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ÖSSZEFOGLALÓK 

A magyar vezetés közölte, hogy megvétózták a NATO Ukrajnáról szóló közös nyilatkozatát, mert 
abban nem említették volna meg a kárpátaljai magyar kisebbségtől elvett jogokat. Szijjártó Péter egyben 
elutasította azokat a vádakat, melyek szerint Magyarország túl szorosra fűzte kapcsolatát Oroszországgal, 
valamint, hogy a jónak tűnő viszony pusztán pragmatikus, és a magyarok az oroszok kémjei. A miniszter 
szerint ezek "nyugati barátaink nevetséges sértései”. Orbán Viktor a kérdéses nyilatkozattal kapcsolatban 
elmondta, hogy azon még dolgoznak. A 125 ezer fősre tehető kárpátaljai magyar kisebbséget jogi 
diszkrimináció sújtja Ukrajnában, valamint politikai és fizikai fenyegetéseknek vannak kitéve. A 
miniszterelnök úgy látja, hogy az előző ukrán vezetés nyíltan magyarellenes volt, de Volodimir Zelenszkijjel 
szívesen találkozna, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Az új elnök új reményt és új lehetőségeket is jelent – 
mondta Orbán Viktor. A tudósítást a The Washington Post is átvette. 

The New York Times: Hungary Nixes NATO Statement on Ukraine Due to Minority Spat  
2019. október 30., Associated Press (online) 

 
A lap beszámolt róla, hogy Magyarország megvétózta a NATO Ukrajnára vonatkozó közös 

nyilatkozatát, mert a dokumentumba nem kerültek bele a magyar kisebbség védelmét szolgáló kitételek. 
Szijjártó Péter közölte, hogy a tagok elutasították azokat a javaslatokat, amelyek alapján visszaadhatták volna 
a Kárpátalján élő magyarok elvett jogait. A cikk emlékeztetett rá, hogy nem ez az első alkalom, amikor 
Magyarország meggátolta Ukrajna ambícióit abban, hogy megerősítsék a katonai és gazdasági kapcsolataikat 
a nyugattal. Amerikai tisztségviselők korábban elítélték ezeket a lépéseket, és kritizálták Orbán Viktort, 
amiért szoros kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyinnal. 

Bloomberg.com: Hungary Vetoes NATO Statement on Ukraine Over Minority Rights  
2019. október 30., Marton Eder (online) 

 
Magyarország megvétózta a NATO nyilatkozatát Ukrajnát illetően – számolt be róla a Reuters. A 

magyar vétó oka, hogy a nyilatkozat nem reflektált szomszédja kötelességére, vagyis a magyar kisebbség 
jogainak teljes mértékű tiszteletben tartására, mondta Szijjártó Péter. Szijjártó egy konferencián vett részt 
aznap, amikor Putyin Magyarországra látogatott. A konferenciát követő nyilatkozatában Szijjártó azt mondta, 
„Magyarország nem fogja a geopolitika oltárán feláldozni a magyar etnikai kisebbséget". Magyarország nem 
először áll vitában Ukrajnával, amiért az szerinte akadályozza a kb. 150.000 fős magyar etnikumot anyanyelve 
használatában, főleg az oktatásban. Budapest azzal fenyegetett, hogy blokkolja Kijev törekvéseit a NATO-hoz 
ill. az EU-hoz való közeledését illetően. Szijjártó szerint Magyarországnak nem volt más választása, mint 
blokkolni a NATO-nyilatkozatot, mivel az nem tartalmazta a magyar javaslatokat. A legfrissebb viszályt az 
okozta, hogy Ukrajna eltörölte a középiskolákban a kisebbségek nyelvén való oktatást. Ukrajna 2017-ben 
fogadta el a törvényt, aminek célja, hogy jobban integrálják a kisebbségeket. 

Reuters.com: Hungary vetoes NATO statement on Ukraine over minority rights -minister  
2019. október 30., Krisztina Than (online) 
 

Az El Mundo moszkvai tudósítója közölt beszámolót Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti 
látogatásáról, melynek során Orbán Viktor magyar kormányfővel az energetika terén fonták szorosabbra a 
két ország kapcsolatait, illetve olyan témákról egyeztettek, mint a Közel-Kelet és Ukrajna. A cikk idézte Orbán 
Viktor kijelentését, miszerint Magyarország uniós tagsága nem zárja ki, hogy politikai együttműködése legyen 
Oroszországgal. A két vezetőt az Európai Unió megkérdőjelezése sodorta egy platformra, pedig két ellentétes 
oldalról indultak. 1989-ben Orbán bátor beszédben követelte a szovjet csapatok kivonulását Budapestről, 
míg egy Vlagyimir Putyin nevű KGB-ügynök Drezdában elszörnyedve látta a rendszer összeomlását. A magyar 
ellenzék és egyes uniós vezetők aggodalommal figyelik Orbán és Putyin egyre szorosabbra váló kapcsolatát. 
Orbán örömmel jelentette ki, hogy ez az első alkalom, hogy nőtt az orosz-magyar kereskedelem mennyisége, 
mióta bevezették a Moszkvával szembeni uniós szankciókat. A cikk kitért arra, hogy Magyarország 
akadályozza Ukrajna NATO-csatlakozását, ami nagy elégedettséggel tölti el Moszkvát, amely az ukrán 
hadsereg ellen harcoló szeparatista csapatokat támogatja. Budapest azzal indokolja a NATO-csatlakozás 
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gátolását, hogy Kijev megfosztja jogaitól az Ukrajnában élő magyar kisebbséget. Orbán egyike azoknak, akik 
kezdettől kritizálják a Moszkvával szembeni uniós szankciókat, bár eddig mindig megszavazta azok 
meghosszabbítását. Magyarország „cinkossága" különösen hasznos Ukrajna elszigetelésében az energetika 
terén: Budapest ugyanis növelte az orosz gáztól való függőségét, ami kulcsfontosságú az orosz gáz európai 
értékesítése szempontjából. Budapest Szijjártó Péter külügyminiszteren keresztül erősítette meg, hogy az 
országnak szüksége van az orosz gázra, mert nincs más alternatívája. A cikk említést tett a Török Áramlat 
gázvezetékről, amely révén Magyarország függetlenné válhat Ukrajnától az energetika terén. Egyes elemzők 
szerint ebből Putyin kerül ki győztesen, Orbán Viktor azonban úgy fogalmazott, hogy ezzel Magyarország 
energetikai autonómiája növekszik. A magyar kormányfő szerint a Török Áramlaton keresztüli gázvásárlás 
mindenképp a lehetőségek diverzifikációját jelenti. A két vezető emellett tárgyalt a paksi atomerőmű 
bővítéséről, illetve Moszkva Szíriában játszott szerepéről is. Egyetértettek abban, hogy a Közel-Kelet a 
kereszténység bölcsője, ahol veszélyben vannak most a keresztények, és ezért, illetve a bevándorlás 
szempontjából is fontos, hogy stabilizálják a régiót. A La Vanguardia azonos tárgyú hírügynökségi cikket 
közölt az orosz elnök budapesti látogatásáról.  

El Mundo: Hungría, la avanzadilla de Vladimir Putin en la UE  
2019. október 30., Xavier Colás (online) 

 
Magyarország megvétózta az NATO Ukrajna kapcsán megfogalmazott közös nyilatkozatát. Budapest 

lépésének hátterében az Kárpátalján élő magyar kisebbséget hátrányosan érintő új előírások állnak. Szijjártó 
Péter elmondta, a NATO tagállamai elvetettek néhány arra vonatkozó javaslatot, hogy a nyilatkozat 
tartalmazza a kisebbségek jogainak visszaállítására vonatkozó klauzulát. 

Sieci: Węgry blokują NATO ws. Ukrainy  
2019. október 30., PAP (online) 

 
Magyarország arról tájékoztatott, hogy egyetlen tagállamként megvétózta a NATO Ukrajnát illető 

közös nyilatkozatának elfogadását. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten közölte, Magyarország 
azért döntött ezen lépés megtétele mellett, mert állítólag nem tartják be az Ukrajnában élő magyarok 
kisebbségi jogait. A magyar kisebbség Ukrajnában Orbán szerint „diszkriminációtól szenved és gyakran 
célpontja fizikai és politikai fenyegetéseknek”. 

Pravda.sk: Budapešť zablokovala spoločné vyhlásenie NATO k Ukrajine  
2019. október 30., sita (online) 
 

Magyarország megvétózta a NATO nagyköveteinek Ukrajnával kapcsolatos együttes nyilatkozatát, 
mivel a nemzeti kisebbségekre vonatkozó „javaslatát” elutasították. Erről szóló bejelentést tett Budapesten 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. A magyar külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország „nem 
hajlandó feláldozni” a Nyugat-Ukrajnában élő 150 000 etnikai magyar érdekét.  

Unian.ua: Угорщина наклала вето на заяву НАТО щодо України  
2019. október 30. (online) 

 
Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megtárgyalhatják az ukrajnai nemzeti 

kisebbségek helyzetét. Erről tájékoztatta az újságírókat Dmitro Peszkov orosz elnöki szóvivő az orosz elnök 
budapesti látogatása előtt. „Kétségkívül van egy olyan téma, amely egyaránt aggodalomra ad okot a 
magyarok számára és számunkra is – ez az ukrajnai kisebbségek helyzete. Magyarország többször is 
kijelentette, hogy elutasítja az ott zajló folyamatokat, így nem zárható ki, hogy valamilyen módon ezt érinteni 
fogják” – mondta Peszkov, válaszolván az újságírók kérdésére, hogy Putyin tervezi-e az ukrajnai helyzet 
megvitatását Orbánnal magyarországi tartózkodása során. 

Unian.ua: Думку не запитували: Орбан і Путін обговорять долю нацменшин в Україні  
2019. október 30. (online) 
 

Budapest megvétózta a NATO nagyköveteinek közös, Ukrajnával foglalkozó nyilatkozatát, tudatta a 
Ria-Novosztyi a Daily News Hungary nyomán. A magyar külügyminiszter szavai szerint ezt azért tették, mert a 
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dokumentum nem kötelezte Kijevet a magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartására. Megjegyezte, hogy 
Budapest számos olyan módosítást javasolt, amely kötelezi Ukrajnát a nemzetközi joggal összhangban vállalt 
kötelezettségei teljesítésére, ám ezeket a javaslatokat elutasították. Amint Szijjártó hangsúlyozta, 
Magyarországnak „nem volt más választása, mint hogy megvétózza a nyilatkozatot”. Hozzátette, hogy a 
nyugatukrajnai magyar kisebbség érdekei „nem olyan fontosak az óceán túloldalán". „De mi itt élünk Közép-
KeletEurópában, egy magyar ember érdeke is elég ahhoz, hogy kiálljunk érte”, összegezte a miniszter. 

Ria.ru: Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине  
2019. október 30. (online) 

 
Az ukrajnai magyar kisebbség diszkriminációtól szenved, jelentette be Orbán Viktor magyar 

mniszterelnök. „Mit tegyünk egy olyan helyzetben, amikor a kárpátaljai magyar kisebbsége hátrányos 
megkülönböztetéstől szenved és veszélyben van? A törvény által hátrányos megkülönböztetést szenvednek 
el. És gyakran fizikai erőszaknak vannak kitéve" – mondta Orbán a Putyinnal közösen tartott 
sajtókonferencián. 

Ria.ru: Венгерское меньшинство на Украине страдает от дискриминации, заявил Орбан  
2019. október 30. (online) 
 

A Kremlben nem zárják ki annak lehetőségét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélheti a 
magyar miniszterelnökkel az ukrajnai nemzeti kisebbségek kérdését, közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki 
szóvivő. Kétségkívül van egy olyan téma, amely egyaránt aggodalomra ad okot a magyarok számára és 
számunkra is – ez az ukrajnai kisebbségek helyzete. Magyarország többször is kijelentette, hogy elutasítja az 
ott zajló folyamatokat, így nem zárható ki, hogy valamilyen módon ezt érinteni fogják – mondta Peszkov, 
válaszolván az újságírók kérdésére, hogy Putyin tervezi-e az ukrajnai helyzet megvitatását Orbánnal 
magyarországi tartózkodása során. 

Ria.ru: Путин и Орбан могут обсудить вопрос меньшинств на Украине, заявил Песков  
2019. október 30. (online) 
 

Magyarország megvétózta a NATO Ukrajnával foglalkozó nyilatkozatát, mivel a dokumentum nem 
kötelezte Kijevet a magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartására. Dmitrij Perlin orosz elemző 
emlékeztetett, hogy Ukrajnában a diszkrimináció elsősorban az oroszokat érinti. „Ukrajna nem teljesíti a 
nemzetiségi kisebbségek fejlődésével és megőrzésével kapcsolatos nemzetközi előírásokat. Mindenekelőtt 
természetesen ez az oroszul beszélő lakosságra vonatkozik, de más etnikai csoportok képviselői is, köztük az 
Ukrajnában élő magyarok is szenvednek. Kijev még azt sem tagadja, hogy az új oktatási törvény nem felel 
meg a nemzetközi előírásoknak, mindazonáltal továbbra is következetesen folytatják a nemzeti kisebbségek 
elüldözését Ukrajnából” – jegyezte meg Dmitrij Perlin. 

Ria.ru: Киев вытравливает с Украины нацменьшинства ‒ Венгрия против 
2019. október 30. (online) 
 

Október 30-án az orosz elnök Budapesten találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A 
Kommerszant tudósítója, Andrej Kolesnyikov megjegyezte, hogy mindkét vezető nem a kétoldalú 
kapcsolatokról beszélt valódi lelkesedéssel, hanem Ukrajnáról: az orosz gáz tranzitjáról, ezen tranzit 
diverzifikációjáról, a kárpátaljai magyar kisebbségek helyzetéről és arról, hogy Ukrajna elnöke képes-e 
megvalósítani mindazt, amibe bele vágta fejszéjét. A Vlagyimir Putyin és Orban Viktor között folytatott 
tárgyalásokra a magyar miniszterelnök új rezidenciáján, a Karmelita udvarban került sor. A magyar 
miniszterelnökkel közösem tartott sajtótájékoztatón Vlagyimir Putyint megkérdezték arról, hogy képes lesz-e 
Vlagyimir Zelenszkij megfékezni az ukrán nacionalistákat. „Nem hiszem, hogy jogom van az ukrán elnök 
cselekedeteinek értékelésére a nacionalistákkal fenntartott kapcsolatait illetően", válaszolt gondosan az 
orosz elnök. 

Kommerszant: Украина пришлась к подворью  
2019. október 31., Andrej Kolesznyikov (online) 
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A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét idézte, aki elmondta, 
reméli, hogy az új Európai Bizottság aktív és megvalósítható bővítési politikát fog folytatni. A politikus szerint 
nem erre utal az Észak-Macedóniával és Albániával megkezdett csatlakozási tárgyalások felfüggesztése.  

Tanjug.rs: SVM: Nova EK da vodi aktivnu i ostvarivu politiku proširenja  
2019. október 29. (online) 

 
A Vecer.com Marjan Šarec magyarországi útjáról szóló cikkében kiemelték, hogy a szlovén 

kormányfőt aggaszthatná a muravidéki magyar expanzió. A lap kiemelte, közismert, hogy Orbán a hozzá közel 
álló személyeken keresztül jelentős összegeket fektetett a szlovén jobboldali sajtóba, támogatva Janez Janša 
kormányra kerülését. Az újság szerint az „autokrata" Orbán Šarec szövetségét is keresi, kiemelve, hogy az 
mindenhol Szlovénia nemzeti érdekeit védi és a jövőben még együttműködhetnek. 

Vecer.com: Šarec in Orban bosta prvič "izmerila" stopnjo medsebojne naklonjenosti  
2019. október 28. (online) 

 
A Delo.si cikkében kiemelték, hogy Marjan Šarec szlovén kormányfő magyarországi útjára mindkét 

ország kisebbségei nagy reménységgel tekintenek. Köles Kiss Erika, a magyarországi szlovén kisebbség 
parlamenti szószólója szerint nehéz megállapítani, hogy melyik ország tesz többet a kisebbségeiért, ám 
hozzátette, hogy Magyarország az utóbbi években „nagyon jól gondoskodik mindenkiről". A politikus 
elmondta, hogy a rábavidéki szlovének a muravidéki magyarokhoz képest elmaradottak, s reményét fejezte 
ki, hogy ez megváltozik a látogatással is. 

Delo.si: Veliko pričakovanje manjšin na obeh straneh meje  
2019. október 28. (online) 
 

A nacionalista Fidesz számára Bugár Béla persona non grata. Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
ráadásul úgy nyilatkozott, hogy a „Most-Híd szálka a köröm alatt és meg kell tőle szabadulni”. Inkább az volt 
a meglepő, hogy a fárasztó egyeztetések után a Most-Híd, az MKDSZ-MKDA és az MKP megegyeztek abban, 
hogy egy közös pártként indulnak a választásokon. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy az MKP képviselőinek a 
kenyéradóik elfelejtették odaadni a „helyes kottát” és ők csak úgy elkezdtek kacérkodni a Hídasokkal. De 
gyorsan feleszméltek. Az MKP-nak talán sikerül véghezvinnie a piszkos munkát és Bugárék befejezik a 
politikai zarándoklatukat. De ha ők sem jutnak be a parlamentbe, akkor nagyon valószínű, hogy rájuk is 
ugyanaz a sors vár. Már Budapestnek is elfogy a türelme az ilyen „semmirekellőkkel”, akikbe nem kevés 
pénzt öntenek. Az MKP és a Most-Híd után csupán por és hamu marad, amelyből kikelhet egy új etnikai 
növényke, amit bőségesen öntöznek Budapestről. A viszonylagos nyugalom időszaka így nagyon gyorsan 
véget ér, mivel ez az ötödik hadoszlop úgy fog táncolni, ahogyan Orbán fog fütyülni.   

Pravda.sk: Keď dujú južné vetry z Budapešti 
2019. október 25., Marián Repa, Pravda (online) 
 

Az Evenimentul Zilei a Krónika napilap cikke alapján ismertette, hogy a román védelmi minisztérium 
az úzvölgyi haditemető ügyében az időt húzza. Kiemelték, hogy a bukaresti védelmi minisztérium szerint az 
úzvölgyi katonai temető többnemzetiségű sírkertnek tekinthető, így a nemzetközi szabályozások és a 
kormányközi megállapodások értelmében minden olyan ország képviselőinek véleményére szükség van a 
rendezés érdekében, amelynek hősi halottjai a haditemetőben nyugszanak. Románia eddig kilenc országgal 
kötött kétoldalú megállapodást: Németországgal, Szlovákiával, Magyarországgal, Szlovéniával, a Moldovai 
Köztársasággal, Csehországgal, Olaszországgal, Oroszországgal és Lengyelországgal – tájékoztatott a 
minisztérium, hozzátéve: a hazáért életüket adó hősök emlékének ápolása, sírjaik és a tiszteletükre állított 
emlékhelyek kialakítása, védelme és megtartása minden állam szent kötelessége. A védelmi tárca szerint 
ugyanakkor az adott országokra e téren kötelezettségeket is rónak a nemzetközi jogi, valamint az idevágó 
kormányközi egyezségek. Az együttműködés és az egyeztetés minden olyan állam képviselőivel, amelynek 
hősi halottjai vannak az úzvölgyi haditemetőben, része ezeknek a kötelezettségeknek, s egyben a tolerancia, 
a népek közötti megbékélést, egyetértést is segíti – áll a minisztérium sajtóosztályának Krónikának adott 
válaszában. Végül leszögezik: közös érdek, hogy az összes háborús hős emlékét méltó módon ápolják, 
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nemzetiségre való tekintet nélkül, s minden érintett állam szervezhessen megemlékező rendezvényeket az 
úzvölgyi sírkertben. Arról is írtak, hogy Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere 
nemrég Aradon kijelentette: Budapest szeretné, ha az elmúlt időszakban komoly feszültséget okozó 
temetőügyben a magyar oldalról kezdeményezett szakmai tárgyalásokat Bukarest nem gátolná és 
késleltetné, és megfelelő partnert delegálna ezekhez. "Főleg azt várjuk el a román kormánytól, hogy 
akadályozzák meg a további provokációkat” – utalt a román nacionalista szervezetek által október végére 
meghirdetett úzvölgyi megemlékezésre Szijjártó.  

Evenimentul Zilei: Scandalul Valea Uzului, trimis în prelungiri. Ce așteaptă MApN 
2019. október 16., Ioan Bujor (online) 
 

A kárpátaljai lakosokat tömegesen vitték az október 13-i magyarországi önkormányzati választásokra 
– erről számolt be a Mukachevo.net-re hivatkozva az Unian.ua. Kiderült, hogy ezek a személyek kettős, 
ukrán-magyar állampolgárok voltak, akik Magyarországon vannak bejelentve, de nem ott élnek. „Néhány 
faluban szinte majdnem összeverekedtek. Különösen feszült a helyzet a Szabolcs-Szatmár megyei Kispalád 
faluban. A falu népessége egy nap alatt szinte kétszeresére nőtt” – áll a közleményben. „Kispalád község 
fellázadt a kettős állampolgárok ellen. Az emberek nem akarják, hogy ők itt valamit is eldöntsenek!"– idézte 
az egyik magyar hírportál Ábri Norbert független jelölt szavait. Ábri szavai szerint egy nagy csoport helyi ott 
van a szavazóhelyiségek közelében, és nem engedik be a kettős állampolgárokat, akiket állítólag Ukrajnából 
„hoztak” oda. 

Unian.ua: Мешканців Закарпаття масово звозили до Угорщини на вибори – ЗМІ 
2019. október 16. (online) 
 

Az Index.hr cikkében beszámoltak arról, hogy a horvát és a magyar futballválogatott összecsapásán 
egyes magyar szurkolók a történelmi Magyarország térképét lengették, mely horvát területeket is tartalmaz. 
A lap kiemelte, hogy „a horvát elnökasszony nagy barátja, Orbán Viktor Nagy-Magyarország visszaállításának 
híve”, ma is igényt tartana horvát területekre. 

Index.hr: Mađari na Poljudu provocirali zastavom kojom svojataju pola Hrvatske 
2019. október 12. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „a budapesti nyilatkozatok felpiszkálják Romániát és Magyarországot” címmel 

számolt be Kövér László hétvégi székelyudvarhelyi szavairól. A cikk szerint az Országgyűlés elnöke Erdély 
szívében mondta a „lázító” mondatokat, amelyek szerint Székelyföldnek és a székelységnek történelmi 
kárpótlás jár Budapestről és Bukarestből egyaránt. Kövér László úgy vélte: a székelyek mindkét fővárosból 
elvárhatják a jó szót, mert Románia és Magyarország erkölcsi értelemben egyaránt adósa Székelyföldnek és a 
székelységnek. Székelyföld és népe ugyanis ezer év alatt Magyarországnak, száz év alatt Romániának adott 
többet, mint amennyit visszakapott tőlük.  Hozzátette: a 21. században sem Románia, sem Magyarország 
nem akarja elveszíteni a saját gazdasági erőforrásai fölötti rendelkezést, a szülőföld megtartó erejét, 
értékteremtő munkavállalóit, ezért mindkét országtól elvárható a cselekvés azért, hogy mindez 
Székelyföldön se történhessen meg. A házelnök szerint ez Romániának állami, Magyarországnak pedig 
nemzeti kötelessége, emellett a közös regionális érdek is ezt kívánja.  

Evenimentul Zilei: Ținutul Secuiesc, în prim-plan! Declarațiile de la Budapesta scormonesc România și 
Ungaria 
2019. október 7., Magda Ionescu (online) 

 
Az Evenimentul Zilei Szijjártó Péter és Kelemen Hunor aradi találkozója kapcsán a címben azt emelte 

ki, hogy „Magyarország pénzt pumpál Romániába”. Az írás a Kelemen Hunor közösségi oldalán erről 
megjelent szöveget ismertette: „a beszélgetés legfontosabb eredménye, hogy az erdélyi gazdaságfejlesztési 
program új pályázatát a Partiumban írjuk ki év végéig – jelenleg szakértők dolgoznak azon, hogy milyen 
szakterületeket, programokat fogunk finanszírozni. Szijjártó Péterrel egyetértettünk abban, hogy 
Magyarország és Románia kölcsönös tiszteletére van szükség itt, a térségben: ez mindkét közösség érdeke, 
románoké és nekünk, magyaroké is, akik itthon, a szülőföldünkön erős közösségként akarunk megmaradni”. 
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„Természetesen azokról a problémákról is beszéltünk, amelyek megoldására továbbra is partnert keresünk a 
román államban. Ilyen az úzvölgyi katonatemető helyzete, a restitúció folytatása, a magyar karok létrehozása 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen” – tette hozzá az RMDSZ elnöke. 

Evenimentul Zilei: Ungaria „pompează” bani în România. Ce proiecte există pentru o anumită parte a 
țării 
2019. október 7., Andrei Arvinte (online) 

 
A The Times hétfői száma beszámolt arról, hogy Magyarország és Románia konfliktusban áll egy 

Erdélyben található első világháborús temető miatt, miközben mindkét ország készül a választásokra. A múlt 
héten Magyarország kijelentette, hogy az Európa Tanács elé viszi az ügyet. A diplomáciai vita feltehetően a 
választásokkal függ össze. Orbán Viktor vasárnap ellenzéki pártok szövetségével néz szembe az 
önkormányzati választásokon. Sokkal több van ugyanakkor kockán, mint a temető. A régió évszázadokig a 
Magyar Királyság része volt, de népessége nagyrészt román volt, magyar kisebbséggel. Ezen felül vallási 
különbségek is vannak, a székelyek nagyrészt katolikusak, a románok inkább ortodoxok. Orbán alatt Budapest 
autonómiáért kiáltó etnikai követeléseket ültetett el a régióban, útleveleket és szavazási jogot osztogatva. Az 
ellenségeskedés hónapok óta tart. Áder János istenkáromlónak és „mélyen erkölcstelennek" nevezte a 
román demonstrátorok akcióit. Szijjártó László „szentségtörésnek" nevezte a támadást és beidézte a román 
nagykövetet, aki azonban nem jelent meg. 

The Times: Tensions over Transylvanian war graves 
2019. október 7., Oliver Moody (print, 33. oldal) 

 
A magyar hatóságok kénytelenek visszavenni a kárpátaljai lakosok számára korábban kiállított 

útleveleket. Kiderült, hogy gyakran nem etnikai magyarok, hanem hamis dokumentumokkal rendelkező 
ukránok jutottak magyar útlevelekhez. Erről szóló bejelentést tett Hennagyij Moszkal, a a Kárpátaljai Megyei 
Állami Adminisztráció volt vezetője. Szavai szerint az újdonsült állampolgárok gyakran egyáltalán nem tudnak 
magyarul. „Ha valaki meg akarja szerezni ennek az országnak az útlevelét, akkor az egyetemre irányítják, ahol 
igazolást adnak arról, hogy ír, olvas és folyékonyan beszél magyarul. A második, hogy a nagymama, vagy az 
anya magyar állampolgárok voltak" – magyarázta Moszkal. „Ha a levéltárban megvesztegetés által lehet 
kapni igazolást arról, hogy a szülők Kárpátalján éltek az 1939-44-es években, akkor magyarul megtanulni, 
higgyék el nekem, szinte lehetetlen. Ezt gyermekkortól kezdve kell tanulni. Ez a legnehezebb nyelv 
Európában" – mondta a volt kormányzó. 

Unian.ua: Угорщина масово забирає назад паспорти, які роздавала на Закарпатті – Москаль 
2019. október 5. (online) 

 
Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció volt vezetője az Obozrevatyel nevű 

kiadványnak adott interjújában kijelentette, hogy a magyar hatóságok tömegesen veszik vissza a kárpátaljai 
ukránok számára korábban kiállított útleveleket. Elmondása szerint ennek az az oka, hogy az útleveleket 
gyakran nem etnikai magyarok, hanem hamis okmánnyal rendelkező ukránok kapták meg. „Kiderült, hogy az 
útlevelek több mint felét azok számára adták ki, akik nem etnikai magyarok, nem ismerik a nyelvet, Kijevben 
vagy valahol máshol élnek” – mondta Moszkal. Hozzátette, hogy jelenleg a rendőrök elveszik azon személyek 
útleveleit, akik nem értik a magyar nyelvet. A hírről beszámolt a Kommerszant, az Izvesztyija és a 
Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria.ru: Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье 
2019. október 5. (online) 

 
Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció volt vezetője az Obozrevatyel nevű 

kiadványnak adott interjújában kijelentette, hogy a magyar hatóságok tömegesen veszik vissza a kárpátaljai 
ukránok számára korábban kiállított útleveleket. A volt kormányzó szerint a magyar hatóságok arra a 
következtetésre jutottak, hogy az útleveleket illegálisan adták ki. Megjegyezte, hogy a magyar útlevél 
megszerzéséhez magyar nyelvvizsgát szükséges tenni, valamint igazolást kell szerezni arról, hogy a szülők 
Kárpátalja területén éltek 1939-1944 között. „Ha a levéltárban kenőpénzért lehet kapni igazolást arról, hogy 
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a szülők Kárpátalján éltek az 1939-44-es években, akkor magyarul megtanulni, higgyék el nekem, szinte 
lehetetlen. Ezt gyermekkortól kezdve kell tanulni. Ez a legnehezebb nyelv Európában" – jegyezte meg a volt 
kormányzó. Hozzátette, hogy egymást követik a magyar állampolgárság visszavonása ügyében zajló bírósági 
eljárások. A hírről beszámolt a Kommerszant, az Izvesztyija és a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria.ru: Венгрия массово лишает украинцев выданных в Закарпатье паспортов 
2019. október 5. (online) 
 

Budapest nem figyelt meg pozitív változásokat Ukrajna nyelvpolitikájában, Kijev minden ígérete a 
helyzet orvoslására vonatkozóan csak szavak szintjén maradt meg. Erről szóló bejelentést tett az 
Izvesztyijának adott exkluzív interjújában Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az Orosz Energetikai Hét 
során szervezett rendezvények egyikén. Megemlítette azt is, hogy Moszkva és Budapest között fejlődik az 
energia ágazatban zajló együttműködés, és kijelentette, hogy Brüsszelnek nincs joga döntenie arról, hogy az 
országban (Magyarországon – a szerk.) milyen gázt vásároljanak, amint azt a diplomata hangsúlyozta, ez – 
Magyarország belügye. Az oroszellenes szankciók miatt Magyarország már több mint 8 milliárd dollárt 
veszített el, míg Franciaország, Németország és néhány más szereplő éppen ellenkezőleg, fokozta az 
Oroszországgal folytatott kereskedelmet – emlékeztetett a miniszter. „Ukrajna eddig nem tett valódi 
lépéseket a nyelvi probléma megoldására – csak nyilatkozatokat. Örülnénk, ha az ukránok szavait gyakorlati 
tartalom is megerősítené. Ha ez nem történik meg, akkor kénytelenek leszünk további intézkedések 
megfontolására”, nyilatkozta Szijjártó. Végül a magyar külügyminiszter megjegyezte, hogy 2020. május 9-én 
részt kíván venni a Győzelem napi moszkvai rendezvényen. Az interjúról beszámolt a Nyezaviszimajaa Gazeta 
is.  

Izvesztyija: «Никаких реальных шагов Украина не сделала» 
2019. október 3., Elynar Balynazarov. (online) 

 
Csak szavak szintjén marad meg Kijev minden ígérete a nemzeti kisebbségek jogait sértő 

nyelvpolitikával kapcsolatos helyzet orvoslására vonatkozóan. Ukrajna nem tesz valódi lépéseket – mondta 
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az Izvesztyijának az Orosz Energetikai hét során. Oroszország és 
Magyarország korábban többször elítélték Kijevet az oktatási és állami nyelvről szóló törvény elfogadása 
miatt, amely nem engedélyezi a nemzeti kisebbségek számára, hogy teljes körben használják anyanyelvüket. 
„Az új ukrán vezetés megközelítése teljesen különbözik attól, ami az előző kormány idején volt tapasztalható. 
A maga részéről nagyobb rugalmasságot mutat. De konkrét intézkedéseket szeretnénk látni. Ukrajna eddig 
nem tett valódi lépéseket a nyelvi probléma megoldása érdekében" – jegyezte meg Szijjártó. 

Izvesztyija: Венгрия указала на бездействие Украины в языковом вопросе 
2019. október 3. (online) 

 
Az ukrán főügyészség katonai főügyészsége vizsgálja a magyar, román, lengyel és orosz útlevelek 

ukrán állampolgároknak történő tömeges kiadásának ügyét. A Pecserszki kerületi bíróság hozzáférést 
biztosított a katonai ügyészségnek az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács eredeti titkos 
dokumentumaihoz. Az adott iratok információkat tartalmaznak az ország nyugati és keleti régióiban történő 
magyar, román, lengyel és orosz útlevelek kiadásáról. 

Unian.ua: Прокуратура взялася за факти масової видачі українцям угорських, румунських, 
польських та російських паспортів 
2019. október 2. (online) 

 
Az ukrán főügyészség vizsgálatot indított Magyarország, Oroszország, Románia és Lengyelország 

útleveleinek Ukrajna nyugati és délkeleti régiójának lakói számára történő tömeges kiadásának ügyében. A 
kijevi Pecserszki Kerületi Bíróság határozata szerint a katonai ügyészség hozzáférhet az ukrán 
Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának dokumentumaihoz. Ezen kívül az ukrán nyomozók ellenőrzik az 
útlevelek tömeges kiadására vonatkozó információkat. 

Lenta.ru: На Украине расследуют массовую выдачу паспортов четырех стран 
2019. október 2. (online) 
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