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ÖSSZEFOGLALÓK 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök – válaszul Washington azon követeléseire, hogy gyakoroljon 
nyomást Oroszországra és Kínára –, kijelentette az amerikai diplomatáknak, hogy semleges külpolitikát 
szándékozik folytatni – számolt be a Ria-Novosztyi a The Wall Street Journal nyomán. A cikk megjegyezte, hogy 
a magyar kormányfőhöz utasítások érkeztek, miszerint lépjen fel a kínai kiberkémkedés ellen és támogassa 
Ukrajnát Oroszországgal szemben. Ugyanakkor Orbán egyik követelést sem hajlandó végrehajtani. Elmondása 
szerint azt akarja, hogy Magyarország „olyan semleges legyen, mint Ausztria”. A magyar miniszterelnök 
ösztönzi a kínai befektetéseket az ország információs infrastruktúrájába, és ellenzi a NATO és Kijev közötti 
miniszteri szintű tárgyalásokat, mivel Orbán nem elégedett az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség anyanyelvi 
oktatása lehetőségének szűkítésével. A hírről beszámolt a Kommerszant, a Lenta.ru, a Rosszijszkaja Gazate és 
az Izvesztyija is. 

Ria-Novosztyi: Премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США 
2019. január 28. (online) 

 
A The Guardian cikke az ungvári KMKSZ-székház felgyújtásának ügyével foglalkozott, beszámolva a 

gyújtogatók elleni lengyel bírósági eljárásról. A cikk kitért az ukrán-magyar kapcsolatokra is, megjegyezve, hogy 
az incidens súlyosbította az Ukrajna és „Orbán Viktor magyarországi nacionalista kormánya” közötti, eleve 
feszült kapcsolatokat. A cikk emlékeztetett a magyar fél által kifogásolt korlátozó nyelvtörvényre is, 
megjegyezve, hogy az főképp az orosz nyelv ukrajnai dominanciájának kezelésére irányult. A cikk kitért arra, 
hogy Magyarország gátolta Ukrajna NATO irányába mutatott közeledési kísérleteit, ami miatt az Egyesült 
Államok figyelmeztetett arra, hogy a magyar politika a Kreml kezére játszik. 

The Guardian: Polish far-right trial raises spectre of 'false flag' tactics  
2019. január 27., Shaun Walker, Christian Davies, Emily Schultheis (online) 

 
Íjgyártó István, Magyarország ukrajnai nagykövete Gennagyij Moszkallal, a Kárpátaljai Állami 

Adminisztráció vezetőjével lezajlott találkozója során az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatokban 
jelntkező pozitív fejleményekről tett bejelentést. „Ez a látogatás rendkívül fontos számomra, és úgy vélem, 
hogy a magyar nagykövet számára ez kötelező jellegű. Nem egyszerű év van mögöttünk, de ami nehezen indul, 
általában jól végződik. És most pozitív fejleményeket látunk a magyar-ukrán kapcsolatokban” - mondta a 
nagykövet. Íjgyártó a magyar kormány nevében köszönetet mondott Moszkalnak, amiért hozzájárult a két 
ország közötti kapcsolatok normalizálásához. 

Unian.ua: Посол Угорщини після непростого 2018 року заявив про позитивні зрушення у відносинах 
з Україною 
2019. január 23. (online) 

 
A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét idézte, aki elmondta, a 

legújabb szerbiai fejlemények afelé mutatnak, hogy a rendkívüli parlamenti választások kiírása „többé-kevésbé 
bizonyos”, ugyanakkor hozzátette, hogy ez pártja számára nem kívánatos. 

Tanjug.rs: Pastor: Izbori verovatni, naš zadatak da pokrenemo ljude 
2019. január 22.(online) 

 
Íjgyártó István, Magyarország ukrajnai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, akit a magyar 

útlevelek osztogatása körüli botrányt követően neveztek ki, kárpátaljai ismerkedő látogatása során 
megjegyezte a két ország közötti kapcsolatok pozitív fejleményeit. „Mi részünkről azt szeretnénk, hogy ezek a 
pozitív fejlemények pozitív folyamattá váljanak, mert nem természetes, hogy Magyarország és Ukrajna között 
nincs jó kapcsolat” – mondta Íjgyártó. Hozzátette, hogy a két ország közötti feszültség azt eredményezte, hogy 
a fontos közös projektek egyszerűen megszűntek. A nagykövet közölte, hogy elsősorban a közlekedési 
infrastruktúra területén tervezik folytatni az együttműködést Ukrajnával. Íjgyártó hangsúlyozta, hogy 
Magyarország készen áll elősegíteni Ukrajnai európai integrációját. A hírről a Day.kyiv.ua is beszámolt. 

Zn.ua:  Посол Венгрии отметил позитивные сдвиги в отношениях с Украиной 
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2018. január 22. (online) 
 
Az Evenimentul Zilei arról írt az MTI alapján, hogy Magyarország „saját népszámlálást végez Romániában 

az Erdélystat révén”. Beszámoltak róla, hogy Erdélystat néven statisztikai szolgáltatás beindítását jelentette be 
csütörtökön Kolozsváron az RMDSZ, az oldalon az Erdélyre és a romániai magyar közösség helyzetére 
vonatkozó statisztikai adatok, illetve erdélyi intézmények tárháza lelhető fel. Porcsalmi Bálint elmondta, hogy 
a portálnak tájékoztató funkciót szánnak, de nemcsak a nyers adatokat, hanem elemzéseket is közzé 
szeretnének tenni a felületen, továbbá célnak tekintik, hogy a portál ne csak a múltról és a jelenről szóljon, 
hanem előrejelzéseket is közöljön. Hozzátették, hogy a portál működtetője az Iskola Alapítvány, finanszírozója 
a magyarországi „Bethlen Gábor Alapítvány”. Barna Gergő szociológus elmondta: négy területről kívánnak 
adatokat közzétenni. Összegyűjtik a portálra az erdélyi demográfiai adatokat, az önkormányzatok 
infrastruktúrára, költségvetésre vonatkozó adatait, az oktatással kapcsolatos statisztikákat, és a GDP-re, 
foglalkoztatottságra, jövedelmekre vonatkozó gazdasági adatokat is közzé kívánnak tenni. 

Evenimentul Zilei: Ungaria face propriul RECENSĂMÂNT în România: Erdélystat. Se face o BAZĂ de DATE 
cu instituțiile MAGHIARE din Ardeal 
2019. január 20., Cora Muntean (online) 

 
Bíróság elé állították azt a három lengyel férfit, akiket tavaly azzal vádoltak meg, hogy felgyújtották a 

Kárpátalján található Magyar Kultúra Házát. Az eset nyomán jelentősen romlott az ukrán-magyar viszony. Az 
elkövetők kapcsolatban állnak a Falanga pánszláv szervezettel.   

Gazeta Wyborcza: Polacy oskarżeni o podpalenie węgierskiego centrum na Ukrainie. Czy za tym zleceniem 
stała niemiecka AfD? 
2019. január 15., Michał Kokot (online) 

 
Manuel Ochsenreiter, a német jobbpopulista AfD párt egyik képviselőjének segédjét gyanúsítják a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári irodája 2018 februárjában történt felgyújtásának 
megszervezésével. Ochsenreitert az egyik fő gyanúsított nevezte meg a Krakkóban zajló bírósági tárgyaláson. 

Unian.ua: Помічника депутата бундестагу підозрюють в організації підпалу офісу «Товариства 
угорської культури Закарпаття» 
2018. január 15. (online) 

 
A Tagesschau.de cikke szerint lehetséges, hogy a német Alternatíva Németországért (AfD) párthoz 

köthető Manuel Ochsenreiter közreműködhetett a gyújtogatásban, melyet tavaly februárban intéztek az ukrán 
Ungvár városában egy magyar intézmény ellen. A Molotov-koktélos támadás a lengyel hatóságok szerint az 
ukránok és a magyarok kapcsolatát volt hivatott terhelni, köztük feszültséget szítani. Az ügy egyik vádlottja a 
nyomozás során úgy nyilatkozott, hogy az AfD-hez köthető Ochsenreiter kezdeményezte a támadást. A 
témával később a Tagesspiegel.de is foglalkozott: az itt megjelent cikk kitért arra, hogy Ungváron jelentős 
magyar kisebbség él. 

Tagesschau: Auftrag zum Brandanschlag? 
2019. január 14., Georg Hell, Lisa Wandt (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy Magyarországnak 

tudomásul kell vennie az orosz hibrid módszerek kiterjedését, többek közt a KMKSZ ungvári székházának 
felgyújtásával kapcsolatban. „Az AfD reálisaan mutatja az orosz hibrid módszerek komplexitását és 
kiterjedését. És ezt végre mindenkinek tudomásul kell vennie, beleértve a magyar partnereinket is”, közölte 
Klimkin. 

Unian.ua: Угорщина має усвідомити масштаб російських гібридних методів - Клімкін 
2019. január 14. (online) 
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Majdnem száz évvel a Trianoni Szerződés aláírása után Magyarországon még mindig megjelennek 
Nagy-Magyarország szimbólumai, amelynek része Szlovákia, valamint Románia, Horvátország és Szerbia egy 
része is. Aktivisták csoportja most azt akarja elérni, hogy a magyar sofőrök elkezdjék használni a jelenlegi 
Magyarország térképét ábrázoló matricákat. Tízből kilenc sofőr, akinek a karosszériáján térkép található, Nagy-
Magyarország térképét használja. „Számos ember Magyarországon nem is tudatosítja, hogy mit jelent ezeknek 
a matricáknak a használata, és hogyan tekinthetnek erre az emberek a szomszédos országokban” – mondja a 
Smenek Cseh Gábor, a Get Real Hungary! kampány koordinátora. A főként külföldön élő aktivisták jobban el 
akarják terjeszteni az országban a jelenlegi Magyarországot ábrázoló matricákat. Az aktivisták támogatást a 
magyar kormánytól nem akarnak és nem is várnak. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a múltban nem 
titkolta, hogy a Nagy-Magyarországhoz való visszatérés gondolatát még mindig támogatja. 2005- ben, amikor 
még saját autót vezetett, éppen Nagy-Magyarország matricája volt annak karosszériáján.  A 2011-es új magyar 
alkotmány szintén megemlíti Nagy-Magyarország gondolatát. 

Sme.sk: Slovensko ako súčasť Veľkého Maďarska. Aktivisti to chcú zmeniť 
2019. január 13., Lukáš Onderčanin (online) 

 
Az Evenimentul Zilei hírt adótt róla, hogy egy román ellenzéki képviselő a pénzügyminisztériumhoz és 

az adó- és pénzügyi hatósághoz (ANAF) fordult, hogy a Gazeta Sporturilorban megjelent információk alapján 
vizsgálja ki azokat a pénzeket, amelyeket a magyar kormány biztosított a csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi 
focikluboknak. Florin-Claudiu Roman, Fehér megyei PNL-s képviselő hivatalos kérésében arra volt kíváncsi, 
hogy ezek a támogatások megfelelnek-e a romániai jogszabályoknak, illetve arra, hogy az elmúlt három évben 
az ANAF ellenőrizte-e ezeket a klubokat, és ha igen, milyen eredménnyel zárultak ezek a vizsgálatok. A cikkben 
szereplő állítások szerint a PNL-s politikus az ANAF-tól azt a választ kapta, hogy nem voltak ilyen jellegű 
ellenőrzések, ugyanakkor hozzátették, hogy kockázati elemzést végeznek majd, és amennyiben ezek alapján 
indokoltnak tartják az ellenőrzést, a törvényes előírásoknak megfelelően járnak majd el. Kiemelték, hogy az 
ANAF részéről György Attila RMDSZ-es pénzügyi államtitkár írta alá a választ. 

Evenimentul Zilei: Fotbal. SCANDALUL finanţării din UNGARIA. Un DEPUTAT român INTERVINE. Răspunul 
ANAF şi MF, ULUITOR 
2019. január 12., Gabriel Valentin (online) 

 
Az Evenimentul Zilei hírt adott arról, hogy a „Büszke és Erős Romániáért” (ARDP) nevű civil szervezet 

„provokatívnak és felelőtlennek” nevezte Orbán Balázs államtitkár madéfalvi kijelentéseit. A magyarellenes 
szervezetek által alkotott ARDP szerint Orbán Balázs nyilatkozata „dühödt támadás Románia és az EU ellen”, 
továbbá „irredentizmus és revansizmus”. Az állásfoglalás szerint az államtitkár az autonómia gondolatának 
támogatásával figyelmen kívül hagyja, hogy ezt a román hatóságok következetesen elutasítják. Arról is írtak, 
hogy Magyarország célja hosszútávon minden bizonnyal, hogy az erdélyi magyarok ne Bukaresttől, hanem 
Budapesttől függjenek intézményesen. A szerzők a román hatáságoknak felrótták, hogy nem reagálta erre a 
„sértésre” és hallgatásukkal bátorítják a magyarokat. 

Evenimentul Zilei: Reacție promtă legată de declarațiile făcute de Balázs Orbán, secretar de stat în 
Guvernul Ungariei. 
2019. január 10., Daniela Popescu (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „súlyos vádnak” nevezte, hogy egy magyar hivatalos személy birodalomnak 

nevezte Bukarestet a székelyek számára”. A cikkben hangsúlyozták, hogy Orbán Balázs Madéfalván 
„aggodalomra okot adó nyilatkozatokat tett a Kárpát-medencei magyarokkal kapcsolatban”, leszögezve, hogy 
„egyetlen birodalom sem kezelheti másodrangú állampolgárokként a magyarokat”. „Ha pedig egy birodalom - 
legyen az éppen 255 évvel ezelőtt Bécs, vagy éppen most a székelyeknek Bukarest, vagy mindannyiunknak 
néha Brüsszel - nem tartja magát ehhez, akkor ott jogszerű az ellenállás, az ősi jogi alapelvek szerint” – idézték 
az államtitkár szavait.  

Evenimentul Zilei: ACUZAȚII GRAVE! Un oficial maghiar compară Bucureștiul cu „un IMPERIU pentru 
secui”: „Guvernul Ungariei sprijină AUTONOMIA” 

https://www.sme.sk/aut/353/lukas-ondercanin
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2019. január 9., Ionel Gologan (online) 
 
Az Adevărul „a budapesti kormány megbízottai megint felkavarják a kedélyeket Erdélyben. Miért 

hívnak fel az engedetlenségre?” címmel közölt cikket Orbán Balázs madéfalvi látogatásáról. A cikk szerint a 
magyar kormány képviselői „erősen kezdték” a 2019-es évet, egy Erdély autonómiájára és ráadásul 
„engedetlenségre” való felhívással. Orbán Balázs államtitkár Madéfalván egy megemlékezésen több „vitás” 
kijelentést tett, többek között párhuzamot vont a 255 évvel ezelőtti bécsi hatalom és a mostani bukaresti 
hatóságok között – írták. A hirado.hu beszámolója alapján idézték Orbán Balázs szavait: „ha pedig egy 
birodalom - legyen az éppen 255 évvel ezelőtt Bécs, vagy éppen most a székelyeknek Bukarest, vagy 
mindannyiunknak néha Brüsszel – nem tartja magát ehhez, akkor ott jogszerű az ellenállás, az ősi jogi alapelvek 
szerint”. Arról is írtak, hogy az államtitkár az autonómiáról is beszélt: „A magyar kormány minden igyekezetével 
azon van, hogy növekvő ereje szerint, növekvő mértékben Székelyföldnek a gazdasági fellendítését, az 
elvándorlás elleni küzdelmét és a kisebbségi jogokért, illetőleg az autonómiáért folytatott törekvéseit 
támogassa”. Hozzátették, hogy legutóbb Tőkés László illette kritikával a bukaresti hatóságokat, aki a 
terrorizmus miatt elítélt HVIM-es vezetőket védte.  

Adevărul: Emisarii Guvernului de la Budapesta agită iar spiritele în Transilvania. De ce îndeamnă la 
nesupunere 
2019. január 8., Radu Eremia (online) 

 
A Vecernji.hr beszámolt arról, hogy külföldön élő magyarok egy csoportja akcióba kezdett, melynek 

célja a mai határok közötti Magyarországot ábrázoló autómatricák terjesztése, hiszen azok nem kaphatóak a 
kereskedelmi forgalomban. A Berlinben élő Cseh Gábor “Get Real Hungary!” címmel indította meg az akciót. 
A horvát lap kiemelte, hogy a történelmi Magyarországot ábrázoló, elterjedt autómatricák a mai Horvátország 
jelentős területeit is magukba foglalják. A cikk szerzője szerint Magyarország ismert arról, hogy sok nacionalista 
erő működik területén, akik visszaállítanák az 1920 előtti határokat, s Orbán maga is járt olyan autóval, amin a 
történelmi Magyarországot formázó matrica volt látható. 

Vecernji.hr: ‘Velika Mađarska’: Žele maknuti autonaljepnice na kojima je i hrvatski teritorij 
2019. január 8., Dino Brumec (online) 

 
A kárpátaljai KMKSZ-székház 2018 februárjában történt felgyújtásáért az elkövető két lengyel 

állampolgár fejenként hét ezer hrivnyának megfelelő összeget kapott, derült ki a lengyelországi ügyészség által 
elvégzett nyomozás anyagaiból. A lengyel TVP televíziós csatorna ismertetője szerint a gyújtogatás ügyét 
továbbították a bíróság felé. A nyomozók nem hivatalos álláspontja szerint a kárpátaljai magyar szervezet 
székháza meggyújtásának ötlete Oroszországból származik. A lengyel ügyészég terrorcselekménynek ismerte 
el a három fiatal lengyel állampolgár tettét. „A provokációnak az ukrán–magyar viszony romlásához kellett 
vezetnie. Ez Oroszország kezére játszik, amely érdekelt nyugati szomszédja destabilizálásában, amelynek 
területén hibrid háború folyik” –közölte a sajtó érdeklődésére a lengyel Belföldi Biztonsági Ügynökség (ABW) 
tisztje. 

Unian: TVP: Підпал угорського центру в Ужгороді влаштував проросійський неофашист з Польщі 
2018. január 8. (online) 

 
Az Adevărul a The Washington Post cikkét foglalta össze, amely szerint „Orbán Viktor Magyarországa 

egyre távolabb kerül a NATO-tól és az EU-tól és egyre közelebb Putyin Oroszországához”. Az írás szerint Orbán 
Viktor viselkedése megkérdőjelezi nemcsak a demokráciához való ragaszkodását, hanem azt az alapvető hitet 
is, amelyet az Egyesült Államok szövetségeseként és a demokratikus nyugyati világ tagjaként éreznie kellene. 
A cikkben hangsúlyozták: Orbán Viktor feltűnően őszintén beszél arról, hogyan akarja átalakítani országát: 
például Kínát, Oroszországot és Törökországot említette követendő mintaként. A cikk szerint a magyar 
külpolitika „szabotálja” a nyugati szövetségi rendszer és Ukrajna kapcsolatainak elmélyítését. Budapest a kijevi 
nyelvtörvényre hivatkozik, amelynek alapján korlátozhatják az Ukrajnában élő magyarok nyelvhasználatát, ám 
a washingtoni lap szerint ez egy lényegtelen kérdés a NATO Ukrajnának nyújtandó támogatásával szemben. 
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Megemlítették, hogy Budapest novemberben visszautasította a NATO-szövetséges USA kérését két orosz 
fegyverkereskedő kiadására és ehelyett lehetővé tették, hogy Oroszországba távozzanak, valamint, hogy 
Magyarország hangosan bírálja az Oroszország ellen hozott EU-szankciókat. A The Washington Post idézi az 
USA budapesti nagykövetségének egyik tisztviselőjét, aki 2017-ben azt mondta a Politicónak: elképzelhető, 
hogy Oroszország gyakorlatilag hírszerzési hídfőállásnak használja Magyarországot. Orbán Viktor osztozik 
orosz kollégájával a revansista politika felkarolásában is. Az írás ennek alátámasztására idézi a magyar 
miniszterelnök 2018-as tusnádfürdői beszédét, amelyben következetesen Székelyföldről beszélt, amellyel a 
román vezetés nem tud mit kezdeni. Székelyföld még akkor is létezni fog, amikor már egész Európa behódolt 
az iszlámnak - idézik Orbán egyik kijelentését. Végül leszögezték, hogy ha a magyar miniszterelnök az USA 
megbízható szövetségese lenne, akkor el lehetne nézni neki a demokrácia csorbítását, de „ma a geopolitikai 
küzdelem Európában nem a kapitalizmus és a szocializmus között, hanem a demokratikus és az autoritárius 
rendszerek között folyik. És egyre nehezebb megmondani, hogy Orbán Viktor melyik oldalon áll ebben a 
harcban”. 

Adevărul: The Washington Post: Ungaria lui Viktor Orban, tot mai departe de UE şi NATO şi mai aproape 
de Rusia lui Vladimir Putin 
2019. január 7.,Viorica Marin (online) 
 

Az Evenimentul Zilei és az Adevărul az Olosz Gergely volt RMDSZ-szenátor ellen kiadott nemzetközi 
körözésről adott hírt, kiemelve, hogy egyes források szerint Magyarországon lehet, mivel jó barátja Semjén 
Zsoltnak. Hozzátették, hogy Kovászna megyei források szerint Olosz többször vadászott együtt Székelyföldön 
Magyarroszág miniszterelnök-helyettesével. 

Evenimentul Zilei: BREAKING NEWS! Fostul senator UDMR, dat în urmărire internațională. Surse locale 
spun că a fugit în Ungaria 
2019. január 3., Iulia Cimpoeru (online) 
 

A Vecer.com cikket közölt a muravidéki magyar állami beruházásokról, kiemelve, hogy a magyar 
adófizetők pénzéből már legalább 6,2 millió eurót fektettek a lendvai Nafta 1903 futballklubba. „Nem érdekel, 
honnan jött a pénz, és nem is fog, még ha a magyar kormányzat csúcsáról is száramzik” – nyilatkozta ezzel 
kapcsolatosan Lendva új polgármestere, Janez Magyar. A klub egyik vezetője Horváth Ferenc, a magyar 
kisebbség parlamenti képviselője. 

Vecer.com: Orbanovi projekti: Igre brez kruha 
2019. január 2. (online) 
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