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ÖSSZEFOGLALÓK 

A Tanjug.rs és a Kurir.rs is hírül adta Orbán Viktor eszéki látogatását. A lapok kiemelték, hogy a 
magyar kormányfő Horvátországban egy balkáni ételt, bureket evett. 

Tanjug.rs: Orban doputovao u Osijek i odmah svratio na burek  
2019. november 28. (online) 

 
A Jutarnji.hr, az Index.hr és a Vecernji.hr is beszámolt Orbán Viktor horvátországi látogatásáról, 

melynek során a magyar kormányfő horvát kollégájával adta át a Horvátországi Magyar Oktatási és 
Művelődési Központ diákotthonát. Orbán Viktor elmondott beszédében Horvátország és Magyarország, 
Szlavónia és Baranya megye ismételt összefogására hívott fel, hozzátéve, hogy száz éve Szlavónia és Baranya 
megye országaik leggazdagabb részei közé tartoztak. A magyar miniszterelnök emlékeztetett, hogy 
Magyarország támogatja Horvátország schengeni övezetbe való belépését, és köszönetet mondott a 
Magyarországon élő horvátoknak, hogy megmaradtak horvátnak, hozzájárulva az ország sokszínűségéhez, 
valamint a Horvátországban élő magyaroknak, hogy megmaradtak magyarnak, és hozzájárultak ahhoz, hogy 
a magyar nemzet nagyobb lehet. Horvátországban több mint 14 ezer magyar, Magyarországon mintegy 26 
ezer horvát él. 

Jutarnji.hr: ORBAN IZ OSIJEKA PORUČIO Prije 100 godina Slavonija u Hrvatskoj i Baranja u Mađarskoj bili 
su najbogatiji krajevi naše države. Moramo se opet povezati  
2019. november 28. (online) 

 
Az Index.hr hírül adta, hogy Orbán Viktor látogatást tett az eszéki NK Osijek futballcsapatnál. A magyar 

kormányfő találkozott Ivan Meštrović klubelnökkel és társtulajdonossal, beszédében pedig dicsérte a klub 
haladását, kiemelve, hogy az utánpótlás a legfontosabb. A magyar miniszterelnök szerint korábban úgy 
gondolták, az új utánpótlás-központ lenne a legfontosabb az eszéki csapat számára, ám a klubelnök 
felvetette egy új stadion tervét. Orbán Viktor azt is elmondta, nem tartja kizártnak, hogy néhány év múlva az 
eszéki csapat a horvát bajnoki címért is harcba szállhat. 

Index.hr: Orban: Cilj je od Osijeka napraviti prvaka Hrvatske  
2019. november 28. (online) 
 

Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajna–NATO bizottság ülésének megtartását az ukrán 
oktatási törvény miatt, amely jelentősen csökkenti a nemzeti kisebbségek nyelvén történő képzés lehetőségét 
– jelentette be csütörtökön Íjgyártó István, Magyarország ukrajnai nagykövete. „Magyarország nem blokkolja 
Ukrajna integrációját a NATO-ba. Csak egy fórumot blokkolunk, ez a politikai szint – az Ukrajna-NATO 
bizottság ülése. És blokkolni fogjuk tovább. Miért blokkoljuk a közös nyilatkozatokat ezen a politikai szinten? 
Mert a NATO-t nem csak katonai szervezetnek tekintjük. Ha a NATO tagjává kívánsz válni, kötelességed, hogy 
tiszteletben tartsd az emberi jogokat. Véleményünk szerint az oktatási törvény ellentétes ezekkel az elvekkel" 
– mondta a nagykövet a Glavkomnak adott interjújában. Véleménye szerint nem teljesen helyes, hogy a 
NATO nem foglalkozik kisebbségi kérdésekkel. 

Ria.ru: Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина — НАТО  
2019. november 28. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „budapesti fake news-ről” és „mocskos románellenes propagandáról” írt, 

kiemelve, hogy amikor hibáznak, akkor az erdélyi magyarokat is „románként” tüntetik fel a magyarországi 
sajtóban. A cikkben kifogásolták, hogy az MTI „sértegeti” a románokat, hiszen a hamis bankjegyekkel 
kereskedő két személyt csak „román állampolgárokként” emlegették, nem tértek ki rá, hogy valójában 
magyarok. Egy másik esetet is említettek, amikor egy gyilkos kapcsán hallgatták el, hogy magyar, csak annyit 
írtak, hogy román állampolgár. Az írásban leszögezték, hogy a magyar sajtó megint hazudik azért, hogy 
„sértegesse a románokat és Romániát”, mivel elhallgatja, hogy ezek az emberek magyarok és magyar 
állampolgárok is, akik a Fidesznek köszönhetően kapták meg az állampolgárságot. A következtetés: amikor a 
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romániai magyarok hibáznak Magyarországon, akkor már románokként mutatják be őket, csak addig 
magyarok, ameddig segítik Magyarországot a munkájukkal.  

Evenimentul Zilei: Adevărul despre fake news de Budapesta. Propagandă murdară împotriva românilor  
2019. november 26., Lucian Ionescu (online) 

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

hogy a magyar-szerb határon felállított kerítés és a védelmi vonal kialakítása lehetetlenné teszi az illegális 
határátlépést és az újabb migránshullám elleni legjobb biztosítékot jelenti. A politikus kiemelte, a magyar 
kerítés meglátása szerint a régiónak is biztonságot nyújt, hiszen a migránsok tudják, erre nem érdemes jönni. 

Tanjug.rs: Pastor: Neće se ponoviti migrantska kriza iz 2015. godine 
2019. november 26. (online) 
 

A Novosti.rs „A magyar kormány törődik a szerbiai magyarokkal: 20 millió euró a turizmus 
fejlesztésére" címmel közölt cikket, melyben a Budapest által a vajdasági magyaroknak megítélt újabb 
támogatásokról esett szó. A technológiai fejlesztésre és a turizmusra fordítható legújabb támogatásokkal 
kapcsolatban Magyar Levente magyar miniszterhelyettes elmondta, abból az egész szerb gazdaság profitál. A 
politikus hozzátette, immáron nem csak a mezőgazdaságot támogatják, hanem a turizmus mellett az 
innovációkat, a kutatásokat is. 

Novosti.rs: Vlada Mađarske brine o sunarodnicima u Srbiji: Vojvođanskim Mađarima za razvoj turizama 
20 miliona evra 
2019. november 25. (online) 

 
Az Index.hr beszámolt arról, hogy megemlékeztek magyarok és horvátok által közösen védett, Eszék 

(Osijek) melletti Szentlászló (Laslovo) szerb erők általi elfoglalásának 28. évfordulójáról. Az eseményen Tomo 
Medved horvát háborús veteránok minisztere elmondta, Szentlászló a horvát és a magyar nemzet 
összefogását jelképezi. A tárcavezető köszönetet mondott Jankovics Róbertnek, a magyar kisebbség 
száborbeli képviselőjének, amiért a horvát és a magyar nemzet és a két ország még szorosabb kapcsolatainak 
kialakításán fáradozik. Medved szerint ennek az erős barátságnak a nagyszerb agresszor elleni közös 
ellenálláson kell nyugodnia. Jankovics kijelentette, hogy 1991 novembere a horvátországi magyarság 
legnehezebb hónapja volt, s elmondta, a háborúban 180 primagyar nemzetiségű személy halt meg. 

Index.hr: 152 dana su branili selo, a onda je pao Vukovar. Arkanovci su zaklali 3 starice 
2019. november 25. (online) 

 
A Jutarnji.hr beszámolt arról, hogy Andrej Plenković horvát kormányfő november 28-án, Eszéken 

(Osijek) fogadja magyar kollégáját, Orbán Viktort, ahol részt vesznek a magyar kulturális központ épületének 
átadásán. A hírt Jankovics Róbert, a magyar kisebbség horvát száborbeli képviselője is megerősítette. Az 
épület alapkövét Kövér László horvát kollégájával, Gordan Jandrokovićcsal tette le. 

Jutarnji.hr: VIKTOR ORBAN DOLAZI U OSIJEK Mađarski premijer će u društvu Andreja Plenkovića 
otvoriti učenički dom Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Hrvatskoj 

2019. november 23. (online) 
 
Budapest arra számít, hogy az új ukrán vezetés, az előző kormányzattal ellentétben, helyreállítja a 

magyar kisebbség jogait az országban, közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Ria-Novosztyival. 
Elmondása szerint Magyarország érdekelt abban, hogy Ukrajna erős és demokratikus állammá váljon. „Ezért 
támogattunk az Ukrajna és az EU közötti társulási egyezmény hatálybalépését, ezért támogattunk Ukrajna 
vízummentességét" – magyarázta a magyar külügyminisztérium vezetője. Szijjártó hozzátette, hogy az 
ukrajnai magyar kisebbség problémája nem kétoldalú ügy, „a nemzeti kisebbségek tiszteletben tartása – 
nemzetközi kérdés”. Elmondása szerint a magyar vezetés kész kapcsolatba lépni Vladimir Zelenszkij ukrán 
elnökkel. „Szomszédos országok vagyunk. Tehát nem lenne normális, ha nem folytatnánk állandó 
párbeszédet. Örülnénk, ha visszatérnénk a jó szomszédi kapcsolatokhoz" – mondta a magyar 
külügyminiszter. 
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Ria.ru: Будапешт надеется, что Зеленский восстановит права венгров на Украине 
2019. november 23. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „provokatív beszéd” címmel számolt be róla, hogy Kövér László szerint az 1919-

es év Magyarország 20. századi felszámolási kísérlete volt. Hozzátették, hogy „Magyarország 100 év után sír 
az elvesztett területei miatt”. Az Országgyűlés elnöke az Országházban a korszakról rendezett 
történettudományi konferencián beszélt róla, hogy „azokban az években bejártuk azt az utat, nemzeti 
kálváriát, amely az országunk szétdarabolásához vezetett”. Trianon következményeit sorolva felidézte, hogy 
ezen az úton elveszítettük történelmi területünk kétharmadát, magyar ajkú nemzettársaink egyharmadát, 
akik idegen államok fennhatósága alatt jogfosztott, megalázott, alávetett kisebbségi sorba kerültek. „A 
politikában és a történettudományban egyaránt vannak megkerülhetetlen kérdések és elodázhatatlan 
válaszok, amelyeket egyszer meg kell fogalmazni és ki kell mondani” – vélekedett a házelnök. Az 
Országgyűlés elnöke ilyen kérdésként fogalmazta meg, hogy kiket szolgáltak azok a magyar állami vezetők, 
akik 1918 novemberében lefegyverezték a magyar katonákat. Kövér László annak a bonyolult korabeli 
érdekkörnek a bemutatására is javaslatot tett, amely jóval 1920 előtt konkrét politikai és katonai 
forgatókönyvet tervezett Magyarország feldarabolására. A jelenre utalva Kövér László ugyanakkor azt 
hangoztatta: „mi magyarok jelenleg visszafelé tartunk azon az úton, amelyen száz esztendővel ezelőtt 
pusztulásba akartak küldeni bennünket, erősebbnek bizonyultunk, mint azok, akik le akartak bennünket 
törölni a térképről”.  

Evenimentul Zilei: Discurs provocator! Cum „plânge” Ungaria, la 100 de ani, după teritoriile pierdute 
2019. november 22., Iulia Vladescu (online) 

 
A Tanjug.rs és a Novosti.rs hírül adta, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök köszönetet mondott Orbán 

Viktornak és a magyar kormánynak, amiért támogatják a vajdasági projektek megvalósulását, s hozzátette, ez 
nem Szerbia ellen irányul. Magyar Levente, a magyar külügyi tárca államtitkára Szabadkán újabb, a vajdasági 
gazdaságot fejlesztő támogatásokat jelentett be. 

Tanjug.rs: 
2019. november 22. (online) 

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

magyar kormány által támogatott projekteknek köszönhetően az utóbbi négy évben komoly fejlődés ment 
végbe a Vajdaságban. A vajdasági magyar politikus Aleksandar Vučić szerb elnök kíséretében látogatott meg 
egy új palicsi borospincét. 

Tanjug.rs: Pastor: Mnogo smo uradili u poslednje četiri godine 
2019. november 22. (online) 
 

A Tanjug.rs a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, Pásztor Istvánt idézte, aki elmondta, 
meglátása szerint a szerbiai ellenzék azon része, mely a parlamenti választások bojkottja mellett döntött, 
azért tett így, hogy elfedje politikai erőtlenségét, a választók körében tapasztalható népszerűtlenségét. 

Tanjug.rs: Pastor: Opozicija gubitak birača krije bojkotom 
2019. november 18. (online) 

 
A Vecer.com interjút készített Metka Lajnscekkel, Szlovénia új szentgotthárdi főkonzuljával, 

aki elmondta, támogatja azon magyarországi szlovén kisebbségi elképzeléseket, melyek szerint a szlovéniai 
magyar kisebbségnél kialakult rendszer mintájára mindkét országtól kapnának fejlesztési eszközöket, 
támogatásokat, lehetővé téve itteni cégek megalapítását is. A muravidéki születésű diplomata, 
korábbi budapesti nagykövet-helyettes elmondta, a szentgotthárdi Lipa szlovén ház és a felsőszölnöki 
Szlovén Mintagazdaság már szlovéniai beruházások a magyarországi szlovének lakta területeken, s 
hozzátette, Szlovénia segíti az itteni kisebbséget, hogy az megőrizhesse kultúráját, nyelvét, nemzeti 
hovatartozását. Megerősítette ugyanakkor, hogy egyelőre a szlovén vállalatok nem jelentek meg a 
Rábavidéken, amihez meglátása szerint az infrastruktúrát kell fejleszteni. Lajnscek meggyőződése szerint a 
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magyarországi szlovéneket támogatni kell gazdasági alapjaik megteremtésében, hogy a fiatalok lássanak itt 
perspektívát. A szlovén diplomata kiemelte, hogy napjainkban milyen nagy érték a kétnyelvűség, s ezt 
szeretnék támogatni a Rábavidéken is.  

Vecer.com: Metka Lajnšček: "Jezik je temelj obstoja neke skupnosti" 
2019. november 18. (online) 

 
Orbán Viktor magyar kormányfő pénteken Budapesten a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 18. 

plenáris ülésén kijelentette, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyarok érdekeit tisztán magyar 
pártoknak kellene érvényesíteniük. Orbán a kormánya nevében biztosította a határon túli magyar 
szervezetek képviselőit, hogy számolhatnak a támogatással. Hangsúlyozta, hogy a politikai együttműködésen 
kívül a magyar kabinet egyre nagyobb figyelmet szentel a szomszédos országok magyarok lakta 
területeit illető fejlesztési programoknak. Szavai szerint ezek a programok előnyösek lesznek mind 
Magyarország, mind az adott államok számára, valamint a többségi lakosság és a magyar kisebbség számára 
is. A hírről a Sme is beszámolt. 

Pravda.sk: Záujmy Maďarov v Karpatskom oblúku by mali presadzovať maďarské strany, vyhlásil Orbán 
2019. november 15., tasr (online) 

 
Ukrajna külügyminiszter-helyettese, Vaszil Bodnar kijelentette, hogy a Magyarország felől érkező 

nyomás és zsarolás nem fogadható el, ám Ukrajna kész megegyezni. Bodnar erről szóló bejelentést tett a 
Szevodnya lapnak adott interjúban. Többek között azt kérdezték az ukrán diplomatától, létezik-e Ukrajna 
számára B-terv arra az esetre, ha Magyarország nem oldja fel a NATO-Ukrajna Bizottság ülésének 
blokkolását, még abban az esetben sem, ha a Legfelsőbb Tanács elfogadja a Velencei Bizottság legutóbbi 
ajánlását, amely a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmére vonatkozik. Bodnar elmondta, hogy a 
NATO és Ukrajna közötti kapcsolatok stratégiai jellegűek. „Csatlakozni kívánunk a szövetséghez, tagjává 
akarunk válni. Ezért bármilyen figyelmeztetést, megjegyzést igyekszünk figyelembe venni, de csak olyanokat, 
amelyek nem átpolitizáltak. Ebben az esetben, ha ez politikai nyomás vagy zsarolás, az számunkra 
elfogadhatatlan. Azt is kijelentjük NATO-partnereinknek, hogy készek vagyunk teljesíteni a meglévő 
kötelezettségek keretein belül a ránk eső részt, de nem engedünk nemzeti érdekeinkből. Ha Budapest 
retorikája visszatér a 2017-es évihez, ahhoz, hogy nekünk valamit vissza kell vonnunk, az nem fog működni. A 
2017. évi oktatási törvényt nem töröljük el. Az államnyelvről szóló törvényt nem töröljük el. Partnereinket 
pedig arra szólítjuk el, hogy nézzenek realistán a mai Ukrajnára, amely Oroszország fegyveres agressziója 
ellenére egyre erősebbé válik. A nyomásgyakorlás és a zsarolás nem működik. Készek vagyunk egyenlő 
félként tárgyalni és megállapodni” – fogalmazott a külügyminiszter-helyettes. A diplomata hozzátette, hogy 
Ukrajnában senki sem korlátozza a magyar nemzeti kisebbség jogait. 

Unian.ua: Тиск і шантаж Угорщини не пройде, але Україна готова до рівноправних перемовин – 
МЗС 
2019. november 15. (online) 

 
Az ukrán hatóságok nem szándékozzák eltörölni sem az oktatási törvényt, sem az ukrán, mint 

államnyelv működéséről szóló jogszabályt, annak ellenére, hogy Magyarország igyekszik nyomást gyakorolni 
rájuk. Erről szóló bejelentést tett Vaszil Bodnar, Ukrajna külügyminiszter-helyettese a Szevodnya lapnak adott 
interjúban. „Abban az esetben, ha ez politikai nyomás vagy zsarolás, számunkra elfogadhatatlan. Készek 
vagyunk teljesíteni a meglévő kötelezettségek keretein belül a ránk eső részt, de nem engedünk nemzeti 
érdekeinkből” - hangsúlyozta Bodnar. Az ukrán külügyminiszter-helyettes hozzátette, hogy az országban élő 
nemzeti kisebbségek érdekeit a vonatkozó törvény elfogadásával fogják szem előtt tartani, amely jelenleg 
kidolgozás alatt áll. A tisztviselő szerint az ukránosításról és az oktatásról szóló törvények nem ártanak más 
nemzetiségek képviselőinek, hanem lehetőséget adnak az ukrán társadalomba való mélyebb 
beilleszkedéshez. „Vagyis úgy gondoljuk, hogy ezek kiegészítő jogok, nem korlátozások” – mondta Bodnar. 

Lenta.ru: Киев отказался менять законы о принудительной украинизации 
2019. november 15. (online) 
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A Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok a gyakorlati kérdésekben a valaha volt legjobbak – 

mondta kedden Budapesten a magyarok nemzeti összetartozásának parlamenti ülésén Szijjártó Péter magyar 
külügyminiszter. A magyar diplomácia vezetője megállapította, hogy a magyarok helyzete a Kárpát-
medencében általánosságban véve jobb, mint öt évvel ezelőtt, azonban még létezik számos megoldatlan 
kérdés. Szlovákiával kapcsolatban Szijjártó hozzátette, bizonyos kérdésekben az ottani magyar kisebbséget 
illetően előrelépés történt, de még mindig vannak megoldatlan területek. A hírről a Sme is beszámolt. 

Pravda.sk: Maďarsko má v súčasnosti so Slovenskom doteraz najlepšie vzťahy, vyhlásil Szijjártó 
2019. november 12., tasr (online) 

 
Az Evenimentul Zilei az MTI alapján ismertette Szijjártó Péter szavait, amelyek szerint „a történelmi 

tények tiszteletben tartása nem lehet revizionizmus”. A külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés 
nemzeti összetartozás bizottságának keddi ülésén fejtette ki: ugyanannak a történelmi eseménynek lehet 
teljesen különböző az értékelése különböző szemszögekből, de Magyarország elvárja annak tiszteletben 
tartását minden szomszédos országtól, hogy bizonyos történelmi eseményekre úgy emlékezik, mint amelyek 
„a magyar történelem legszomorúbb lapjaira” tartoznak. A külpolitika egyik legfontosabb területe a 
nemzetpolitika. Mivel Magyarország olyan ország, ahol az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, a 
nemzetpolitikának a külpolitika fókuszában kell állnia – közölte. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a szomszédos 
országokkal kapcsolatban a külpolitikai stratégia megfogalmazásakor az a cél, hogy az adott országban élő 
magyar nemzeti közösség helyzetét folyamatosan javítsák, életét könnyebbé tegyék, valamint elérjék, hogy a 
magyar közösség „ne elválasszon, hanem összekössön minket", és a szomszédos országok vezetői is így 
gondolkodjanak erről.  

Evenimentul Zilei: Ministrul de externe al Ungariei: Respectarea realității nu este revizionism 
2019. november 12., Andrei Visan (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „Magyarország beleavatkozik a román belpolitikába” címmel számolt be róla, 

hogy Szijjártó Péter szerint „Románia nem a legjobb gazdája a magyar közösségnek”. Idézték a 
külügyminiszter szavait, amelyek szerint Romániában hiányzik a politikai stabilitás, pedig Magyarország 
érdeke az lenne, hogy stabil politikai vezetés jöjjön létre, amellyel meg lehet állapodni. Hozzátették, hogy 
Szijjártó Péter szerint Szerbia viszonyul a legkorrektebben a magyar közösség felé a Magyarországgal 
szomszédos országok közül. Idézték még a tárcavezető szavait: a magyar nemzeti közösséget „geopolitikai 
játszmák oltárán nem engedjük feláldozni”.  

Evenimentul Zilei: Moment de cumpănă între Ungaria și România. Guvernul maghiar se implică în 
politica românească 
2019. november 12., Dan Mihai (online) 
 

A Delo.si Milan Kučannal, a független Szlovénia első elnökével készített interjút, aki elmondta, Orbán 
hatalomra kerülésével valójában nőtt Budapest Szlovénia iránti érdeklődése, s a magyar gazdaság jó 
teljesítménye miatt érthető, hogy külföldi terjeszkedésen dolgoznak, ami meglátása szerint legitim. A 
politikus szerint a gazdasági érdekeken kívül Magyarországgal kapcsolatosan a másik dolog, amit meg kell 
érteni, az „egyfajta nemzeti fájdalom", amit a magyarok a trianoni békeszerződés miatt éreznek, ami miatt 
rengeteg magyar került kisebbségi sorba. Kučan ezzel kapcsolatosan hozzátette, véleménye szerint Szlovénia 
jól megoldotta a kisebbségi kérdést. Az egykori politikus szerint el kell ismerni, hogy az Orbán-kormány nem 
csak a muravidéki magyarokat, hanem a magyarországi szlovéneket is támogatja, jobban, mint az előző 
magyar kormányok. Kučan szerint Budapestnek nincsenek területszerzési ambíciói, csak a magyar 
kisebbséget akarja gazdaságilag erősíteni. A független Szlovénia első elnöke elmondta, Orbán egykor a 
magyarországi demokratikus rendszer kialakításában komoly szerepet vállalt, ám már Göncz Árpád is 
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figyelmeztetett arra, hogy változik, s fokozatosan a demokráciával ellentétes nézeteket alakított ki. Kučan 
elmondása szerint ezzel kapcsolatosan meglepve tekintett az eseményekre, hiszen Magyarországon a 
parlamenti demokráciának komoly hagyománya van. Az egykori politikus emellett kiemelte az „értelmiségi 
hagyományt" is, s példaként Konrád Györgyöt hozta fel, akit világszintű személyiségnek nevezett. Az orbáni 
rendszer ellen meglátása szerint az Európai Unió részéről sem elegendő a tiltakozás. 

Delo.si: Zid se ni podrl samo na vzhod, ampak tudi na zahod 
2019. november 9. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról közölt cikket, hogy „hihetetlennek tűnik, de a magyarok azzal vádolják 

egymást, hogy fedett román ügynökök”. Beszámoltak róla, hogy Fekete-Győr András az egyik román 
államfőjelölt támogatására szólította fel a romániai magyarokat Kolozsváron, ezért a tettéért pedig a Fidesz 
képviselői azzal a váddal illették, hogy fedett román ügynök, ezért nem támogatja Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök jelöltségét. Idézték a Momentum elnökének erre adott válaszát: „Gulyás Gergely ma fedett román 
ügynöknek nevezett, Gergely, nem hallom, mit mondtok, úgy visszhangzik... Kicsit kijjebb csúsznátok a 
háborús bűnös Erdoğan fenekéből?”. 

Evenimentul Zilei: Votează românii și se ceartă ungurii! Dan Barna a băgat dihonia și-n Budapesta 
2019. november 8., Marius Olaru (online) 

 
A Jurnalul National arról számolt be, hogy Orbán Viktor pénteken leszögezte: Magyarország blokkolni 

fogja Ukrajna közeledését a NATO-hoz, ha az nem tartja tiszteletben a magyar kisebbség jogait. Megjegyezte: 
Ukrajna aláírt a NATO-val egy szerződést, amely szerint közeledni akar a katonai szövetséghez, és abban 
vállalta, nem csökkenti a területén élő kisebbségek jogait. Az ukránok azonban ezt nem teljesítik – tette 
hozzá a miniszterelnök, mire a cikkben megjegyezték, hogy erről nem közölt részleteket, de leszögezte, hogy 
nem működhet együtt egy olyan országgal, amely nem teljesíti, amit korábban vállalt. Hozzátették, hogy az 
utóbbi években a magyar diplomácia számos, Ukrajnával kapcsolatos nemzetközi dokumentum elfogadását 
megvétózta, mivel az ukránok több, a ksiebbségek nyelvhasználatát gyengítő törvényt fogadtak el. 

Jurnalul National: Viktor Orban: Ungaria va bloca orice apropiere a Ucrainei de NATO dacă nu sunt 
respectate drepturile minorităţii maghiare 
2019. november 8. (online) 

 
Elkezd legalább egy kicsit olvadni a jég Budapest és Kijev kapcsolatában vagy ugyanolyan feszült 

marad, mint amilyen már hónapok óta? – tette fel a kérdést a Pravda. Orbán Viktor miniszterelnök és 
Vologyimir Zelenszkij talán már ebben a hónapban közösen egyeztethetnek. A Magyarország és Ukrajna 
közötti kapcsolatokat terheli az a „dolog”, amit Petro Porosenko, Zelenszkij elődjének kormánya vitt 
keresztül. A parlament akkor elfogadta azt a törvényt, amely az iskolákban a negyedik osztálytól bevezeti a 
kötelező ukrán tannyelvű oktatást. Budapest azóta megtorló lépéseket tesz, hogy megakadályozza Kijev 
közeledését az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. Budapest néhány nappal ezelőtt megerősítette az elutasító 
álláspontját Kijev euroatlanti törekvéseit illetően, amikor megvétózta a NATO tagállamok közös nyilatkozatát 
Ukrajnáról. Ezt követően létrejött a NATO és Ukrajna közös nyilatkozata, amely Orbán nyomásgyakorlásaként 
is értékelhető Kijevre a szövetségen keresztül. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a szövetségesek sürgetik 
Ukrajnát a 2017 szeptemberi oktatási törvénnyel kapcsolatban, hogy teljes mértékben hajtsa végre a 
Velencei Bizottság javaslatait. A nyilatkozat szerint Kijev azt állítja, elkötelezett ezen lépések megtételére. 
Nyugat-Ukrajnában 150 ezres létszámú magyar nemzeti kisebbség él.  

 Pravda.sk: Orbán zatlačil na Kyjev cez Severoatlantickú alianciu 
2019. november 7., čap, Pravda (online) 
 

Putyin nemrég Budapestre látogatott, Orbán Viktor magyar miniszterelnök meglepetéssel szolgált 
számára. Közös sajtókonferenciájukat megelőzően Magyarország megvétózta a NATO külügyminisztereinek 
közös, Ukrajnával kapcsolatos nyilatkozatát. Erről számolt be a CNN, hozzáfűzve, hogy a magyar vétó új 
akadályt teremtett Ukrajna erőfeszítései előtt a NATO-val szoros kapcsolatai kiépítésére vonatkozóan. 
Hivatalosan Budapest azt állítja, hogy ezt az ukrajnai magyar kisebbség jogainak védelme érdekében tette. A 
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"vétó" kifejezés nagyon kemény"- mondta Kovács Zoltán. „Helyesebb volna azt mondani, hogy további 
megfontolást javasoltunk. A vita az ukrajnai helyzetről szól, ahol az etnikai magyar kisebbség jogi hátrányos 
megkülönböztetéstől szenved” – tette hozzá. Orbán Viktor heves nacionalista, gyakran panaszkodott a 
nyugat-ukrajnai magyarok helyzetét illetően. Szoros kapcsolatot alakított ki Putyinnal is, kormánya gyakran 
okoz problémákat a nyugati közeledésre irányuló ukrán kezdeményezésekre nézve. 

Unian.ua: CNN: Трампа, Путіна й Орбана об’єднує зневага до України, і це лякає 
2019. november 7. (online) 

 
A Le Monde az új román kormányfő, Ludovic Orbán kapcsán kiemelte, ellentétben az 

„ultrakonzervatív, és nacionalista” névrokonával, Orbán Viktorral, a román liberális politikus meggyőződéses 
Európa-barát. Megemlítette, hogy az új román kormány megalakulását támogatta a magyar kisebbség pártja 
is.    

Le Monde: Les libéraux roumains prennent le pouvoir 
2019. november 6., Mirel Bran (print, 5. oldal) 

 
Ukrajnában jelenleg adminisztratív-területi reformot hajtanak végre, amelynek célja a járások 

csökkentése minden megyében. A kárpátaljai megyében négy nagy járást akarnak kialakítani a jelenlegi 
tizenhárom helyett. Fennáll a probléma a magyar települések új járások szerinti elosztása terén - véli Barta 
József, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese: „a magyarok által lakott kompakt területeket fel akarják 
osztani a Kárpátaljai megye négy újonnan létrehozott járása között, amelyek megszakítják a települések 
közötti kommunikációt, szükséges létrehozni egy ötödik – magyar többségű járást. Célunk egy újabb, ötödik 
magyar többségű járás létrehozása Beregszász központtal, amely egyesítené a kilenc többségi területi 
közösséget, és ebben a járásban a magyarok lennének többségben” – fogalmazott Barta. 

Unian.ua: Заступник голови облради вважає за необхідне створити на Закарпатті Угорський 
район (відео) 
2019. november 5. (online) 

 
Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese úgy véli, hogy a magyarlakta régiót 

Kárpátalján egy járásban kell egyesíteni az országban megvalósuló közigazgatási reform során.  „A magyarok 
által lakott kompakt területeket fel akarják osztani a Kárpátaljai megye újonnan létrehozott négy járása 
között, amelyek megszakítják a települések közötti kommunikációt, szükséges létrehozni egy ötödik – magyar 
többségű járást” – jegyezte meg a politikus. 

Lenta.ru: Власти Закарпатья потребовали создать венгерский район 
2019. november 5. (online) 

 
Magyarország ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatos álláspontja nem akadályozhatja a szövetség 

Ukrajnával való együttműködését. Erről szóló bejelentést tett Jens Stoltenberg, a NATO főtitkár. 
Megjegyezte, hogy a NATO Ukrajnával kapcsolatos közös nyilatkozatát a szervezet valamennyi tagállama 
elfogadta. A nyilatkozat különösen arra szólította fel Oroszországot, hogy vonja ki csapatait és fegyvereit a 
Donbászból. Stoltenberg nem pontosította, hogyan sikerült rávenni a magyarokat a nyilatkozat elfogadására. 
„Nem fogom nyilvánosságra hozni a folyamat részleteit. A legfontosabb az, hogy van egy csodás, határozott 
nyilatkozatunk, amelyben egyértelműen támogatjuk Ukrajnát, mind politikai, mind gyakorlati szempontból, 
és amely egyértelműen elítéli Oroszország Ukrajna elleni fellépését" – mondta a főtitkár. 

Unian.ua: У НАТО прокоментували розблокування Угорщиною заяви щодо України 
2019. november 1. (online) 

 
Az Ukrajna – NATO Bizottság közös nyilatkozatának elfogadása nem volt problémamentes. A NATO-

küldöttség Ukrajnába érkezésének napján, amely egybeesett Vlagyimir Putyin magyarországi látogatásával, a 
magyar diplomácia vezetője, Szijjártó Péter kijelentette a budapesti eurázsiai csúcstalálkozón, hogy országa 
blokkolja a dokumentum elfogadását, mivel nem vették figyelembe a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak 
védelmére irányuló magyar javaslatot. Az ukrán fél kategorikusan ellenzi az ukrán oktatásról szóló törvény 
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közös nyilatkozatban való megemlítését. Ennek ellenére mégis említésre került a végső dokumentumban. 
Szijjártó bejelentette, hogy Budapest visszavonta a vétóját, mivel a dokumentumra vonatkozó magyar 
javaslatokat „az utolsó pillanatban” figyelembe vették. 

Zerkalo Nyegyeli: Украина согласилась с венгерскими правками в совместном заявлении с НАТО 
после личной встречи Столтенберга и Зеленского 
2019. november 1. (online) 

 
Ukrajna és a NATO nyilatkozatot adtak ki csütörtökön a kisebbségi jogok fenntartását illető 

kötelezettségvállalását illetően Magyarország fenyegetését követően – adta hírül a Reuters. A magyar 
hatóságok üdvözölték a lépést, miután azzal fenyegettek, hogy blokkolják Kijev NATO-tagságát az ügy miatt. 
Magyarország vitában állt Ukrajnával, amiért szerinte Ukrajna megfékezte a kb. 150.000-es magyar kisebbség 
jogait anyanyelvük használatát illetően, főleg az oktatásban, miután egy 2017-es törvény betiltotta a 
kisebbségi nyelvek használatát az iskolákban. Magyar diplomaták megvétóztak egy korábbi nyilatkozatot, 
mert az nem tért ki a kisebbségi jogok tiszteletben tartására. Szijjártó Péter szerint a NATO deklarációja 
megmutatta Ukrajnának, hogy vissza kell adnia a kisebbségektől elvett jogokat. „Magyarország készen áll az 
új ukrán vezetőséggel való konzultációkra" – nyilatkozta Szijjártó. „Új vezetőség, új remény."  

Reuters.com: Ukraine, NATO issue statement on minority rights after Hungary threat 
2019. október 31., Pavel Polityuk, Marton Dunai (online) 

 
A Frankfurter Allgemeine Zeitung cikke beszámolt róla, hogy nyílt vita alakult ki a NATO és 

Magyarország között. Magyarország megvétózta a NATO Ukrajnával való együttműködést célzó határozatát 
amiatt az állítólag diszkriminatív iskola- és nyelvtörvény miatt, ami korlátozza az ukrajnai magyar kisebbség 
számára az anyanyelvi oktatást. A cikk megemlékezett róla, hogy korábban az a gyakorlat is vitát váltott ki, 
hogy az ukrajnai polgárok részére magyar útlevelet állítottak ki, mivel Ukrajnában nem engedélyezett a 
kettős állampolgárság.  

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Stoltenberg fordert Abzug russischer Truppen 
2019. október 31., Gerhard Gnauck (online) 

 
A Jurnalul National az MTI tudósítása alapján közölte, hogy „Magyarország zsarolta a NATO-t”. A 

cikkben Szijjártó Pétert idézték, aki szerdán kijelentette, hogy ellenezték a NATO nagyköveteinek Ukrajnára 
vonatkozó közös közleményét, mivel abban nem szerepelt, hogy Ukrajna állítsa vissza a magyar kisebbségtől 
elvett jogokat. „Magyarország nem hajlandó a geopolitika oltárán feláldozni a kárpátaljai magyar közösséget" 
- tette hozzá Szijjártó Péter. Hangsúlyozta, a hosszú előkészítő munka során a magyar kormány számos 
javaslatot tett arra, hogy a nyilatkozat tartalmazzon olyan kitételeket, amelyek köteleznék Ukrajnát a magyar 
közösségtől elvett jogok visszaadására. Ezeket a javaslatokat nem fogadták el, így „nem tehettünk mást, 
megvétóztuk a nyilatkozatot” - mondta a miniszter. A cikk végén ismertették, hogy az előző ukrán elnök, 
Petro Porosenko által kihirdetett törvény „kiterjesztette az ukrán nyelv használatát az oktatási rendszerben”. 

Jurnalul National: Șantaj al Budapestei la NATO 
2019. október 31. (online) 

 
A magyar kormány az utolsó pillanatokban feloldotta a NATO-tagállamok Ukrajnával kapcsolatos 

nyilatkozat elfogadásának blokkolását, mivel a szövetség figyelembe vette Magyarország javaslatát. Erről 
szóló információt közölt az Origo Szijjártó Péter bejelentésére utalva. A diplomata szavai szerint a javaslatok 
az Ukrajna nyugati részén élő magyar nemzeti kisebbség védelmére vonatkoznak. „A 150 ezres kárpátaljai 
magyar közösség a jövőben is számíthat a magyar kormány támogatására, soha nem fogjuk feláldozni őket a 
világpolitikai játszmák oltárán” – dicsekedett Szijjártó. Reméljük, hogy ezáltal lehetőség nyílik a korábbi 
jószomszédi kapcsolataink helyreállítására ”– hangsúlyozta a diplomata. 

Unian.ua: Угорщина розблокувала заяву НАТО щодо України 
2019. október 31. (online) 
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A kijevi ülést követően elfogadták a NATO-Ukrajna bizottság közös nyilatkozatát, bár Magyarország 
korábban azzal fenyegetőzött, hogy blokkolja annak elfogadását. Végül a dokumentumban említésre került a 
nyelvi kérdés is. Szerdán Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentette, hogy Budapest megvétózta a 
NATO nagyköveteinek Ukrajnáról szóló nyilatkozatát, mivel annak tervezete nem kötelezte Kijevet arra, hogy 
tartsa tiszteletben a magyar kisebbség jogait az országban. Az észak-atlanti szövetség főtitkára, Jens 
Stoltenberg elmondta, hogy a NATO szoros kapcsolatot tart fenn Magyarország és Ukrajna vezetésével annak 
érdekében, hogy megoldja az ezen országok közötti nézeteltéréseket a nyelvi kérdésekben. 

Ria.ru: Комиссия Украина-НАТО согласовала итоговое заявление в Киеве 
2019. október 31. (online) 
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