán biztonsági szolgálat milyen 
intézkedéseket fog tenni a kettős állampolgárokkal szemben, a következőket mondta: „a törvényi 
szabályozásunkban van felelősségre vonás a kettős állampolgárságért? Az egyetlen, amit tehetünk, hogy 
megfosszuk őket az állami titkokhoz való hozzáféréstől, amennyiben ahhoz van hozzáférésük. Ennyi” – tette 
hozzá a szóvivő. 

Unian.ua: СБУ не може притягнути до відповідальності чиновників з подвійним громадянством 
2018. október 8. (online) 

 
A Magyarországról kiutasított ukrán konzul már visszatért Ukrajnába. A Hromadske ukrán hírportál 

szerint ezt megerősítette az ukrán külügyminisztérium szóvivője. A Kijev és Budapest közötti kapcsolatok 
újbóli kiélesedésének egy videófelvétel az oka, melyet a beregszászi magyar konzulátuson vettek fel, és 
melyen az látszik, hogy az ottani konzul a magyar nemzetiségű helyi lakosoknak ünnepélyesen átadja a 
magyar útleveleket. A magyar hivatalnokok ugyanakkor a helyieknek azt tanácsolták, hogy titkolják el a 
magyar útleveleket az ukrán hivatalok elől.   

Pravda: Ukrajinský konzul vyhostený z Maďarska bude pôsobiť v Užhorode 
2018. október 8., TASR (online) 
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Olekszij Aresztovics ukrán blogger, katonai szakértő a Faktinak adott interjújában kijelentette, hogy 
nem kell figyelmen kívül hagyni a magyar útlevelek osztogatását Kárpátalján. Ugyanis a hasonló dolgok 
fenyegetést jelentenek a nemzetbiztonságra nézve, ami távlatokban a krími forgatókönyv szerinti második 
front megnyitását vonhatja maga után. A szakértő szerint Magyarország új politikája a kárpátaljai munkaerő 
aktív átcsábítására irányul, ezzel fenyegetve Ukrajnát.  

Unian.ua: Військовий експерт попередив про небезпеку "кримського сценарію" на Закарпатті 
2018. október 8. (online) 

 
Diplomaták kiutasításával csúcsosodott ki az új konfliktus Ukrajna és Magyarország között. A 

diplomáciai vitát az „állampolgárok ünnepélyes üdvözlése“ okozta a beregszászi magyar konzulátuson. A 
titokban felvett videófelvétel, melyen Magyarországnak fogadnak hűséget, és amelyet az Ukrinform állami 
hírügynökség hozott nyilvánosságra a múlt hónapban, okolható azért, hogy kiutasították a diplomatákat 
mindkét országból. Az ukrán külügyminisztérium a beregszászi magyar konzult nemkívánatos személlyé 
minősítette. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azonnal kiutasította az ukrán konzult, akinek el kell 
hagynia Magyarországot három napon belül. A magyar diplomaták ragaszkodnak ahhoz, hogy a konzul 
„semmi rosszat nem tett“. A kárpátaljai ügyészség eközben megkezdte a büntetőeljárást „hazaárulás“ 
gyanújával, az ukrán politikusok pedig a „nemzetbiztonság veszélyeztetéséről“ beszélnek. A magyar 
politikusok Kárpátalját rendszeresen látogatják, és populista rendezvényeket szerveznek ott anélkül, hogy 
megegyeznének erről az ukrán hivatalokkal. 

Novinky.cz: Kyjev a Budapešť rozhádalo občanství 
2018. október 8., Alexandra Malachovská, Právo (online) 

 
Magyarország elkezdett úgy viselkedni, mintha Kárpátalja az ő területe lenne. Nemcsak a magyar 

útlevelek kiadásáról vagy a Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztosi tisztség létrehozásáról van szó. 
Erről szóló bejelentést tett a lapnak Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes. Véleménye szerint, ha 
Ukrajna nem reagál Budapest ilyesfajta cselekedeteire, akkor ez a büntetlenség kiszámíthatatlan 
következményekhez vezet. „A célunk, hogy megmutassuk, a régióra kiterjed az ukrán szuverenitás, amelyet 
mi meg fogunk védeni” – hangsúlyozta a diplomata. 

Zn.ua: Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье — ее территория — замминистра 
иностранных дел 
2018. október 6. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy 

az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok ne befolyásolják az EU-s országok egységét az Oroszország-
ellenes szankciók kérdésében. „Nem tudtuk nem kiutasítani ezt a konzult, mert megsértette a területünkön a 
nemzetközi jogot és az ukrán törvényeket, de mindenki számára világossá szeretném tenni: nem fogunk 
harcolni Magyarországgal, vagy a mi ukrán állampolgárságú magyarjainkkal” – mondta Klimkin. Az ukrán 
külügyminiszter ugyancsak megjegyezte, hogy Magyarország válasza a beregszászi konzul kiutasítására olyan 
lépés lett, amely egy elferdített reagálásról tanúskodik. 

Unian.ua: Клімкін: ми не могли не вислати угорського консула 
2018. október 6. (online) 

 
A Mirotvorec „botrányos ukrán honlap” 313 magyar állampolgársággal rendelkező kárpátaljai lakos 

személyes adatait tette nyilvánossá. A listára gyakorlatilag Kárpátalja minden járásából kerültek fel 
személyek. Mindegyikük esetében a személyes adatok mellett lakcímük is fel van tüntetve. A hírről a Zn.ua is 
beszámolt.  

Kp.ua: "Миротворец" обнародовал личные данные украинцев, получивших венгерские паспорта 
2018. október 5. (online) 

 
A The New York Times Ukrajna és Magyarország korábbi és jelenlegi politikai kapcsolatáról számolt 

be részletesen. Orbán egy népszerű, populista európai vezetővé vált, aki folyamatos támadásokat indít a 
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bevándorlás és az Európai Unió ellen. Most azonban Orbán azt kockáztatja, hogy felelevenít egy nagyon 
veszélyes témát: a hazájukon kívül ragadt etnikai csoportok sérelmeit. Az ukrán Beregszász városának 
lakossága nagyrészt magyarokból áll, akik magyarul beszélnek és a magyar időzóna szerint élnek. 1920-ban a 
trianoni béke után Magyarország elveszítette a területének kétharmad részét. Az ország feldarabolása 
mindig is a magyar politika kiemelkedően fontos témája volt, de az Orbán-kormány alatt új erőre kapott. 
Orbán közel egymillió határon túli magyarnak adott magyar útlevelet és szavazati jogot. Ezen emberek döntő 
része támogatja az ő nacionalista nézeteit, így egy nagyobb szavazótábort nyert magának. Az ukrán kormány 
elrendelte a nyomozást a magyar útlevelek ukrán állampolgároknak való átadásával kapcsolatban, 
csütörtökön pedig az ukrán külügyminiszter menesztette a beregszászi magyar konzult. A lépés azt követően 
történt, hogy nyilvánosságra került egy rejtett kamerás videó egy állampolgári eskütételről, ahol a magyar 
konzul arra hívja fel az új kettős állampolgárok figyelmét, hogy ne reklámozzák újdonsült magyar 
állampolgárságukat az ukrán hatóságoknak. Az ukrán törvények kizárják a kettős állampolgárságot. Az Orbán-
kormány kijelentette, hogy elismeri Magyarország határait, és nincs szándékában kísérletet tenni az 
elvesztett területek visszafoglalására és „Nagy Magyarország” visszaáállítására. Ennek ellenére Magyarország 
pénzt és állampolgárságot ad a határon túli magyaroknak. A kormány, mely a saját hazájában teljességgel 
multikulturalizmus-ellenes, fel van háborodva, ha a kisebbségben élő magyaroknak az országuk törvényeit 
kell követni. Júliusban felháborodást keltett Kijevben az, hogy Orbán bejelentette, miniszteri biztost nevez ki 
a kárpátaljai régió fejlesztésére. Elsőre ez csak egy bürokratikus lépésnek tűnt, de ha közelebbről nézzük, 
akkor rájövünk: Kárpátalja nem Magyarország területe, hanem Ukrajna területe, ezért a magyar kormánynak 
nincs joga ott bárkit is kinevezni. Ukrajna úgy érezheti, hogy nemcsak keletről ostromolják (Oroszország), 
hanem most már nyugatról is. Februárban az egyik ukrán városban kétszer is gyújtogatásos támadás történt. 
Moszkva és Budapest elítélte a támadást, és annak adott hangot, hogy szerintük az ukrán szélsőségesek 
voltak a tettesek, míg az ukrán kormány azt állította, hogy egy lengyel csoport műve volt, akik 
Oroszországnak dolgoznak. Ezzel nagyjából egyidőben az ukrán kormány kijelentette, hogy egy katonai 
kiképző központot hoznak létre Beregszászon. A magyar kormány szerint ez a lépés arra utalt, hogy az 
ukránok úgy tekintenek az ott élő magyarokra, mint veszélyforrásra. A budapesti liberálisok úgy gondolják, 
hogy Orbán fellépései Ukrajna ellen azt bizonyítják, hogy Oroszország szövetségese és barátja akar lenni. 
Szakértők szerint „ha valaki Putyin barátja akar lenni, akkor a legjobb, amit csinálhat az, hogy támadja 
Ukrajnát”. Amikor Kijev tavaly egy új törvény beiktatásával támogatni akarta az ukrán nyelv használtatát – 
ezzel is csökkentve Oroszország befolyását – Magyarország megakadályozta Ukrajna azon törekvéseit, hogy 
az Európai Unióval és a NATO-val szorosabb kapcsolatokat teremtsen. A magyar kormány a továbbiakban is 
támogatni fogja pénzzel a határon túli magyarokat. A beregszászi polgármester szerint nem az a baj, hogy 
Magyarország ilyen sok segítséget nyújt, hanem az, hogy az ukrán kormány ilyen keveset. A magyar pénzbeli 
támogatások legnagyobb kedvezményezettje Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 
amely a város legnagyobb épületét – az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült – egykori bíróságot foglalja 
el. Az intézet rektora, Orosz Ildikó dícséri Orbánt, aki 2013-ban meglátogatta az intézetet, és ígéretet tett a 
pénzügyi támogatásra. „Támogat minket, így támogatjuk mi is őt” – mondta Orosz Ildikó. Hangot adott annak 
is, hogy szerinte az ukrajnai magyarok egyáltalán nem hasonlíthatóak össze azokkal a bevándorlókkal, akikkel 
szemben áll Orbán. „Mi otthon voltunk. Nem mi mentünk el hozzájuk, hanem ők jöttek ide. Mi nem mentünk 
sehova.” A cikk megjelent a lap nyomtatott kiadásában is. 

The New York Times: At War With Russia in East, Ukraine Has Worries in the West, Too 
2018. október 5.,. Andrew Higgins (online) 

 
Budapest alkuképességének hiánya és konfrontációra való beállítottsága keményebb állásfoglalásra 

kényszerítette Kijevet. A Magyarországgal fennálló konfliktus nem egyszerűen mélyül, de hosszadalmassá is 
válhat. A diplomaták múlt heti kölcsönös kiutasítása a konfliktus egy újabb fordulója volt. Az elmúlt év során 
Budapest nem egyszer demonstrálta, hogy a konfliktus rendezésére elért megállapodások mit sem érnek: 
Orbán kormánya miden alkalommal megsértette az elfogadott döntéseket, igyekezve ráerőltetni az ukrán 
félre a kárpátaljai magyar közösség státusára vonatkozó sajátságos meglátását. Budapest következetlennek 
bizonyult az ukrán-magyar egyeztetés fontos kérdéseiben. A magyar főváros megállapodásra való 
képtelensége, követelményeinek ultimátum jellege és a konfrontációra való ráhangoltsága keményebb 
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állásfoglalásra kényszerítették Kijevet. Tudatosan kiélezve az Ukrajnával fennálló konfliktust, Magyarországon 
feltételezik: az Oroszországgal harcoló, komoly államigazgatási problémákkal szembesülő, nemzetközi 
politikai támogatást és sorvadó gazdasága támogatásához milliárdos hiteleket igénylő Ukrajna kénytelen lesz 
engedményeket tenni. Szijjártó Péter nem hiába jelentette ki, hogy az ukrajnai elnökválasztások „a helyzet 
változásához vezethetnek”. De a lap kormányzati és külügyi forrásai biztosak a következőkben: függetlenül 
attól, hogy ki fogja nyerni az elnökválasztásokat, az ukrán hatalom továbbra is következetes lesz Ukrajna 
szuverenitásának Kárpátalján történő megerősítését illetően, mivel az ukrán társadalom mást nem fog 
megengedni. A Budapesttel szembeni elhúzódó konfrontációban Kijevnek mindenekelőtt kárpátaljai pozícióit 
kell megerősítenie. És végül törvénykezési szinten megoldani a kettős állampolgárság ügyét. 

Zn.ua: Иллюзия добрососедства 
2018. október 5., Vlagyimir Kravcsenko (online) 

 
Kárpátalján nem is annyira egyértelmű helyzet alakult ki – ebben a régióban néhol már túl kevés az 

ukrán tényező, írta Andrew Higgins, a The New York Times egyik vezető újságírója, aki meglátogatta az 
útlevélbotrány központjaként elhíresült Beregszász városát. A helyi lakosok, írta Higgins, egyáltalán nem 
külföldi országként tekintenek Magyarországra. Az újságíró látogatást tett a kárpátaljai városban 
bemutatásra kerül magyar operaelőadásra, amelyre több mint háromezer ember volt kíváncsi. A szerző 
megjegyezte, hogy a koncert közben két himnuszt – magyart és az ukránt – adtak elő. A magyar himnuszt a 
publikum jóval aktívabban fogadta, mint az ukránt. Higgins megjegyezte, hogy a helyiek többsége etnikai 
magyarnak tartja magát, és vagy rosszul, vagy egyáltalán nem beszél ukrán nyelven – mindenhol a magyar 
nyelv van elterjedve. 

Izvesztyija: Глава МИД Венгрии обвинил Киев в нарушении норм международного права 
2018. október 5. (online) 

 
Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője azt mondta a Hír TV kereskedelmi televíziónak adott 

interjújában, hogy Ukrajna a megfélemlítés céljával helyezi át a rendőri és katonai erőit a kárpátaljai 
térségbe. A miniszter szavai szerint Magyarország keleti szomszédja nyilvánvalóan úgy döntött, hogy 
parlamenti és törvényhozói eszközökkel kellemetlenné teszi az ottani nemzeti kisebbségek helyzetét. A 
magyar külügyminisztérium korábban kijelentette, hogy kiutasítja Magyarországról az ukrán konzult 
reagálásként arra, hogy Kijev csütörtökön a beregszászi magyar konzult nem kívánatos személlyé 
minősítette. 

Sme: Ukrajina presúva vojsko do Zakarpatska, aby zastrašovala, tvrdí šéf maďarskej diplomacie 
2018. október 5., TASR (online) 

 
Az Evenimentul Zilei az MTI alapján közölte, hogy Magyarország is kiutasít egy ukrán konzult, válaszul 

Kijev hasonló intézkedésére. A cikkben Szijjártó Péter csütörtöki bejelentését idézték, amely szerint Ukrajna 
intézkedésére tett arányos válaszlépésként Magyarország is kiutasít egy ukrán konzult. Szijjártó Péter 
hangsúlyozta: Magyarország a jó kapcsolatokban érdekelt minden szomszédos országgal, de az elmúlt 
hónapokban Ukrajna folyamatosan élezte a konfliktust Magyarországgal. Szijjártó Péter elfogadhatatlannak 
nevezte a nyelvtörvény-javaslatot, amely az eddigi 10 százalék helyett 33 százalékos népességarányhoz kötne 
egyes nyelvhasználati jogosítványokat. Ezzel a Kárpátalján élő mintegy 150 ezer magyar jelentős része 
elveszítené jogát az anyanyelve használatához, ami a miniszter szerint szintén szembe megy minden 
nemzetközi szabállyal – tették hozzá. 

Evenimentul Zilei: Conflict DIPLOMATIC la cel mai înalt NIVEL. Un alt consul a fost EXPULZAT. Relațiile 
sunt tot mai ÎNCORDATE, au fost DETAȘATE forțe MILITARE aproape de granița României 
2018. október 5., Cora Muntean (online) 

 
Az Index.hr beszámolt arról, hogy a magyar kormány hét óvoda felújításához járult hozzá azokon a 

területeken, ahol horvátországi magyarok élnek. Vukovar városában magyarországi forrásokból építettek újjá 
egy játszóteret. 

Index.hr: Mađarska vlada platila dječje igralište u Vukovaru 



Különgyűjtés a nemzetközi média megjelenésekből – 2018.10.31.   26 

 

 
  

2018. október 5. (online) 
 
Budapest elégedetlen azzal, hogy Kijev késlelteti az új magyar nagykövet-jelölt jóváhagyását. Erről 

szóló bejelentést tett Menczer Tamás, a magyar külügyminisztérium sajtótitkára az M1 adásában. Menczer 
barátságtalan gesztusként értékelte, hogy hónapok óta húzódik az új kijevi magyar nagykövet befogadó 
nyilatkozatának átadása. Menczer megjegyezte, hogy a nemzetiségi kisebbségek jogainak Ukrajna általi be 
nem tartása nem magyar-ukrán, hanem nemzetközi ügy. 

Unian.ua: Будапешт звинувачує Київ у зволіканні зі схваленням нового угорського посла 
2018. október 5. (online) 

 
Az elmúlt tíz-tizenöt évben Magyarország következetesen folytatatta azt a politikát, melynek célja a 

más országok etnikai magyarjainak a magyar állami projekthez való integrálása. Ez a politika arra irányul, hogy 
az ezek az etnikai magyarok szabadon tudjanak Magyarországon tanulni és dolgozni. Ugyanis Magyarország 
demográfiai válsággal küzd, a gazdaság pedig fejlődik, és megköveteli a munkaképes lakosságot.  

Unian.ua: Конфлікт з Угорщиною: досить «стріляти по деревах» 
2018. október 5. (online) 

 
Válaszul a beregszászi magyar konzul kiutasítására, Magyarország hazaküld egy ukrán konzult 

Budapestről – számolt be a lap. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a két ország közötti 
diplomáciai vitában hangsúlyozta, hogy a magyar kormány kész blokkolni Ukrajna uniós és NATO-
csatlakozását. 

The New York Times: Hungary Sends Home Top Ukraine Diplomat in Tit-For-Tat Expulsion 
2018. október 4., Marton Dunai (online) 

 
A Reuters hírösszefoglalója tudatta, hogy Magyarország és Ukrajna kiutasították egymás konzuljait.  

Ukrajna azzal vádolt egy magyar konzult, hogy illegálisan ad ki útleveleket a magyar kisebbség tagjainak, majd 
pedig kiutasította a magyar külügyi tisztviselőt. Válaszképp Magyarország Budapestről utasított ki egy ukrán 
konzult, és Ukrajna NATO- és EU-integrációjának blokkolásával fenyegetett. Az ukrán külügyminisztérium 
nyilatkozatban fejezte ki reményét, hogy a magyar fél tartózkodni fog a barátságtalan lépésektől, és hogy a 
magyar tisztviselők nem fogják megsérteni az ukrán törvényeket a jövőben. Szijjártó Péter magyar 
külgazdasági és külügyminiszter pedig azzal vádolta Ukrajnát, hogy szélsőséges kampányt folytat, amely 
gyűlöletet kelt a kárpátaljai magyarok ellen, és tagadta, hogy a magyar konzul törvényt sértett volna. Szijjártó 
továbbá kifogásolta, hogy a NATO-tagságra törekvő Ukrajna katonai erőket telepít a NATO határára, valamint 
hogy Ukrajna támadja a kettős állampolgárság EU-szerte elfogadott intézményét. Szijjártó hozzátette, hogy 
mindaddig, amíg Ukrajna nem tesz eleget a NATO-val és az EU-val szemben vállalt kötelezettségeinek, 
Magyarország vétózni fogja Ukrajna integrációt célzó kísérleteit. A hírről a BBC is beszámolt, a Reuters cikkét 
pedig a The New York Times is átvette. 

The New York Times: Hungary Sends Home Top Ukraine Diplomat in Tit-For-Tat Expulsion 
2018. október 4., Marton Dunai (online) 

 
A Handelsblatt adta hírül, hogy Kijev kiutasította a beregszászi magyar konzult Ukrajnából. A kijevi 

külügyminisztérium csütörtökön bejelentette, hogy a diplomatának 72 órája van elhagyni az országot. A 
magyar reakció sem maradt el: Magyarország a hír hallatán azonnali hatállyal kiutasított egy ukrán konzult 
Budapestről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint ez egy arányos válaszreakció Ukrajna 
lépésére. Az ügy előzménye az, hogy korábban a beregszászi konzulátuson ukrán állampolgárok magyar 
állampolgársági esküt tettek és magyar útlevelet kaptak – Ukrajnában azonban nincs lehetőség kettős 
állampolgárságra, ezért az „újdonsült magyarok” eltitkolták magyar állampolgárságukat az ukrán hatóságok 
elől. Pawel Klimkin ukrán külügyminiszter felszólította Magyarországot, hogy az érintett diplomatát hívja 
vissza, azonban Magyarország figyelmen kívül hagyta ezt a felszólítást. 

Handelsblatt: Streit um Einbürgerung – Ukraine und Ungarn weisen Konsuln aus 
2018. október 4., dpa (online) 
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Ukrajna kiutasított egy magyar konzult, miután közzétettek egy rejtett kamerás felvételt, amelyben 

kárpátaljaiak magyar állampolgársági esküt tettek. Ukrajna szerint a konzul diplomáciai státuszával össze nem 
egyeztethető tevékenységet folytatott. Válaszul Budapest is kiutasított egy ukrán konzult. A videón 
megjegyzik, hogy a határon óvatosnak kell lenni, és jobb, csak az ukrán útlevelet mutatni. A videó 
megjelenése feszültté tette a magyar-ukrán kapcsolatokat. A lap idézte Szijjártó Péter külügyminisztert, aki 
elmondta, hogy Magyarország jó viszonyra törekszik minden szomszédos országgal, és a kiutasított konzul 
semmi törvényelleneset nem tett. A múlt héten New Yorkban találkozó két külügyminiszter nem jutott 
egyetértésre a kérdésben. Kijev tiltja a kettős állampolgárságot, és azzal vádolta Magyarországot, hogy az 
elmúlt években mintegy százezer állampolgárságot adott Kárpátalján élőknek. Budapest azzal vádolja Kijevet, 
hogy aláássa a diaszpóra jogait, és azzal fenyeget, hogy az Európai Unióban és a NATO-ban akadályozza a 
Kijevvel való együttműködést. 

Le Monde: L’Ukraine expulse un consul hongrois, Budapest réplique 
2018. október 4., Le Monde (online) 

 
A La Vanguardia arról írt, hogy az ukrán kormány „nemkívánatos személynek” nyilvánította 

Magyarország beregszászi konzulját azt követően, hogy az több ezer magyar útlevelet osztott szét 
ukránoknak. Az ukrán külügyminisztérium feljegyzést adott át Keskeny Ernő kijevi magyar nagykövetnek, 
amely szerint a konzulnak 72 óra áll rendelkezésére az ország elhagyására. Az Ukrinform hírügynökség 
szeptember 20-án tette közzé a beregszászi konzulátuson forgatott felvételét, amelyen az útlevelek 
átadóünnepsége látható. Ukrajna – amely tiltja, bár nem bünteti a kettős állampolgárságot – vizsgálatot 
indított az útlevelek kiadása kapcsán. Az ukrán külügyminisztérium által kiadott közlemény szerint Ukrajna 
reméli, hogy a magyar fél a jövőben tartózkodni fog minden olyan lépéstől, amely károsítja a két ország 
közötti kapcsolatokat, és hogy hivatalnokai felhagynak az olyan tevékenységekkel, amelyek sértik az ukrán 
törvényeket. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy ha Ukrajna kiutasítja a magyar 
konzult, akkor ő ugyanezt teszi majd egy ukrán konzullal. Hozzátette: nem hagyhatja válasz nélkül ezt a 
lépést. Szerinte nem megalapozott Ukrajna fellépése, ugyanis a magyar konzul nem követett el semmilyen 
törvénysértést. Szijjártó számára a kettős állampolgárság szokásos és elterjedt Európában, különösen 
Magyarországon és Romániában. 

La Vanguardia: Ucrania declara "persona non grata" al cónsul húngaro en Béregovo 
2018. október 4., EFE (online) 

 
A közösségi oldalon megjelent videófelvétel, amelyen az látszik, hogy a magyar konzul előtt az 

ukrajnai magyarok hűséget esküsznek Magyarországnak, olyannyira feldühítette Kijevet, hogy az rögtön 
kiutasította a diplomatát. Kárpátaljára így pontosan nyolcvan évvel később visszatér a magyar kisebbség által 
lakott területről szóló viszály látomása. A mostani vitában Kijev és Budapest között (egyelőre) nem a 
területről van szó, hanem „csak” annak lakosairól. Az ottani etnikai magyarokról, akikből Budapest saját 
állampolgárokat csinál. Az ukrán törvényhozás tiltja a kettős állampolgárság intézményét. A magyar kormány 
nehezen viseli a kisebbségi oktatás korlátozását Ukrajnában. A magyar útlevelek osztogatása nem csak 
Ukrajnával való kapcsolatokban okoz feszültséget. A kettős állampolgárságot például Szlovákia is betiltotta, 
ahol félmillió etnikai magyar él. A magyar útlevelek illegális tulajdonosait azonban nem bünteti. 

Mladá fronta Dnes: Ukrajina se hádá s Maďarskem o Maďary 
2018. október 5., Lubos Palata (print) 

 
Ukrajna kiutasította a magyar konzult, aki Kárpátalján az ukrajnai magyaroknak magyar útleveleket 

adott ki. Csütörtökön az ukrán külügyminisztérium közölte, a diplomatának hetvenkét órája van arra, hogy 
elhagyja az országot. Budapest reagálásképpen kiutasította az ukrán konzult. A konzul a magyar útleveleket 
Beregszászon adta ki. A régióban nagyjából százötvenezer magyar él, és a közösségük vezetői arra 
panaszkodnak, hogy az ukrán hivatalok részéről nyelvi és kulturális diszkriminációnak vannak kitéve. 

Novinky.cz: Ukrajina vyhostila maďarského konzula, protože rozdával maďarské pasy 
2018. október 4., ČTK (online) 
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A magyar külügyminisztérium reagálásként arra, hogy Kijev csütörtökön nem kívánatos személynek 

minősítette a beregszászi magyar konzult, kiutasítja Magyarországról az ukrán konzult. A Budapest és Kijev 
közti kapcsolatok újbóli kiélesedésének oka egy a beregszászi magyar konzulátuson készült videófelvétel, 
amelyen a konzul a magyar nemzetiségű ottani lakosoknak ünnepélyesen átadja a magyar útleveleket. A 
hírről a Sme is beszámolt. 

Hnonline.sk: Maďarsko vyhostí ukrajinského konzula 
2018. október 4., TASR (online) 

 
Ukrajna kiutasította a magyar konzult, aki Kárpátalján az ukrajnai magyaroknak magyar útleveleket 

osztogatott. Csütörtökön az ukrán külügyminisztérium közölte, hetvenkét órája van arra, hogy elhagyja az 
országot. Budapest reagálásképpen kiutasította az ukrán konzult. A konzul a magyar útleveleket 
Beregszászon adta ki. A régióban nagyjából százötvenezer magyar él, és a közösségük vezetői arra 
panaszkodnak, hogy az ukrán hivatalok részéről nyelvi és kulturális diszkriminációnak vannak kitéve. 

Pravda: Maďarsko v reakcii na krok Ukrajiny vyhostí ukrajinského konzula 
2018. október 4., ČTK, TASR (online) 

 
Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön arról tájékoztatott, hogy a beregszászi magyar konzult nem 

kívánatos személynek minősítették. A Budapest és Kijev közti kapcsolatok újbóli kiélesedésének oka egy a 
beregszászi magyar konzulátuson készült videófelvétel, amelyen a konzul a magyar nemzetiségű ottani 
lakosoknak ünnepélyesen átadja a magyar útleveleket. Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője a 
moszkvai látogatása során kijelentette, a magyar konzul kiutasítására nincs ok. „Ez (a magyar útlevelek 
kiadása etnikai magyaroknak) nem sérti sem a magyar, sem az ukrán, sem a nemzetköti jogot” – jelentette ki 
Szijjártó. Magyarország a vitatott ukrán oktatási törvényre reagálva, amely korlátozza a kisebbségek jogait, 
már megvétózta a NATO-Ukrajna védelmi miniszterek bizottsága találkozójának összehívását, amelyre 
október másodikán került volna sor. 

Sme: Ukrajina vyhlásila maďarského konzula v Berehove za nežiaducu osobu 
2018. október 4., TASR (online) 

 
Az Evenimentul Zilei és az Adevărul is beszámolt róla, hogy Ukrajna kiutasította a beregszászi magyar 

konzult. Kiemelték, hogy a lépésre az ukrajnai magyaroknak szóló magyar útlevelek kibocsátását övező 
botrány miatt került sor. Idézték a kijevi külügy közleményét, amelynek értelmében arra számítanak, hogy a 
magyar fél a továbbiakban tartózkodni fog mindenfajta barátságtalan lépéstől az Ukrajnához fűződő 
kapcsolatokban, a kiküldött tisztségviselői pedig a törvénysértésektől. A cikkben Szijjártó Péternek azt a 
kijelentését idézték, amit a Rossia-24 televíziónak tett, és amelyben kifejtette, hogy Magyarország semmi 
rosszat nem tett és elítélte a kárpátaljai magyar közösség megfélemlítését. 

Evenimentul Zilei: Doi VECINI ai României, pe picior de RĂZBOI. Ungaria a SFIDAT Kievul, REPLICA 
Ucrainei a fost EXTREMĂ  
2018. október 4., Gabriel Valentin (online) 

 
Ukrajna 72 órát adott a magyar konzulnak az ország elhagyására, miután a konzulátust azzal vádolták 

meg, hogy törvénytelenül magyar útleveleket állít ki. Budapest válaszlépésként kiutasította a magyarországi 
ukrán konzult. A magyar külügyminiszter szerint Ukrajna ilyen viselkedéssel nem közeledhet a NATO-hoz és 
az EU-hoz. A hírről a Novosti.rs is beszámolt. 

Tanjug.rs: Ukrajina i Mađarska proterale konzule 
2018. október 4. (online) 

 
Az Index.hr beszámolt arról, hogy Ukrajna 72 órát adott a magyar konzulnak az ország elhagyására, 

miután a konzulátust azzal vádolták meg, hogy törvénytelenül magyar útleveleket állít ki. Budapest 
válaszlépésként kiutasította a magyarországi ukrán konzult. A magyar külügyminiszter szerint Ukrajna ilyen 
viselkedéssel nem közeledhet a NATO-hoz és az EU-hoz. 
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Index.hr: Ukrajina prognala mađarskog konzula 
2018. október 4. (online) 

 
A Delo.si beszámolt a Kijev és Budapest közötti feszültségekről. Ukrajna 72 órát adott a magyar 

konzulnak az ország elhagyására, miután a konzulátust azzal vádolták meg, hogy törvénytelenül magyar 
útleveleket állít ki. Budapest válaszlépésként kiutasította a magyarországi ukrán konzult. A magyar 
külügyminiszter szerint Ukrajna ilyen viselkedéssel nem közeledhet a NATO-hoz és az EU-hoz. 

Delo.si: Diplomatska izmenjava konzularnih izgonov 
2018. október 4. (online) 

 
Ukrajna külügyminisztériumának sajtószolgálata arról számolt be, hogy Keskeny Ernő magyar 

nagykövettel közölték, hogy a beregszászi konzult Ukrajnában nemkívánatos személlyé nyilvánították. A 
kiutasításról szóló jegyzék szerint a konzulnak 72 órán belül el kell hagynia Ukrajna területét. Az ukrán 
külügyminisztérium abban bizakodik, hogy a továbbiakban a magyar fél tartózkodni fog az ukrán törvények 
megsértésétől. 

Unian.ua: МЗС оголосив консула Угорщини у Берегове персоною нон грата 
2018. október 4. (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Magyarország a Kijev 

intézkedésére tett arányos válaszlépéséként kiutasít egy ukrán konzult. A magyar külügyér behívatta a 
budapesti ukrán nagykövetet, és közölték vele, hogy egy, a budapesti ukrán nagykövetségen dolgozó 
konzulnak 72 órája van arra, hogy elhagyja Magyarországot. Szijjártó Péter állítja, hogy a beregszászi magyar 
konzul „semmi rosszat nem tett”. „Ez (a magyar útlevelek kiadása) nem sérti sem a magyar, sem az ukrán,  
sem pedig a nemzetközi törvényi szabályozást” – tette hozzá.  

Unian.ua: Угорщина висилає українського консула 
2018. október 4. (online) 

 
Pavlo Klimkin „alapvetően nem megfelelőnek” minősítette Magyarország reakcióját a beregszászi 

magyar konzul nemkívánatos személlyé nyilvánítására. „Mi nem sértjük meg a nemzetközi jogot, a magyar 
törvényeket, és általában úgy járunk el, ahogy diplomatáknak kell”. Közölte, hogy a Magyarországról 
kiutasított diplomata az ukrán külügyminisztérium ungvári kirendeltségén fog dolgozni. „Ott nagy szükség 
van erősítésre” – írta Klimkin közösségi bejegyzésében. 

Unian.ua: "Реакція Угорщини абсолютно неадекватна": Клімкін прокоментував висилку 
українського консула в Будапешті 
2018. október 4. (online) 

 
Az ukrán külügyminisztérium Vass György magyar konzult utasítja ki Ukrajnából. Erről szóló 

információt közölt a Jevropejszka Pravda egy meg nem nevezett magyar diplomata bejelentésére utalva. Az 
újságírók adatai szerint a konzul részt vett a „botrányos videóban” rögzített állampolgársági eskü 
ceremóniáján. 

Unian.ua: ЗМІ назвали ім’я консула Угорщини, якого МЗС висилає з України 
2018. október 4. (online) 

 
Az ukrán külügyminisztérium honlapján közölték, hogy nemkívánatos személlyé nyilvánították a 

beregszászi magyar konzult. A hatóság átadta a kiutasításról szóló jegyzéket Keskeny Ernő nagykövetnek. A 
dokumentumban megjegyezték, hogy a beregszászi konzul tevékenysége összeegyeztethetetlen a 
diplomáciai státuszával. A diplomatának 72 órán belül el kell hagynia Ukrajnát. A hírről beszámolt a 
Kommerszant, a Lenta.ru, az Izvesztyija, a Nyezaviszimaja Gazeta és a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: МИД Украины объявил венгерского консула персоной нон грата 
2018. október 4. (online) 
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A beregszászi magyar konzul kiutasítása Ukrajnából, ami az útlevélbotrány miatt következett be, 
jelentősen megnehezíti az ukrán-magyar kapcsolatokat, véli Ruszlan Bortnyik, az Ukrán Elemző és Politikai 
Menedzsment Intézet igazgatója. A szakértő szerint a következő évi ukrajnai parlamenti és elnökiválasztások 
eredményéig blokkolva lesz a Magyarország és Ukrajna közötti párbeszéd. 

Ria-Novosztyi: Эксперт прокомментировал высылку консула Венгрии из Украины 
2018. október 4. (online) 

 
Pavel Klimkin bejelentette, hogy a beregszászi magyar konzul kiutasítása elvi kérdés volt, emellett 

Kijev nem igyekszik rontani a Budapesttel való kapcsolatokat, és számít a párbeszédre. „Ott, ahol a magyar 
fél kész a további együttműködésre, mi együtt fogunk működni, nincs szó a Magyarországgal való 
kapcsolatok elmérgesítéséről” – mondta Klimkin. Szavai szerint Ukrajna stratégiája a konstruktív és 
következetes párbeszéd Magyarországgal. 

Ria-Novosztyi: Климкин прокомментировал высылку венгерского консула 
2018. október 4. (online) 

 
Natalija Makkejeva, a Geopolitikai Elemzések Központjának igazgatóhelyettese, a Szövetségi 

hírügynökség igazgatója szerint, amit most megfigyelhetünk Ukrajnában, az egyszerűen az államiság 
agóniája. Szerinte furcsa lenne tagadni, hogy Magyarország bizonyos ambíciókkal rendelkezik ebben  a 
régióban. A magyaroknak eszükbe jutott a saját identitásuk, amikor világossá vált, hogy Kijevet semmi sem 
állítja meg a nemzetállam kiépítésére tett kísérletben, kiépíteni a polgári és politikai ukrán nemzetet. És 
ebben a konfigurációban a nemzetiségi identitású kisebbségeknek nincs helye. A szakértő szerint az 
elkövetkező időszakban Ukrajna a jelenlegi határok között meg fog szűnni, a Magyarországgal határos terület 
pedig Magyarországhoz fog kerülni. 

Ria-Novosztyi: "Агония". Политолог об объявлении Киевом консула Венгрии персоной нон грата 
2018. október 4. (online) 

 
Klimkin „alapvetően nem megfelelőnek” minősítette Magyarország egyenértékű válaszlépését a 

beregszászi magyar konzul kiutasítására. „Mi nem sértjük meg a nemzetközi jogot, a magyar törvényeket, és 
általában úgy járunk el, ahogy diplomatáknak kell”. Közölte, hogy a Magyarországról kiutasított diplomata az 
ukrán külügyminisztérium ungvári kirendeltségén fog dolgozni. „Ott nagy szükség van erősítésre” – írta 
Klimkin Twitter-bejegyzésében. A hírről beszámolt a Lenta.ru és a Nyezaviszimaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: Климкин упрекнул Венгрию в неадекватности после выдворения консула Украины 
2018. október 4. (online) 

 
A kárpátaljai magyar konzul Ukrajna általi kiutasításra válaszul Budapest kiutasít egy ukrán konzult – 

közölték a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján Szijjártó Péter bejelentésére hivatkozva. A 
miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elmúlt években többször segített Ukrajnának, és a jó 
kétoldalú kapcsolatok építésén dolgozott. A miniszter hangsúlyozta, hogy ennek ellenére a szomszédos állam 
folyamatosan súlyosbította a konfliktust. Szijjártó a kialakult helyzetet „hátba szúrásnak” nevezte. Szijjártó 
megjegyezte, hogy a budapesti ukrán nagykövetet bekérették a tárcához, és közölték vele, hogy egy, a 
budapesti ukrán nagykövetségen dolgozó konzulnak 72 órán belül el kell hagynia Magyarországot. A hírről 
beszámolt az Izvesztyija és a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria-Novosztyi: Венгрия решила выслать консула Украины 
2018. október 4. (online) 

 
A Ria-Novosztyi által megkérdezett szakértők az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok 

jelentős romlására számítanak, ami határozatlan ideig elhúzódhat. Ruszlán Bortnyik, az Ukrán Elemző- és 
Politikai Menedzsment Intézet igazgatója úgy véli, hogy a konzulok kiutasítása negatív hatással lehet a Kijev 
és Budapest közötti kapcsolatokra. A szakértő szerint a két oroszág közötti konfliktus elhúzódhat. Andrej 
Zolotarev, a Tretyij Szektor ukrán elemzőközpont vezetője szerint a két ország között kialakult helyzetben 
Budapest komoly problémákat teremthet Kijev számára. A szakértő szerint az Ukrajna és Magyarország 
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közötti konfliktus az eszkaláció felé halad. Zolotarev úgy véli, hogy a magyar politikusok az Ukrajnában élő 
magyar kisebbség védelme érdekében további lépéseket fognak tenni. 

Ria-Novosztyi: Украина и Венгрия выдворяют консулов из-за скандала с выдачей паспортов 
2018. október 4. (online) 

 
Igor Tiskevics, az Ukrán Jövő Intézet nemzetközi és belpolitikai programjának szakértője kifejezte 

azon véleményét, miszerint a magyar politikusok kárpátaljai tettei az Oroszország által Oszétiában és 
Abháziában folyatott politika megismétlődésének tekinthetők. „Itt egyszerűen az a kérdés, hogy mire 
helyezzük a hangsúlyt Magyarország esetében. Ők azt mondják, hogy érdekeltek a terület fejlesztésében… 
Gyakorlatilag ők azt akarják, hogy gazdaságuk kitűnően működjön. Részünkről javasolhatunk valamilyen 
kedvezményes feltételeket a magyar kisebbség által lakott területen működő közös ukrán-magyar vállalatok 
számára. Ezzel nincs probléma. Hadd legyen tér a magyar jövedelem kiviteléhez, de az ukrán magyarok 
munkahelyekhez jutnak, fizetést kapnak, a vidék fejlődik. Másrészről (ukrán részről) pedig a következőket 
lehet támasztani: mi garantáljuk a fentebb kifejtetteket, ti (a magyar fél) pedig leveszitek a napirendről a 
nyelvi jogokkal és az útlevelekkel kapcsolatos konfliktusos helyzetet” – fogalmazott a szakértő. 

Unian.ua: Експерт оцінив, чи можливий на Закарпатті кримський або донбаський сценарій 06:15, 
04 жовтня 
2018. október 4. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter közölte, az ukrajnai magyar nagykövet (konzul – a szerk.) 

kénytelen hazautazni. Klimkin a múlt héten erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is 
egyezetetett. A magyar nagykövetnek az útlevélkiadásokkal kapcsolatban megállapított szabálytalanságok 
miatt kell elhagynia Ukrajnát. 

Rzeczpospolita: Konsul Węgier wydalony z Ukrainy 
2018. október 3., Przemysław Malinowski (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Moszkvában kijelentette, hogy a beregszászi magyar konzul 

kiutasítása Ukrajnából törvényileg nincs elátámasztva semmilyen módon, ezért Magyarország a reciprocitás 
elve szerint fog reagálni. Az MTI szerint a magyar diplomácia vezetője Szergej Lavrovval való találkozója után 
újságíróknak hangsúlyozta, a magyar konzul nem követett el semmilyen törvényellenes tettet, eljárása sem a 
magyar, sem az ukrán, sem a nemzetközi jogot nem sértette.  

Pravda: Ukrajina nemá právo na vyhostenie maďarského konzula, tvrdí Péter Szijjártó 
2018. október 3., TASR (online) 

 
Az ukrán külügyminisztérium a magyar félnek csütörtökön átadja a beregszászi magyar konzul 

kiutsításáról szóló jegyzéket. A Kárpátalja lakosságának kiadott magyar útlevelek ügyével összefüggésben az 
MTI szerint ezt szerdán jelentette be Kijevben Pavlo Klimkin, az ukrán diplomácia vezetője. Szeptember 19-
én jelentek meg arról ukrán weboldalakon videófeltévelek, ahogy Kárpátalján etnikai magyarok teszik le a 
magyar állampolgársági esküt. A magyar útlevelek kiadásának ügyét Klimkin szeptember 26-án New Yorkban 
felhozta a Szijjártóval tartott találkozón, azonban nem jutottak egyezségre ebben az ügyben. A hírről a Sme is 
beszámolt.  

Pravda: Kyjev vo štvrtok odovzdá nótu o vyhostení maďarského konzula 
2018. október 3., TASR (online) 

 
Az Adevărul arról közölt cikket, hogy „az útlevélbotrány felzavarta a vizeket Magyarország és Ukrajna 

között”. Az írás szerint Ukrajna nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos politikája megrontotta Kijev kapcsolatát 
Budapesttel, de Varsóval és Bukaresttel is. Részletezték a beregszászi konzul kiutasításával való fenyegetést 
és az ezt kiváltó videófelvétel körülményeit, amivel kapcsolatban Ghennadi Moskal kárpátaljai kormányzó 
megszólalását idézték, aki kifejtette, hogy a felvétel szerzője az ukrán határőrség alkalmazottja, ami maga is 
állampolgársági esküt tett. Ismertették Szijjártó Péter nyilatkozatát, aki szerint az események „túl messzire 
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mentek és megsértették a diplomácia és a nemzetközi jog összes írott és íratlan törvényét, mivel 
titkosszolgálati akciót hajtottak végre” a Főkonzulátuson.  „Amennyiben az ukrán kormány úgy dönt, hogy 
kiutasítja a beregszászi magyar konzult, Magyarország is haladéktalanul kiutasít egy Magyarország területén 
dolgozó ukrán konzult” – idézték a külügyminiszter szavait. Pavlo Klimkin nyilatkozatát is összefoglalták, a 
tárcavezető arról beszélt, hogy “mindnyájan jót tudjuk, hogy Ukrajnában is több tíz- vagy százezer ember 
rendelkezik a szomszédos országok állampolgárságával, és nem csak magyarok”, „meggyőződésem, hogy van 
olyan megoldás, amely nem okoz kárt a kettős állampolgársággal rendelkezőknek, hanem pont fordítva, 
megszabadítja őket attól, hogy szükségük legyen az eltitkolására”. Az írás végén ismertették Dmitro 
Tuzsanszkij ukrán elemző meglátásait, aki kifejtette, hogy „a magyar kormány politikájának lényege a nemzet 
egysége a kettős állampolgárság intézményén keresztül, vagyis az, hogy a magyar útlevél birtokában 
Magyarország állampolgárainak érezzék magukat a Romániában, az Ukrajnában, a Szerbiában élő magyarok. 
Ezt a nemzetegységet pedig nem területi alapon, hanem jogi úton, azaz a kettős állampolgársággal, 
politikailag, azaz társadalmi szervezeteken keresztül és gazdaságilag, azaz különböző támogatások útján 
valósítja meg”. 

Adevărul: Scandalul paşapoartelor tulbură apele între Ucraina şi Ungaria 
2018. október 3., Viorica Marin (online) 

 
Pavlo Klimkin bejelentette, hogy Ukrajna külügyminisztériuma október 4-én átadja Magyarországnak 

a beregszászi konzul kiutasításáról szóló jegyzéket. Klimkin a Tudor Ulianovschi moldovai külügyminiszterrel 
közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt erről. Az ukrán miniszter az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése 
szerint kijelentette, hogy „civilizált országokban, mint amilyen Ukrajna is, erővel nem toloncolnak ki 
diplomatákat. Hiszen civilizált emberek vagyunk, udvariasak, de ugyanakkor kemények és következetesek... 
Természetesen önként hagyja el az országot, de minden nagyon egyszerű, már mondtam. Javasoltam 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek, hogy rendelje haza. Ha ez nem történik meg, és ahogy 
értelmezem, a magyar álláspont miatt ez így lesz, holnap a magyar félnek átadunk egy jegyzéket arról, hogy 
fel kell hagynia munkájával Ukrajnában, így értelemszerűen távoznia kell Ukrajnából” – fejtette ki Klimkin. 

Unian.ua: Клімкін: МЗС завтра передасть Угорщині ноту, що консул у Береговому має виїхати з 
України 
2018. október 3. (online) 

 
Amennyiben Ukrajna kiutasítja a beregszászi magyar konzult, a magyar külügyminisztérium azonnal 

hazaküldi az ukrán konzult. Erről szóló bejelentést tett Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz kollégájával 
közösen tartott sajtótájékoztatóján Moszkvában. „Amennyiben az ukrán külügyminisztérium vagy bárki más 
Kijevben döntést hoz a konzul kiutasításáról, akkor én haladéktalanul kiutasítom Magyarországról az ukrán 
konzult. Haladéktalanul” – mondta a magyar miniszter. 

Unian.ua: Угорщина пообіцяла негайну дзеркальну відповідь на висилку консула з Берегового 
2018. október 3. (online) 

 
Pavlo Klimkin úgy véli, hogy Ukrajnában beért annak a szüksége, hogy megvitassák a kettős 

állampolgárság kérdését. Az ukrán külügyminiszter erről szóló cikket írt a Jevropejszkaja Pravdában. 
„Mindannyian kitűnően értjük, hogy Ukrajnában tíz- vagy talán százezrek is rendelkeznek a szomszédos 
országok útleveivel. És nemcsak az etnikai magyarok. Gondolom, hogy párbeszédet kell folytatni az állam 
polgárainak ezen számos csoportjával szembeni álláspontját illetően” – hangsúlyozta Klimkin. Az ukrán 
külügyér úgy véli, hogy olyan megoldást lehet találni, amely nem sértené a kettős állampolgársággal 
rendelkező embereket, hanem épp ellenkezőleg, megszabadítja őket annak a szükségességétől, hogy 
titkolják a kettős állampolgárságukat. 

Unian.ua: Клімкін пропонує обговорити питання подвійного громадянства в Україні 
2018. október 3. (online) 
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Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy a kárpátaljai útlevélbotrány miatt az 
oroszágban szükségessé vált megvitatni a kettős állampolgárság kérdését. „Tudatosan nem vezetek a kész 
válaszokra, bár saját meglátással rendelkezem. Konstatálom a probléma meglétét, amely csak éleződni fog” – 
fogalmazott Klimkin közösségi bejegyzésében. 

Ria-Novosztyi: Климкин считает, что на Украине надо обсудить вопрос двойного гражданства 
2018. október 3. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy a kárpátaljai útlevélbotrányt követően a 

magyar konzul az elkövetkező napokban vissza fog térni hazájába. „Nincs szükség megvitatni a magyar konzul 
konkrét intézkedéseit, itt egyértelműen fel kell helyezni az i-re a pontot. Ezt meg is tesszük. A konzul az 
elkövetkező napokban vissza fog térni hazájába” – írta Klimkin a Jevropejszkaja Pravda oldalán megjelent 
cikkében. 

Ria-Novosztyi: Консул Венгрии в ближайшие дни покинет Украину, заявил Климкин 
2018. október 3. (online) 

 
Oroszország és Magyarország aggódnak Kijev az oktatás ukránosítására és a nemzeti kissebségek 

jogainak elnyomására irányuló politikája miatt, jelentette be Szergej Lavrov Szijjártó Péter magyar 
kollégájával folyatott találkozóját követően. „Magyarország, Oroszország és a világ összes országa a minszki 
megállapodások teljes mértékű megvalósítása mellett áll ki, Ugyanakkor közös aggodalmunk van amiatt, 
hogy Kijev az oktatás ukránosítására és a nemzetiségek jogainak, elsősorban nyelvi jogainak megsértésére 
irányuló politikát folytat, minden Ukrajna által a nemzetközi konvenciókban vállalt kötelezettséggel 
ellentétben” – jelentette ki.  

Ria-Novosztyi: Россия и Венгрия обеспокоены линией Киева на украинизацию, заявил Лавров 
2018. október 3. (online) 

 
A magyar konzul Beregszászon nem sértett meg semmilyen törvényt, ezért nincs ok a 

hazarendelésére, jelentette be Szijjártó Péter. „A magyar konzul Beregszászon semmi rosszat nem tett. Ez 
nem tekinthető sem a magyar, sem az ukrán, sem pedig a nemzetközi törvényi szabályozás megsértésének. 
Magyarország Ukrajnában működő diplomáciai képviseleteinél minden a törvénynek megfelelően valósul 
meg. Ezért nincs ok a beregszászi konzul hazarendelésére” – jelentette be Szijjártó a Lavrovval folytatott 
tárgyalást követő sajtótájékoztatón. A hírről beszámolt az Izvesztyija is. 

Ria-Novosztyi: Глава МИД Венгрии прокомментировал выдачу паспортов украинцам в 
Закарпатье 
2018. október 3. (online) 

 
Magyarország és Ukrajna korábbi jó kapcsolatai Kijev lépései miatt meghiúsultak. „Ami azt az ismert 

listát illeti (a Mirotvorec ukrán honlap adatbázisa – a szerk.), amelyre engem is felvittek, azt mondhatom 
Önöknek, hogy van ennél komolyabb probléma is. Ukrajnában a magyar lakosság korábban biztosított jogait 
jelenleg folyamatosan megsértik. Az, hogy engem hozzáadtak a listához, az nem probléma. Jóval nagyobb 
probléma az, hogy a magyar nemzeti kisebbségek jogait sértő oktatási törvényt még mindig nem vizsgálták 
felül. Függetlenül attól, hogy mi érdekeltek vagyunk az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatokban, Ukra jna 
elnöke és kormánya meghiúsították az országaink között lévő jó kapcsolatokat” – mondta Szijjártó a 
Lavrovval folytatott tárgyalást követő sajtótájékoztatón. 

Ria-Novosztyi: Глава МИД Венгрии обвинил Украину в ухудшении двусторонних отношений 
2018. október 3. (online) 
 

Budapest kiutasítja az ukrán konzult, amennyiben Kijev kiutasítja országa területéről a beregszászi 
magyar konzult – közölte a lap három magyar diplomáciai forrásra utalva. Hangsúlyozták, hogy Magyarország 
ellenzi a szomszédos Ukrajnával való kapcsolatok kiéleződését, ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül a 
magyarellenes kijelentéseket és követeléseket. Az ukrán Legfelsőbb Tanácsnál a lapnak kijelentették, hogy 
Kijev hasonló lépései csak súlyosbítják a régió országaival fennálló problémákat. Moszkvában nonszensznek 
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nevezték az ukrán külügyminisztérium vezetőinek azon állítását, miszerint az ügyben állítólagos „orosz nyom” 
észlelhető. Ezen a héten Szilágyi Mátyás beregszászi magyar konzul visszatér Magyarországra a magyar 
útlevelek Kárpátalján történő kiadásával kapcsolatos nemrégen kirobbant botrány miatt.  

Izvesztyia: Консул под ударом: Венгрия готова выслать украинского дипломата 
2018. október 3., Alekszekij Zabrogyin, Dmitrij Laru (online) 

 
Már nem mosolyognak egymásra, kölcsönösen vádolják egymást és legújabban diplomaták 

kiutasításával fenyegetőznek. A Magyarország és Ukrajna közötti kapcsolatok fagypontra jutottak. A két 
ország közötti feszültség tavaly ősz óta lankadatlanul fokozódik, amikor is Kijevben elfogadták azt az oktatási 
törvényjavaslatot, amely Budapest szerint a nemzeti kisebbségek jogait tapossa. Az elmúlt napok feszültsége 
azzal van összefüggésben, hogy kisebbségi magyarok megkapták az állampolgárságot egy kárpátaljai 
konzulátuson. Kijev arra szólította fel őket, hogy mondajanak le az ukrán állampolgárságról, ellenkezőleg, 
Budapest viszont azt állítja, hogy ez egy ellenük irányuló uszító kampány része. Míg Kijev azt hangoztatja, 
hogy az ukrán jogszabályok szerint tiltott a kettős állampolgárság, addig Szijjártó Péter közvetetten úgy 
nyilatkozott, hogy ez ellentmond a józan észnek: „Ez egy mindennapos jelenség Európában” – jelentette ki. A 
viszály odáig fajult, hogy Ukrajna annak a beregszászi magyar konzulnak a kiutasításával fenyegetőzött, aki az 
etnikai magyaroknak állampolgárságot és útlevelet ad. Budapest nyomatékosan erre úgy reagált, hogy ha 
Kijevben erről valóban döntést hoznak, akkor az ukrán konzulnak is gyorsan kell majd csomagolnia. Kérdéses, 
hogy hová vezethetnek a jelentősen romló kapcsolatok.  Az EU döntési mechanizmusának alapján ugyan 
Magyarország korlátozott eszközökkel rendelkezik, ha akadályt akar gördíteni Ukrajna elé az Unióval való 
közeledése útján, de elméletileg bizonyos eszközök kombinációjával erősen keresztbe tehet az országnak. 
Budapest például nyomást gyakorolhat Brüsszelre, hogy ideiglenesen vezesse be ismét az ukrán 
állampolgárok számára a vízumközelezettséget – az etnikai magyaroknak magyar útlevelekkel a kezükben 
természetesen nem fájna a fejük emiatt. A vízummentes rendszer értékelésére az EU-ban majd 
decemberben kerül sor. Magyarország megkérdőjelezheti az ukránok akadálymentes utazását az Unióba, de 
a végső szava ebben az Európai Bizottságnak lesz. Másrészt Budapest azzal fenyegetheti meg Brüsszelt, hogy 
ha nem tesz eleget az akaratának, megvétózhatja az oroszellenes szankciók meghosszabbítását. Orbán Viktor 
kormánya híres arról, hogy már nem tetszenek nekik a szankciók. 

Pravda: Napätie sa stupňuje. Vzťahy Kyjeva a Budapešti sú na bode mrazu 
2018. október 2., Miroslav Čaplovič, Pravda (online) 

 
Pavlo Klimkin közösségi oldalán közzétett videóüzenetében bejelentette, hogy Oroszország a 

Kárpátalján történő magyar útlevelek kiadását ezen régió, valamint Ukrajna egészének destabilizálásra fogja 
felhasználni. „Ha az a videó nem létezne, azt ki kellett volna találni. Mi reális társadalmi vitát 
kezdeményeztünk, de nagyon kívánatos lenne, ha az nemcsak a konzulátuson történtekre fókuszálódna” – 
jegyezte meg Klimkin. 

Unian.ua: Росія використовуватиме ситуацію з видачею угорських паспортів на Закарпатті для 
дестабілізації України - Клімкін 
2018. október 2. (online) 

 
Jelenleg Ukrajnában fennáll Kárpátalja elvesztésének veszélye, Magyarország intézkedései területünk 

egy részének annexiójára irányulnak, osztotta meg véleményét Illja Kiva, az ukrán Szocialista Párt vezetője. 
„Miért nevezzük Oroszországot agresszor-országnak, és közben nem látjuk, hogy Magyarországgal hasonló 
helyzet ismétlődik meg?” – tette fel a kérdést Kiva. Mindemellett hangsúlyozta, hogy a két ország között 
fennálló probléma lehetséges megoldásaként nem jöhet szóba a kompromisszum. „Ezért tiltakozó jegyzéket 
kell megfogalmazni, a diplomatákat ki kell utasítani Ukrajnából, valamint meg kell szakítani a 
Magyarországgal való kapcsolatokat mindaddig, amíg ebben a kérdésben rend nem teremtődik” – 
összegezte a Szocialista Párt vezetője. 

Unian.ua: Кива: Угорщина готує анексію Закарпаття 
2018. október 2. (online) 
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Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajna még két napot, október 3-ig ad időt 
Magyarországnak arra, hogy visszahívja a Kárpátalján magyar állampolgárságot osztogató beregszászi 
konzulját. Az ukrán külügyminiszter emlékeztetett a múlt heti, Szijjártó Péterrel New Yorkban történt 
találkozóra. „Mondtam neki, hogy csak két opció van. Az első, hogy Önök maguk hívják vissza őt néhány 
napon belül, én ilyen opciót tudok önöknek adni, mégiscsak Magyarország – nem Oroszország. Vagy pedig 
mi, jólnevelt, de ugyanakkor nagyon kemény és következetes emberek lévén néhány napig várunk, és azt 
követően fogjuk kiutasítani a konzult. Feltételesen még két napot várunk, szerdáig, és ha nem születik meg a 
magyar döntés, természetesen kezdeményezni fogjuk a sajátunkat” – jelentette be Klimkin. A hírről 
beszámolt a Zn.ua is. 

Unian.ua: Україна дає Угорщині ще два дні на відкликання генконсула з 
2018. október 2. (online) 

 
Ivan Vinnyik, az ukrán Legfelsőbb Tanács nemzetbiztonsági és védelmi bizottságának titkára úgy véli, 

hogy Ukrajna nem eléggé aktívan reagál az ukrán állampolgároknak történő magyar útlevelek kiadásával 
kapcsolatos helyzetre. „Ukrajna külügyminisztériumának álláspontja sajnos eléggé gyenge, ami motiválja 
Magyarországot az Ukrajna ellen irányuló humanitárius agressziós intézkedések folytatására… Szükséges 
rendszeresíteni mindazt, ami ott történik, és kidolgozni egy állami ellenstratégiát ebben az irányban” – 
jelentette be Vinnyik a 112 Ukrajina adásában. 

Ria-Novosztyi: Депутат Рады считает слабой позицию Украины в споре с Венгрией 
2018. október 2. (online) 

 
Ukrajna az elmúlt napokban nagyszabású hadgyakorlatokat végez. Ezek egy része az ukrán-magyar 

határon zajlott, ami megdöbbenést keltett a budapesti vezetésben. A két ország többször is diplomáciai 
vitába keveredett az utóbbi időszakban az ukrajnai magyar nyelvoktatás, illetve az ukrajnai magyaroknak 
adott útlevelek miatt. Viktor Muzsenko, az ukrán hadsereg vezérkari főnöke tagadta, hogy a 
hadgyakorlatokat erődemonstrációnak szánták Magyarország számára. 

The New York Times: Ukraine Needs Azov Sea Base to Counter New Russian Threat: Military Chief 
2018. október 1., Christian Lowe (online) 

 
A Reuters tudatta, hogy egy ukrán hadgyakorlat műveleteinek egy része a magyar határnál zajlott, 

ami megdöbbenést váltott ki Budapest részéről. Ukrajna és Budapest diplomáciai viták sorozatába 
keveredtek a magyar nyelv ukrajnai iskolákban való használata kapcsán, és amiatt, hogy Magyarország 
útleveleket bocsát ki a magyar nemzetiségűeknek a határon átnyúlva. Viktor Muzsenko ukrán vezérkari főnök 
tagadta, hogy a hadgyakorlat erőfitogtatás lenne Magyarország irányába. A Reuters cikkét a The New York 
Times is átvette. 

Reuters: Ukraine needs Azov Sea base to counter new Russian threat - military chief 
2018. október 1., Pavel Polityuk, Matthias Williams (online) 

 
Ukrajna állampolgárai nem követnek el törvénysértést, amikor nem tudatják azt, hogy más ország 

útlevélével is rendelkeznek. Erről szóló bejelentést tett Menczer Tamás, a magyar külügyminisztérium 
sajtótitkára. Ezzel az üggyel kapcsolatban közölte, „Szijjártó Péter szerdán az ENSZ közgyűlés ideje alatt New 
Yorkban találkozott ukrán kollégájával, és Pavlo Klimkinnel. Ezen a találkozón az ukrán tárcavezető Szijjártó 
Péternek elismerte, hogy Ukrajnában nincs olyan törvény, amely tiltaná egy másik ország útlevelének 
birtoklását. Emellett Ukrajnában semmilyen törvény nem tiltja egy másik ország útlevelének átadását, és 
Ukrajnában nem minősül az sem büntetendő cselekedetnek, ha valaki nem számol be egy másik ország 
útlevelének birtoklásáról” – fejtette ki Menczer. Menczer Tamás emellett felidézte, hogy „Kárpátalja ukrán 
kormányzója a napokban azt mondta, hogy az ukrán parlamenti képviselők legalább fele rendelkezik második 
állampolgársággal, ennek fényében pedig elfogadhatatlan a magyarság támadása”. 

Unian.ua: У МЗС Угорщини прокоментували паспортний скандал на Закарпатті 
2018. október 1. (online) 
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Ukrajnában a magyarellenes megnyilvánulásokhoz köze van az államnak, ezt alátámasztja az, hogy 

Szijjártó Pétert a Porosenko elleni kritikáját követően felvették Ukrajna ellenességeinek listájába. Erről szóló 
bejelentést tett Magyarország külügyminisztériumának honlapján Menczer Tamás, a tárca képviselője. A 
Mirotvorec ukrán honlapot a magyar külügyi tárcánál „szélsőségesnek” nevezik. „A magyar külügyminisztert 
azonban nem lehet megfélemlíteni, a kárpátaljai magyarok természetesen a továbbiakban is számíthatnak 
Szijjártó Péter feltétel nélküli, határozott és eltökélt kiállására” – hangsúlyozta a külügyminisztérium 
képviselője. Kiemelte, nem igazak a szóban forgó honlap azon állításai, amely szerint Szijjártó Péter fegyveres 
beavatkozással fenyegette meg Ukrajnát. „Soha nem történt ilyen, ugyanakkor a miniszter minden korábbi 
állítását fenntartja, például azt is, hogy a jelenlegi ukrán elnök és kormányzó erők alacsony népszerűségük 
miatt próbálnak úgy szavazatokat szerezni, hogy szélsőséges indulatokat korbácsolnak” – áll a közleményben. 

Unian.ua: У МЗС Угорщини прокоментували паспортний скандал на Закарпатті 
2018. október 1. (online) 

 
Az ukrán külügyminisztériumnál bejelentették, ha Magyarország nem rendeli haza saját beregszászi 

konzulját, akkor Ukrajnának jogában áll őt egyoldalúan kiutasítani. Erről szóló bejelentést tett Marjan Beca 
ukrán külügyi szóvivő. Szavai szerint az ukrán álláspont ebben a kérdésben mindig következetes és 
egyértelmű volt. 

Unian.ua: "Можемо зробити це самостійно": МЗС відреагував на відмову Угорщини відкликати 
консула з Берегового  
2018. október 1. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajna még ezen a héten szándékozik 

kiutasítani a beregszászi magyar konzult, amennyiben Budapest maga nem hívja őt vissza. Erről szóló 
videóbejegyzést tett közzé közösségi oldalán. „Kifejtettem érveinket a magyar külügyminiszternek, ők 
megsértették a bécsi konzuli konvenciót, ez száz százalék. Felajánlottam a magyar külügyminiszternek, hogy 
hívja vissza a konzult, amennyiben ezt a hét folyamán nem teszik meg, kiutasítási jegyzékkel fordulunk a 
magyar félhez még ezen a héten” – figyelmeztetett Klimkin. Klimkin hangsúlyozta, hogy Oroszország 
kihasználja, és ki fogja használni a helyzetet Kárpátalja és Ukrajna egészének destabilizálásra. 

Unian.ua: Україна вишле угорського консула протягом цього тижня, якщо Будапешт його не 
відкличе – Клімкін (відео) 
2018. október 1. (online) 

 
Menczer Tamás, a magyar külügyminisztérium sajtótitkára kijelentette, hogy országa nem fogja 

visszahívni Ukrajnából a beregszászi főkonzult – adta hírül a Ria-Novosztyi a magyar kormány honlapjára 
utalva. A magyar külügyi tárca képviselője szavai szerint a beregszászi főkonzulátuson történt magyar 
útlevelek kiadása összhangban van a magyar és a nemzetközi joggal, valamint semmilyen ukrán 
szabályozásnak nem mond ellent. Magyarország mindezek miatt nem hív vissza a beregszászi főkonzult, 
„akárhogy is javasolják ezt az ukránok”. Menczer Tamás emellett felidézte, hogy Kárpátalja ukrán 
kormányzója a napokban azt mondta, hogy az ukrán parlamenti képviselők legalább fele rendelkezik második 
állampolgársággal. Menczer Tamás közölte, hogy Ukrajnában kormányzati, állami háttérrel zajlanak a 
magyarság elleni támadások. Hozzátette, Szijjártó Péter felkerült a Mirotvorec, egy Ukrajna ellenségeit 
felsoroló ukrán szélsőséges honlap listájára azért, mert „beavatkozik Ukrajna belügyeibe” és veszélyezteti 
annak területi integritását. Menczer Tamás rámutatott, Ukrajnában a magyar nemzeti közösség elnyomása 
zajlik. Emlékeztetett, az ukrán oktatási törvény az anyanyelven tanulás jogát veszi el a helyi magyarságtól. „A 
magyar külügyminisztert azonban nem lehet megfélemlíteni. A kárpátaljai magyarok természetesen a 
továbbiakban is számíthatnak Szijjártó Péter feltétel nélküli és eltökélt kiállására” – hangsúlyozta Menczer. 

Ria-Novosztyi: Венгрия отказалась отзывать консула из Украины 
2018. október 1. (online) 
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Amennyiben Budapest nem fogja visszahívni a beregszászi főkonzulját az elkövetkező napokban, 
Ukrajna ki fogja utasítani azt – jelentette be hétfőn az ukrán külügyi tárca hivatalos képviselője, Marjana 
Beca. „Álláspontunk változatlan: amennyiben a magyar fél nem fogja visszahívni beregszászi konzulját, amiért 
megsérti a bécsi konzuli konvenciót, mi fogjuk kiutasítani a konzult Ukrajnából, és akkor rövid időn belül haza 
fog utazni, ha a magyar fél saját részéről nem fogja őt visszahívni” – fogalmazott Beca. 

Ria-Novosztyi: МИД Украины пригрозил выслать из страны консула Венгрии 
2018. október 1. (online) 

 
Újabb részletekkel bővül a Magyarország és Ukrajna közötti konfliktus. A közeljövőben a két ország 

kölcsönösen szándékozik konzulokat kiutasítani. Ha eddig a kapcsolatok tisztázása a diplomácia keretein belül 
volt, akkor ezen a héten más szintre jutott. A magyar külügyminisztert Ukrajnában a Mirotvorec honlapon 
felvették az ellenségek listájára. Válaszul Magyarország célzást tett a hamarosan bekövetkező ukrajnai 
hatalomváltásra. Az ukrán-magyar kapcsolatok körüli bonyodalom egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor az 
ukrán Legfelsőbb Tanács elfogadta az új oktatási törvényt. Az ukrán politikusok régóta azt gyanítják, hogy 
Magyarország Oroszország érdekeinek megfelelően jár el. Vlagyimir Ogrizko volt ukrán külügyminiszter 
közösségi bejegyzésében azt írta: „Úgy tűnik, hogy Szijjártó a MGIMO-ban (A Moszkvai Nemzetközi 
Kapcsolatok Intézete – szerk.) végzett? Felismerhető retorikájának és cselekvéseinek stílusa”.  

Nyezaviszimaj Gazeta: Киев и Будапешт на грани холодной войны 
2018. október 1., Tatjána Ivzsenko (online) 
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