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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
A Delo.si 

hogy az ukrán-magyar államközi viszonyon mindenképpen javítani kell, mégpedig hideg fejjel. A lap beszámolt 
arról, hogy a két ország közötti viszony 2017 szeptemberében romlott meg, amikor Kijev a kárpátaljai magyarok 
számára hátrányos törvényt fogadott el, korlátozva anyanyelvi oktatásukat. A mostani kijevi tárgyalások feszülten 

yegetéseket kapott. A szlovén 
lap bemutatta a magyar-ukrán államközi kapcsolatok alakulásának történetét és Kárpátalja történelmi sorsának 
alakulását, kiemelve, hogy Budapest ezideáig blokkolta Kijev NATO-hoz való közeledését, ám tavaly december 
végén az ukrán külügyminiszter kijelentette, a magyar fél "már nem teljes mértékben blokkolja a NATO és Ukrajna 
közeledését". 

 
2021. január 29., Boris Cibej (online) 

 
Szijjártó Péter kijevi látogatása az ukrán-magyar kapcsolatok stabilizálása érdekében tett diplomáciai 

kísérlet volt. Kijev számára ez különösen fontos, tekintve, hogy az orosz különleges szolgálatok soraiból származó 

másrészt destabilizálni Ukrajna, és különösen Kárpátalja helyzetét. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a találkozó 

kérdésekben. Míg az ukrán kormány a magyar közösség ukrán társadalomba való integrálásán dolgozik, Orbán 
Viktor kormánya  azzal vádolva Kijevet, hogy folytatja a magyar kisebbség megfélemlítési politikáját  fenntartja a 
kárpátaljai magyar közösség elszigetelt helyzetét, illetve Magyarország befolyásának megszilárdítására törekszik. Az 
Ukrajnára való nyomásgyakorláshoz Budapest nemzetközi szervezeteket, az EU-t, a NATO-t és az EBESZ-t kísérelte 
meg bevonni, amely taktika ugyanakkor nem vált be. Szijjártó lát
is meghatározták a vörös vonalakat, hangsúlyozva, hogy Kijev senkinek nem engedi meg a szabályok diktálását. 
Ennek ellenére az ukrán és magyar külügyminiszterek nyilvánosan bizonyságot tettek arról, hogy keresik a 

vállalkozóinak online üzleti fórumát. Szijjártó pedig arról számolt be, hogy az ukrán hatóságok konzultációkat 
folytatnak majd a kárpáta

nia a kétoldalú kapcsolatokban. A találkozó 

kapcsolatokról szóló valamiféle megállapodást. Az ukrán fél különösen abban érdekelt, hogy Budapest feloldja az 
Ukrajna-
kötnek. Csakhogy a magyar diplomácia utóbbi években tett kijelentéseit felidézve nehéz figyelmen kívül hagyni, 
hogy Szijjártó az ukrán kollégájával tartott sajtótájékoztatón optimista kijelentéseket tesz, amit néhány nap múlva 
dühös vádak váltanak fel arra vonatkozóan, hogy az ukrán nacionalisták továbbra is agresszívan támadják a magyar 
közösség jogait. Az Orbán-kabinet tagjának ehhez haso

igazságtalan vádak azonban nem oldják meg a kétoldalú kapcsolatok válságát, csak a reményt ölik meg. 
 

2021. január 28., Vlagyimir Kravecsenko (online) 
 

Az ukrán és magyar külügyminiszterek találkozóján a politikusok megegyeztek abban, hogy folytatják az 
országok közötti párbeszédet, és megkísérlik a kapcsolatok javítását. Általánosságban a miniszteri találkozót a 
partnerség és a barátság légköre jellemezte  közölte az ukrán külügyminisztérium feje. Hozzátette, hogy a 

-magyar oktatási munkacsoport találkozóját, illetve egy online üzleti fórumot az 
két ország vállalkozóinak részvételével. Dmitro Kuleba megígérte, hogy közösen fognak össze, hogy a találkozó a 

határozottan elítéli az ukrajnai magyar közösség iránti tiszteletlenség minden megnyilvánulását, ahogy 

semmilyen alapja annak, hogy az ukrajnai magyarok hajlamosak lennének a szeparatizmusra, ugyanúgy, mint 
ahogyan annak sem, hogy Ukrajna ártani akarna a kárpátaljai magyaroknak  mondta az ukrán külügyminiszter. A 
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sajtótájékoztatón Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy Magyarország szeretné megvalósítani a kárpátaljai Csap 
-híd felújítására vonatkozó projektet. A magyar külügyminiszter a két ország között új 

megvitatta Kulebával a sok feszültséget kiváltó nyelvtörvényt is, és megegyeztek egy oktatási munkacsoport 
létrehozásában, amely felhatalmazást kap annak vonatkozásában, hogy milyen módon valósuljon meg az új 
jogszabályt. Szijjártó elmondta, hogy ígéretet kapott Kulebától arra vonatkozóan, hogy megállapodnak a nemzeti 

 
A Kp.ua által közzétett cikket a Korrespondent.net is közölte. 
A Kp.ua által közzétett cikket a Day.kyiv.ua is közölte. 

 
2021. január 27., Aljona Katasinszkaja (online) 

 
Szijjártó Péter a Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón elismerte, hogy az 

 
fejtette ki vél kárpátaljai 
magyar nemzeti közösség 

 is kiállt Ukrajna szuverenitása és az EU-

Egyetértek Dmitro kollégámmal abban, hogy Kárpátalját közös sikertörténetté kell tennünk. Mi készen állunk ennek 
 szögezte le Szijjártó. 

 
  

2021. január 27. (online) 
 

ndítottak a magyar származású ukrán állampolgárokkal szembeni 
 írta a kárpátaljai 

k 2. része, a polgárok 

 
A Korrespondent.net által közölt cikket az Unian hírügynökség is megjelentette. 
A Korrespondent.net által közölt cikket a Zn.ua is megjelentette. 
A Korrespondent.net által közölt cikket a Kp.ua is megjelentette. 

- 
Korrespondent.net  

2021. január 27. (online) 
 
Szijjártó Péter kijevi látogatása feszült légkörben zajlott. Mindkét miniszter osztotta azt a véleményt, hogy a 

eba ukrán 
külügyminiszter megjegyezte, hogy kollégájával partnerekként tartották meg az eszmecserét, akik meg akarják 

-magyar kapcsolatokat meleg szívvel, de hideg fejjel 
 mondta az ukrán miniszter. Szijjártó reményét fejezte ki arra vonatkozóan, a találkozó 

hozzájárul ahhoz, hogy megállítsák a kétoldalú kapcsolatok romlását. A találkozón Kuleba beharangozta az ukrán-
magyar oktatási munkacsoport ülését, valamint egy online üzleti fórum megszervezését az ukrán és magyar 
vállalkozók részvételével. Szijjártó hangsúlyozta, mindkét fél arra törekszik, hogy Kárpátalja 
Ennek eléréséhez Tisza-
Ezen felül, a diplomata elmondása szerint Magyarország 50 millió eurót folyósít a kárpátaljai útépítésre. Mindkét fél 

 
ukrán magyarok hajlamosak lennének a szeparatizmusra, éppúgy, mint ahogy Ukrajna ártani akarna a kárpátaljai 
ukrán magyaroknak" – mondta Kuleba. Szijjártó pedig azt nyilatkozta, úgy véli, hogy a kárpátaljai magyarok 
támogatásával segítik Ukrajna és Magyarország kapcsolatait. Hozzátette, hogy állama támogatja Ukrajna 

-

kommentálva biztosított arról, hogy akik átlépik a vörös vonalat, azonnal rúgást kapnak Ukrajnától. A tárgyalásokat 
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névtelen, fenyegetésekkel teli l

sajtókonferencián ismét biztosított arról, hogy Kijev és Budapest azon fog munkálkodni, hogy ez a találkozó új 
fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. Hozzátette, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor 
közötti tárgyalások továbbra is napirenden vannak. 

 
2021. január 27., Marina Kovalenko (online) 

 
Az Izvestia.ru a Jevropejszkaja Pravda nyomán beszámolt arról, hogy Szijjártó Péter a Dmitro Kuleba ukrán 

kollégájával tartott tárgyaláson javasolta, hogy közösen munkálkodjanak a nyelvi és oktatási törvényen
miniszter úrhoz fordultam, hogy kezdjünk együtt dolgozni a nyelvtörvényen, amely a kapcsolatainkban 
feszültségeket keltett. Szeretnénk létrehozni egy munkacsoportot is, amely felhatalmazást kap arra vonatkozóan, 

 fejtette ki Szijjártó a kijevi sajtótájékoztatóján. Elmondása szerint 

munkacsoport tervezett ülését. Szijjártó abbéli reményének adott hangot, amennyiben Magyarország és Ukrajna 
 

Az Izvestia.ru által megjelentetett cikket a Lenta hírügynökség is közölte. 
Az Izvestia.ru által megjelentetett cikket a Ng.ru is közölte. 

 
 

 
A beregszászi magyar konzulátus bejelentését 

 számolt be az ukrán belügyminisztérium sajtószolgálata. A 

börtönbüntetéssel is sújthatják. 
-

 
 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Twitter-oldalán adott hírt arról, hogy a magyar külügyminiszter 

 szüksége van 

két nyelvtani hiba az Ukra  
az eljárást az ügy kapcsán. A nyilvánosságra hozott levél értelmében Szijjártó Péter Ukrajnába való érkezése esetén 

észülnek. Az ismeretlenek azzal indokolták tetteiket, hogy 
 

A Kp.ua által megjelentetett cikket az Unian hírügynökség is közölte. 
A Kp.ua által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 
A Kp.ua által megjelentetett cikket a Korrespondent.net is közölte. 

 
2021. január 26. (online) 

 
Ukrajna normalizálni kívánja a Magyarországgal fenntartott kapcsolatot, de nem engedi, hogy a 

szomszédos ország beleszóljon belügyeibe  jelentette ki Vaszil Bodnar külügyminiszter-helyettes az Ukrinformnak 
adott interjúban, amelyet a Korrespondent.net is 

agresszióval kapcsolatos negatív tapasztalatok miatt nem engedjük, hogy bárki beavatkozzon a belügyeinkbe"  
- és 

NATO-
kapcsolat helyreállítására és konstruktívabbá tételére. Bodnar szerint Magyarország némileg helytelenül értelmezte 
ezt a nyitottságot, és az ukrán belügyekbe való beavatkozás többek között a választások során további 
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feszültségekhez vezetett. Kijev már elküldte Budapestnek a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó 

 
 -

Korrespondent.net  
2021. január 26. (online) 

 
A kijevi magyar konzulátus munkatársai fenyegetéseket kaptak e-mailjükre Szijjártó Péter Ukrajnába 

 közölte január 26-án Twitter- akinek 
 

Ukrajnán kívül vann  írta a külügyi tárca 

 
Iz

 
 

 
A Tanjug hírügynökség beszámolt Darija Kisic Tepavcevic szerb munka- és szociálisügyi miniszter és Pintér 

tos feladatnak nevezett. 
 

 
 2021. január 25. (online) 
 

állam pénzügyi támogatásával valósult meg és az Orbán-kormány egy nagyobb erdélyi gazdasági programjának 
része. Ki

pályát kialakító Székelyvarság Négyévszakos Sí és Túraközpont Egyesület 420 millió forintos támogatást nyert a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságától. A pálya kialakításánál Miklós Edit csíkszeredai származású 

sait is kikérték. Felidézték Szijjártó Péter 2020. 
októberi szavait, aki akkor arról beszélt, hogy Magyarország kiterjeszti Románia nyugati részére is az addig csak 
székelyföldi gazdasági fejlesztési programot. Arról is írtak, hogy számítások szerint a magyar befektetések Erdélyben 

intézményeket és stadionépítéseket finanszíroz, ezeket pedig a magyar külügyminiszter saját bevallása szerint egy 
szóbel
legfontosabb magyar állami beruházások Romániában: a Sepsi OSK és a Csíkszereda SK focicsapatok, 
Szatmárnémetiben pedig most készül a futballkomplexum. 

Evenimen  
2021. január 24., Andreea Vlad (online) 
 

 
firtatják, hogy miért kellett azt megvásárolni, hiszen annak Magyarország számára nincs történelmi 
magyar vásárló, a Comitatus - Energia két millió eurót fektetett a szlovéniai egységbe, miközben a Terme Lendava 

 októberében írták alá. 
A sikeres 2020-  javaslatára, a határon túli 
örökség  magyar sajtóban megjelent több 
cikkben kifogásoltak. 

 
2021. január 21., Majda Horvat (online) 

 
Kárpátalja  kerületeiben törölték a magyar nyelv regionális státuszának 
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rpátalján további két helyi tanács 
határozatát törölték a regionális nyelvek alkalmazásáról  közölte a nyelvi ombudsman, részletezve, hogy a nagy 

Kremeny kifejtette, hogy a döntéseket a helyi hatóságok szintjén hozták meg. Beszámolt továbbá arról, hogy a 
 

A Lenta hírügynökség által megjelentetett cikket a Ria-Novosztyi hírügnökség is közölte. 
 

2021. január 20., TASZSZ hírügynökség (online) 
 
A magyar, a román és a ruszin nyelveket a kárpátaljai régió minden körzetében megfosztották regionális 

státuszuktól, a beregszászi kerületi tanács az utolsók között hozta meg a döntést  jelentette be Facebook-oldalán 

kerültek a  tette 
 

 
2021. január 19. (online) 
 

arra hívták fel a figyelmet, hogy az elmúlt év végén túl sok egybeesés volt tapasztalható, ami súlyosbította Ukrajna 
és Magyarország kapcsolatát. Rámutattak arra, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat 2018 óta vizsgálja Ukrajna 

 tevékenységének eseteit, a házkutatásokra azonban csak 2020 végén került 
-

-Magyarország fatérképét 
mutatta fel, amely magába foglalja Kárpátalja egy részét és más államok, Magyarország szomszédainak területeit 
Szlovákiától Szlovéniáig. Egy ilyen térkép terjesztése természetesen megfeddést érdemel, ugyanakkor nehéz lesz 

bizonyítéknak tekinti Ukrajna területi integritásának megsértésére  

stratégiáját, fejlesztési tervét, illetve kapcsolatait a partnerállamokkal, beleértve Ukrajnát is. Magyarország pedig, 
mint köztudott, 2017 óta blokkolja az Ukrajna- -

s Magyarország közötti békére irányuló 
törekvések Szijjártó Péter január 27-

taljára, 

annak, hogy az európai biztonság fenyegetettsége, melyet Oroszország Ukrajna elleni agressziója váltott ki, az 
-es évi prioritásai között marad. Kijev nem látja értelmét az EBESZ-

misszió kiterjesztésének a kárpátaljai régióra, illetve koho
 

 
2021. január 19., Tatjana Ivzseko (online) 

 
Szijjártó Péter január 27-én Ukrajnába érkezik tárgyalás céljából, amelynek során a felek várhatóan aláírnak 

egy memorandumot Ukrajna és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének kilátásairól  jelentette 
be Vaszilij Bodnar ukrán külügyminiszter-

 
kapcsolatokban nincs olyan probléma, amelyet nem lehetne megoldani. Vannak ellentmondások, bizonyos 

ugyanakkor Ukrajna nyitott több kérdés megvitatására. Vannak azonban vörös vonalak, amelyekhez a kormány 
tartani fogja magát az ukrán nyelv alkalmazása, illetve az oktatási rendszer kapcsán  hangsúlyozta Bodnar. 

 
2021. január 19., Radio Szvoboda (online) 
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TSZN-nek adott interjúban számolt be arról, hogy a 
magyar és ukrán hatóságok a kétoldalú kapcsolatokban felmerült vitás kérdések megoldásának ütemtervén 
dolgoznak. Arra a kérdésre, hogy a két országnak van-

ette, hogy az 
említett dokumentum tartalmazhatja az Ukrajna-NATO bizottsági ülések magyarországi blokkolása feloldásának 
pozícióját, valamint az oktatási törvény ellentmondásos rendelkezéseivel kapcsolatos álláspontot. Az elnöki hivatal 

kifejtette, bízik abban, hogy Ukrajna és Magyarország kétoldalúan fogja megoldani az 
ellentmondásos kérdéseket, és hogy az Ukrajna-NATO bizottsági ülések blokkolását is teljesen feloldják. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy Kijev mindig készen áll Orbán Viktor látogatására. 

A Korrespondent.net által megjelentetett cikket a Day.kyiv.ua is közölte. 
A Korrespondent.net által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 

  
2021. január 18., TSZN (online) 

 
Az Adevarul beszámolt róla, hogy az Európai Bizottság elutasította, hogy jogszabályt kezdeményezzen az 

Minority SafePack európai polgári kezdeményezés ügyében. A cikkben 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt és Orbán Viktort ábrázoló fotóval illusztrálták. 

de Viktor Orba  
2021. január 15., Andreea Ghiorghe (online) 

 
Az Adevarul véleményrovatában Remus Georgescu arról írt, hogy az Európai Bizottság elutasította a 

Minority SafePack ól 
származó magyar EP-
eközben azért harcolt, hogy Magyarország ne térítse el az európai polgári kezdeményezést és ne használja fel saját 
céljaira. Szerinte ezzel a döntéssel a Bizottság azt üzente Magyarországnak és az RMDSZ-nek, hogy az EU-nak 
bizalma van a tagállamaiban, hogy meg tudják védeni a nemzeti kisebbségeiket. 

 
2021. január 15., Remus Georgescu (online) 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy Szijjártó Péter Ukrajnába 

 célja, hogy 
megtalálják az ukrajnai önkormányzati választásokba való magyar beavatkozás kapcsán felmerült válság leküzdését 
szolgáló megoldást. Kuleba hangsúlyozta, hogy Magyarország fontos partner és szomszéd, és bár veszekedések 
megtörténnek, a kibékülésnek meg kell történnie, mivel továbbra is szomszédok maradnak. A külügyminiszter a 

valamelyik fél nem tartja be ezen elvet és a vörös vonal mögé 
 

fogalmazott Kuleba. 
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Day.kyiv.ua is közölte. 
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 

 
   

2021. január 14. (online) 
 
Az ukrán külügyminiszter a Jevropejkszkaja Pravdának közölte, hogy január végén Kijevben találkozik majd 

Szijjártó Péterrel a két ország közötti kapcsolati krízis megvitatása érdekében. Dmitro Kuleba Kijev fontos 
partnerének és szomszédjának nevezte Budapestet, ugyanakkor megjegyezte, hogy a két ország közötti kapcsolat 

a kormányközi bizottság ülésére kerül majd sor. A tárgyalásokat Magyarország kezdeményezte, bár a kijevi 
látogatásra vonatkozó meghívás Ukrajnától származott. 
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Mózes Szabolccsal, a szlovákiai magyar Összefogás elnökével készített interjút a liberális Denník N, 

amelyben a szlovákiai magyar pártok és a magyarországi politika kapcsolatára is kitértek. Az újságíró emlékeztetett, 
hogy az Összefogás álláspontja szerint a belpolitikai konfliktusoknak nem kellene Magyarországról Szlovákiába 

zzáállás-e, tekintettel arra, 
hogy a magyar kormány aktívan beavatkozik a szlovákiai eseményekbe, például azzal, hogy intézményeket és 
médiákat támogat. Mózes Szabolcs válaszában közölte, hogy a magyarországi események, tekintet nélkül arra, hogy 
ki van ko (szlovákiai magyar 

 a szerk.)  
hangsúlyozta Mózes, aki szerint nem egy jelentéktelen témáról van szó, de a szlovákiai belpolitika szempontjából 

zajlanának, amelyek veszélyeztetnék a régió demokratikus stabilitását, nem kellene ebben az esetben állást 
foglalniuk a szlovákiai magyar politikusoknak is?  
egyrészt a kérdés hipotetikus, másrészt nem gondolja, hogy Magyarországon olyan eseményekre kerülne sor, 
amelyek szélesebb európai kontextusban aláásnák a demokráciát és forradalmak vagy diktatúrák létrejöttét 

 hangsúlyozta Mózes.  
 

percentami  Denník N  
2021. január 13., Zoltán Szalay (online) 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a karácsonyi ünnepeket Kárpátalján töltötte, amelynek során 

ne

viszonzással válaszolt. Az ukrán külügymi
kormányközi kapcsolatokban bekövetkezett hanyatlás után újabb fellendülés várható. 

- 
-  

2021.január 13. (online) 
 
Az Index.hr beszámolt arról, hogy Rijekában (Fiume) Szijjártó Péter jelenlétében ünnepélyesen 

megnyitották a Magyar Házat, Magyarország tiszteletbeli konzulátusának központját. A tiszteletbeli konzul Zoran 

dolgozni. Szijjártó a két ország sok évszázados közös történelmére hívta fel a figyelmet beszédében, hozzátéve, 
hogy Zágrábnak és 

-terminált. A horvát külügyminisztérium államtitkára, Frano 
áti országok, kiemelve, hogy ebben komoly 

 
 

2021. január 8., Hina (online) 
 

Kárpátalján, aki a régió Ukrajnától való különválására 
szólított fel  jelentette be január 4-én a nemzetbiztonsági szolgálat. A vizsgálat értelmében a beregszászi lakos 
több közösségi médiafiókot is létrehozott a szeparatista agitáció közzététele végett. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat 

Ukrajna t
 

-
 

2021. január 4. (online) 
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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) azzal gyanúsítja Kárpátalja 
való elszakadásra szólította fel a régió lakosságát  számolt be a SZBU regionális osztályának sajtószolgálata. A 

 Ukrajna területi integritásának 
megsértésére vonatkozó kampány-

e, hogy a terjesztett szövegek tartalmazzák az Ukrajnától való elszakadásra 
való sürgetéseket. Az eljárás vádlottját már értesítették a vizsgálat megindításáról. 

Ria-  
2021. január 4. (online) 

 
Az 2020-as év folyamán Ukrajna kapcsolatai kulcsfontosságú partnereivel: Magyarországgal, 

Fehéroroszországgal és Lengyelországgal is megromlottak. Magyarországgal való kapcsolata már jóval korábban 
súlyosbodott, Budapest 2017-ben tiltakozott az ukrán oktatási törvény elfogadása ellen, és azóta blokkolja Kijev 
NATO- -ban problémák egész sora halmozódott fel a két ország között. Nyáron az 
ukrán közigazgatási reformon kaptak hajba. Kezdetben a kárpátaljai beregszászi régiót  ahol a lakosság 

 részét etnikai magyarok alkotják  a munkácsi körzettel egyesítették volna, amelynek eredményeként a 
magyar lakosság feloldódott volna az ukránok között. Budapest tiltakozására azonban a reformot áttekintették és a 

felszólították a kárpátaljai magyarokat, hogy szavazzanak a KMKSZ-
Magyarországon tartózkodó kárpátaljai magyaroknak, hogy átlépjék a határt, szavazzanak, majd visszatérhessenek a 
14 napos karantén kötelezettség nélkül. Az ukrán külügyminisztérium a belügyekbe való beavatkozással vádolta 

kárpátaljai lakosoknál. A rendvédelmi szervek arról számoltak be, hogy olyan nyomtatott anyagokat találtak, 

szemben. Szijjártó Péter szolidaritási kérelemmel fordult a NATO-hoz, illetve arra szólított fel, hogy küldjenek EBESZ-
missziót Kárpátaljára. A magyar EP-
Kárpátalján. 

 
2021. január 4., Igor Karmazin (online) 
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