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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
Sérti a két ország közötti megállapodásokat Íjgyártó István legutóbbi nyilatkozata arról, hogy Budapest 

mindaddig fenntartja vétóját az Ukrajna-NATO bizottság ülésein, amíg az ukrán fél részéről nem lát előrelépést a 
kisebbségek  jogainak biztosításában – írta Facebook-oldalán Vaszilij Bodnar (ukrán külügyminiszter-helyettes). „Régi 
nóta az újról – így értékelhetők a magyar nagykövet szavai az ukrán törvényekről. Senki nem fogja megváltoztatni az 
ukrán jogszabályokat egy külföldi állam követelésére! Az ilyen szemrehányásokat úgy értelmezzük, mint eltávolodást 
a konstruktív irányvonaltól, amelyen Dmitrij Kuleba (ukrán külügyminiszter) és Szijjártó Péter dolgoznak” – 
hangsúlyozta a diplomata. 

Zerkalo Nyegyeli: Комиссия Украина-НАТО: в МИД обвинили Венгрию в нарушении договоренности 
2020. július 30. (online) 

 
Az N1info.com Durad Jaksicot, a Szerb Radikális Párt (SRS) újvidéki (Novi Sad) városi bizottságának elnökét 

idézte, aki elmondta, az SRS négy képviselője „a testvéri magyar nemzet tisztelete jeléül” arra fog szavazni, hogy a 
vajdasági parlament (tartományi képviselőház) elnöke Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)  első 
embere maradjon.  

N1info.com: Radikali očekuju ponavljanje izbora na osnovu žalbe podnete Ustavnom sudu 
2020. július 30., Beta (online) 

 
Magyarország ellenzi az ukrán oktatási, felsőoktatási és állami nyelvről szóló jogszabályokat, mivel azok sértik 

az etnikai magyarok  jogait, fejtette ki Íjgyártó István az Interfax-Ukrajna hírügynökségnek adott interjújában. A 
diplomata megjegyezte, hogy Magyarország addig tartja fenn vétóját az Ukrajna-NATO bizottság ülésein, amíg 
Ukrajna nem mond le az elfogadott oktatási és nyelvi törvényekről. Íjgyártó ugyanakkor megjegyezte, hogy 
Magyarország nem ellenzi Ukrajna NATO-tagságát. Budapest az ukrán jogszabályok megváltoztatása mellett lép fel. 
Azt tervezi, hogy konzultációkat fog tartani a nemzeti kisebbségekről szóló törvény kidolgozására. Íjgyártó kiemelte 
a nyelvi törvény 7. cikkelyét, amely leginkább aggasztja a magyarokat. Ebben a nemzeti kisebbségek számára 
fenntartott magániskolák működéséről esik szó. A diplomata véleménye szerint a kisebbségi magániskolák 
létrehozásával Ukrajna „meg akar szabadulni a felelősségtől”, miközben emlékeztetett arra, hogy a magyarok is 
adófizetők. Íjgyártó hangsúlyozta, hogy Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy megbeszéléseket tartson a 
kisebbségi törvény kidolgozásáról.A Kp.ua által közölt cikket a Zn.ua is megjelentette. 

Deny: Необхідно збільшити кількість КПП на кордоні Угорщини та України, - Посол Угорщини Ійдярто 
2020. július 29., Interfax-Ukrajna (online) 
 

Az Adevarul a Le Monde riportjáról számolt be, amelyet Erdélyben készítettek a francia lap újságírói és 
amelyben megállapították: Orbán Viktor a múlt igazságtalanságaira és a trianoni diktátumra alapozva „kezeli a 
választóit”. A lap szerint a trianoni szerződés az akkori Magyarország területének kétharmadát, a magyar lakosság 
egyharmadát hagyta a szomszédos új országoknál, mint Csehszlovákia vagy Románia, és „ezt a büszke nemzetre 
erőszakolt diktátumot egyetlen magyar sem hagyhatja figyelmen kívül”. Kitértek rá, hogy ma is kétmillió külhoni 
magyar él a szomszédos országok területén és ezek a kisebbségek nagy szerepet játszanak Orbán Viktor 
belpolitikájában és külpolitikájában is. „A magyar miniszterelnök útlevelet adott egymillió ilyen magyarnak és 
számára kedvező, mivel ők masszívan a pártjára, a Fideszre szavaznak” – tették hozzá. Az Úzvölgyében megkérdezett 
Veronica C. szerint nem sok az évi 60 euró, amit a magyar kormánytól kapnak gyerekenként, de ebből tudnak kenyeret 
venni maguknak. Kiemelték: hivatalosan Magyarország nem tart igényt a területekre, de ezzel kapcsolatban 
fenyegetőnek állították be Orbán Viktor Sátoraljaújhelyen elmondott szavait: „csak az államoknak vannak határaik, a 
nemzeteknek nincsenek. Egyesek ezt megértették, mások nem. Ez utóbbiak jobban teszik, ha visszafogják magukat”. 
Szerintük ezeket a szavakat Romániának és Ukrajnának címezte a miniszterelnök, amely országokat Európa-párti 
liberális kormányok vezetik és ezért Budapest célkeresztjében vannak. Kitértek rá, hogy Ukrajnával diplomáciai 
háborúban áll Magyarország, mivel az ott élő 150 ezer magyar bírálja a 2017-ben elfogadott oktatási törvényt, amely 
az ukrán nyelvű oktatás fokozását írja elő és Budapest ezért blokkolja Ukrajna közeledését a NATO-hoz. Idézték 
Brenzovics László KMKSZ-elnök megszólalását, aki szerint az oktatási törvény módosítása nélkül a Donbassz és a Krím 
nem térhet vissza Ukrajnához, ez pedig szerintük igazolja Orbán Viktor közeledését a Kremlhez. Igor Matovic szlovák 
kormányfő magyar kisebbségnek címzett szavait is idézték a közös hazáról és történelemről, majd leszögezték: 
„Orbán szerencsétlenségére kevés támogatója van Európában, akik óvatos megértő szavaknál többet is ajánlanának, 
szinte nincsenek is”. 
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Adevarul: Obsesia Trianonului. Cum se foloseşte Viktor Orban de ungurii de peste graniţe 
2020. július 27., Viorica Marin (online) 

 
Az Index.hr cikkében beszámoltak arról, hogy Jankovics Róbert, a magyar kisebbség  horvátországi 

parlamenti képviselője közel 112 ezer kunát (5 millió 160 ezer forint) fordított választási kampányára, amit 
megtérítenek számára az állami költségvetésből.  

 
A Ria-Novosztyi hírügynökség által megjelentetett, ukrán nyelvtörvénnyel foglalkozó cikk megemlítette, 

hogy Szijjártó Péter korábban kijelentette, Budapest nyomást fog gyakorolni Kijevre az oktatás ukranizálása miatt, 
illetve kész élni vétójogával a NATO-nál, mivel „ez az egyetlen olyan eszköz, amely képes megvédeni a kárpátaljai 
magyarokat ”. 

 
A Le Monde riportja a „magyarok megszállottságának” nevezte Trianont , amelynek emlékét Orbán Viktor 

száz év múltával is ápolja. „A nyugat megerőszakolta Európa ezeréves határait és történelmét, megfosztotta 
Magyarországot természeti kincseitől, elrekesztette erőforrásaitól, országunkból siralomházat csinált” – idéztek a 
miniszterelnök trianoni megemlékezéséből. Ha nem lett volna a koronavírus-járvány, Orbán Viktor egy vitatott 
emlékművel emlékezett volna meg az évfordulóról. Ehelyett a nacionalista miniszterelnök a sátoraljaújhelyi 
kálváriánál tartott „apokaliptikus és harcos” beszédet. A cikkben megszólalt több székely, akik elmondták, hogy Orbán 
Viktor védi őket és értékelik a Magyarországtól kapott támogatásokat. Az Úz-völgyi összecsapás jelzi a máig fennálló 
feszültségeket erdélyi magyarok és románok közt. Az incidens miatt a magyar külügyminiszter bekérette a román 
nagykövetet és a temető eredeti állapotának visszaállítását követelte. Orbán Viktor azonban eddig nem ért el sikert. 
Miután sikeresen ellenálltak Ceaucescu „elrománosító politikájának”, a székelyek most eltűnésükért aggódnak. Míg 
1989-ben 2 millió magyar élt Romániában, mára mindössze 1,2-1,3 millió. Sokan Magyarországon vannak, legtöbbjük 
azonban Nyugat-Európába ment dolgozni. A székelyek évek óta autonómia tervükért küzdenek. Ez elérhetetlennek 
tűnik, hiszen Románia továbbra is azt gyanítja, hogy a magyarok újra akarják rajzolni a határokat. Az SZNT elnöke, 
Izsák Balázs elmondta, hogy az értelmiségiek támogatják, a románok többségét azonban megijeszti az autonómia. 
Az RMDSZ sosem tudta előmozdítani ezt az ügyet. Csóti György a Kisebbségi Jogvédő Intézettől határozottabb 
akciókat, szabotázsokat, tüntetéseket szorgalmaz. Izsák azonban elutasítja ezt, mivel szerinte az ilyen eseteket 
követően mindig több magyar hagyta el Romániát. Hivatalosan Magyarország nem követeli vissza az elvesztett 
területeket. Csóti szerint azonban a területi és kulturális autonómia lehetséges. „Csak az államnak van határa, a 
nemzetnek nincs. Ez a törvény. Van, aki megértette, és van, aki nem, ők jobban tennék, ha sietnének, mert fogytán az 
idejük” – fogalmazott Orbán Viktor. E burkolt fenyegetés elsősorban a nem együttműködő országokat érinti. A 
szomszédos országok, amelyekkel Orbán a legfeszültebb viszonyban áll, azok az országok, ahol a magyar 
kisebbségnek a legtöbb panasza van, Románia és Ukrajna. Az oktatási törvény ügyében 2017 óta tart a diplomáciai 
vita Kijevvel. Brenzovics László a KMKSZ-től elmondta, hogy ez a törvény az egyik oka az orosz szeparatista 
mozgalmaknak. Ez a megközelítés tökéletesen megfelel Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin meglátásának. A kérdés 
rendezéséig Magyarország megvétózza Ukrajna közeledését a NATO-hoz és az EU-hoz. „Erkölcsi aggályok nélkül 
rajzolták újra Közép-Európát, ahogy újra rajzolták Afrika és Közel-Kelet határait is. Nincs már se brit, se francia 
birodalom. Ami megmaradt belőlük, az éppen most vergődik bosszút álló gyarmataik multikulturális szorításában. A 
történelem megadta az esélyt, talán az utolsót, hogy a közép-európai népek új korszakot nyissanak. Mára ismét mi 
lettünk a Kárpát-medence legnépesebb országa. Politikai, szellemi, gazdasági és kulturális gravitációs erőnk napról 
napra nő. Megindult a magyarok visszavándorlása” – idézte ismét a miniszterelnök sátoraljaújhelyi beszédét. Az 
orbáni geopolitikában elsődleges szerepet játszik a tisztán etnikai elképzelésen alapuló demográfia. Natalista, 
minden bevándorlást elutasító politikája az első pillér, de még távol áll a demográfiai hanyatlás megállításától. A 
másik pillér, a szomszédos országokban élő magyarok felkeresése, akik egyik első intézkedéseként magyar útlevelet 
kaptak. A magyarosítás politikájának azonban megvannak a határai – állapították meg a szerzők.  

Le Monde: Le traité de Trianon, une obsession hongroise 
2020. július 25., Jean-Baptiste Chastand (online) 

 
A határon túli magyarok  eszközök a nacionalista magyar politika kezében – írta a Le Monde. A szerzők 

ismertették, hogy 2010-ben, hatalomba való visszatérése évében Orbán Viktor kettős állampolgárságot adott a 
trianoni döntés következtében külföldre szakadt magyaroknak. 2014 óta postai úton történő szavazásra is 
lehetőségük van, míg – a gyakran a miniszterelnök illiberális politikája következtében – a külföldön élőknek a 
nagykövetségekre kell utazniuk ezért. Száz év elteltével továbbra is mintegy 2 millió magyar él a környező 
országokban. E kisebbségek döntő szerepet játszanak a nacionalista Orbán Viktor kül- és belpolitikájában, aki 2010 
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óta kedvez nekik. Több mint egymilliónak lehetővé tette a magyar útlevél megszerzését, amit meg is fizetnek, hiszen 
minden választáson túlnyomó többségük a Fideszre szavaz. Orbán Viktor támogatásával a magyar kisebbségek 
nagyobb autonómiát követelnek. A magyar kisebbségek hajtóerőként szolgálnak a „nagy orbáni” álomhoz, amely 
egy Közép-Európából induló keresztény-nacionalista forradalommal érkezik megváltoztatni belülről Európát. A cikk 
sorra vette Magyarország és a szomszédos államok közti diplomáciai kapcsolatok alakulását. Szlovákiával 
kapcsolatban kiemelte, hogy a kettős állampolgársági törvény következtében feszültté váltak a kapcsolatok, az 
intézményt Szlovákia be is tiltotta, a V4 kapcsolatok következtében azonban a feszültségek enyhültek. Ukrajnával 
kapcsolatban megemlítették, hogy Orbán Viktor vitatja a kisebbségi nyelvek oktatásának korlátozását és a kettős 
állampolgárság tilalmát. Oroszbarátként Orbán Viktor azzal fenyegeti Kijevet, hogy akadályozza közeledését az EU-
hoz és a NATO-hoz. Budapest és Bukarest közt ellentét van a magyar kisebbség kérdésében, a román kormány ellenzi 
Orbán „illiberális” elképzeléseit. Az egykori nacionalista Aleksandar Vucic-ot a választásokon támogatta a magyar 
kisebbségi párt.  

Le Monde: Trianon, un levier pour Viktor Orban 
2020. július 24., Delphine Papin, Francesca Fattori, Floriane Picard, Xemartin Laborde (online) 

 
Csanda Máté művészettörténésszel készített interjút a Denník N, aki szerint az rendben van, ha Pozsony 

magyarul jelenik meg egy emlékművön, mivel a város magyar hagyománnyal is rendelkezik, az azonban szerinte 
elfogadhatatlan, ha az észak-árvai vagy kiszucai (a mai Észak-Szlovákia régiói – a szerk.)  települések magyar 
elnevezései szerepelnek rajta. A budapesti új trianoni emlékműről az interjúalany elmondta, hogy ez elfogadhatóbb, 
mint az azonos témáról szóló „többi szobor”. Formailag tisztább és modernebb, mint a többi regionális vagy 
budapesti emlékmű, amely Trianonnal függ össze. Csanda szerint az új budapesti emlékmű esetében azonban a 
vezető politikusok érdekeiről van szó. Az emlékművön szlovák települések magyar elnevezései is megjelennek az 
1913-as népszámlálás adatai alapján. Ebben az évben sokakat megkérdezés nélkül, vagy ráadásul az ellenkezésük 
ellenére magyarosítottak. Oravai, liptói településekről és városokról van szó, amelyek ezen tény ellenére is a 
magyarosított elnevezéssel kerültek fel az emlékműre. „Ez a kormány ezért tulajdonképpen a saját sovinizmusának 
állított emlékművet” – mondta Csanda, aki szerint a Kossuth-tér kialakításán látható, hogy egy részletesen átgondolt, 
szisztematikus és konzekvens tervről van szó. Az interjúalany ezen törekvések kezdetét 2000-re teszi, amikor Orbán 
Viktor első kormányzása idején a Szent Koronát a Nemzeti Múzeumból az Esztergomi Bazilikába vitette. „A monarchia 
szimbólumának ezen áthelyezése is egy olyannyira erős üzenet, hogy nem is szükséges értelmezni. Ennek ellenére ez 
egy olyan gesztus, amely a magyar társadalom nagy részét hidegen hagyta, és sokan a mai napig nem értik, hogy mit 
lehet ezen kifogásolni. Miközben ez egy világos bizonyítéka annak, hogy a politika szakralizálódik” – mondta Csanda 
Máté.  

Denník N: Pamätníky Trianonu sa stavajú tak, aby sa dali politicky zneužiť, hovorí historik umenia Csanda 
2020. július 24., Tímea Krekovič Beck, Zoltán Szalay (online) 
 

Szergej Lavrov (orosz külügyminiszter) július 23-án a kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről, illetve a 
politikai kapcsolatok ütemtervéről tárgyalt kollégájával, Szijjártó Péterrel. Megvitatásra került számos nemzetközi 
téma, továbbá a két ország interakciója az ENSZ, illetve más platformok keretén belül, valamint az ukrajnai nemzeti 
kisebbségek  jogainak biztosításával kapcsolatos helyzet – közölte az orosz külügyminisztérium. 

Ria-Novosztyi hírügynökség: Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии 
2020. július 23. (online) 

 
Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) meghiúsította a kárpátaljai  régió polgárcsoportjának – az ukrán Btk. 

110/2 cikkelye értelmében – bűncselekmény jeleit hordozó tevékenységét, mivel megkísérelte megszervezni 
Kárpátalja kiválását az országból – közölte a SZBU sajtószolgálata. Az elkövetőkre öttől tíz évig terjedő 
szabadságvesztés, illetve vagyonelkobzás vár. A büntetőügy keretében a Szolgálat nyomozói dokumentálták, hogy 
„külföldi szervezetek képviselői ukrán állampolgárt vontak be abba, hogy aláírásokat gyűjtsön a kárpátaljai 

lakosságtól a trianoni békeszerződés feltételei felszámolására irányuló petíció támogatására.”  
A Ria-Novosztyi hírügynökség által megjelentetett cikket az Lenta.ru is közölte. 

Ria-Novosztyi hírügynökség: СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны 
2020. július 13., Ria-Novosztyi hírügynökség (online) 
 

Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SZBU) ügynökei letartóztattak egy ukrán állampolgárt, aki kérdőíveket 
osztogatott a kárpátaljai  régió lakosságának azzal a céllal, hogy Kárpátalját a továbbiakban leválasszák Ukrajna 
területéről. A férfi azt akarta, hogy Kárpátalja visszatérjen Magyarországhoz, illetve tegyék semmissé a 1920-ban aláírt 
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trianoni békeszerződést és az erre irányuló petíció támogatására aláírásokat gyűjtött. A vizsgálat bebizonyította, hogy 
az elkövető a honfitársak véleménynyilvánítására alkalmazott kérdőívekben Ukrajna területi integritásának 
megsértésére szólított fel. 

Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye: СБУ задержала мужчину, который призывал жителей Закарпатья 
вернуться в состав Венгрии 
2020. július 10. (online) 

 
A Jutarnji.hr szerbiai helyzetről szóló véleménycikke szerint sokan vélik úgy, hogy az EU belgrádi delegációja 

a szerbiai vírushelyzettel kapcsolatban pontatlan adatokat küldött Brüsszelbe, és nem véletlen, hogy csak a magyar 
kisebbség  érdekeit is szem előtt tartó Magyarország oldotta fel a szerb állampolgárokkal szembeni korlátozásokat. A 
lap megemlítette a nemrégiben megrendezett, többek között Vucsics elnök és Orbán Viktor részvételével zajlott 
online találkozót.  

Jutarnji list: Autoritarizam, mlaćenje civila, veličanje zločinaca... Kako će EU reagirati? Zažmirit će 
2020. július 9., Augustin Palokaj (online) 

 
A Day.kyiv.ua által közölt terjedelmes interjúban Íjgyártó István magyar nagykövet a koronavírus-járvány 

Magyarországra gyakorolt hatásáról nyilatkozott. A járvány hatalmas kihívást jelentett a magyar társadalom számára. 
Véleménye szerint a magyar kormány döntései eredményesek voltak, a lakosság pedig tiszteletben tartotta azokat, 
mivel rájöttek, hogy azokat biztonságuk érdekében hozták. Ezt követően a nagykövet kitért az Oroszországgal 
szembeni szankciókra. Ennek kapcsán megjegyezte, annak ellenére, hogy az ukrán sajtóban néha felmerül, hogy 
Magyarország felvetette a szankciók feloldásának kérdését, Budapest támogatja az EU Moszkvával szembeni 
szankciópolitikáját. Magyarország konszenzusos álláspontot képvisel az EU-ban: a Krím és Donbász Ukrajna részét 
képezi. Arra a kérdésre, Magyarország miért nyújtott be Ukrajnának ultimátumot ahelyett, hogy kétoldalú tárgyaláson 
vitatta volna meg az ellentmondásos kérdést, Íjgyártó azt válaszolta, hogy országának egyszerűen nem volt más 
választása. Ukrajna elnyerte a függetlenséget és 25 éven keresztül a megszokott politikát követte a nemzeti 
kisebbségek, közöttük a kárpátaljai magyar kisebbség  vonatkozásában. Ezért jelentett óriási sokkot a meglévő 
rendszer eltörlése. Az új oktatási törvény elfogadása komoly hátralépést jelentett. A nagykövet emlékeztetett arra, 
hogy Ukrajna nem csak kétoldalú, hanem nemzetközi egyezményeket is aláírt vagy csatlakozott hozzájuk, ennek 
megfelelően a nemzeti kisebbségek jogait tiszteletben kell tartania. Íjgyártó a NATO-Ukrajna bizottság ülésének 
miniszteri szinten való blokkolása kapcsán azt nyilatkozta, a szövetség nemcsak katonai blokk, hanem azon tagok 
szövetsége is, amelyek közös elveket és értékeket vallanak. Magyarország úgy véli, hogy a kisebbségek jogainak 
Ukrajna általi be nem tartása sérti a közös értékeket. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy Magyarország blokkolja 
Ukrajna és a NATO integrációs folyamatait. Néhány héttel korábban a szövetség úgy döntött, hogy Ukrajnának 
kibővített funkciókkal rendelkező partneri státuszt biztosít, és Budapest támogatta azt. A nagykövet hangsúlyozta, 
hogy Mikola Kuleba (ukrán külügyminiszter) és Szijjártó Péter megállapodtak a kétoldalú kapcsolatok fokozatos 
fejlesztésében, illetve három kormányközi bizottság ülésének megtartásában. Felmerült a remény, hogy a kisebbségi 
jogokkal foglalkozó bizottság és az oktatási munkacsoport ülésére is hamarosan sor kerül. Ha mindez júliusban 
megtörténik, akkor lehetőség nyílik a Volodimir Zelenszkij (ukrán államfő) és Orbán Viktor közötti találkozóra. Íjgyártó 
megjegyezte, hogy az említett problémák és a koronavírus-járvány ellenére az elmúlt év az egyik legjobb volt 
gazdasági szempontból, a kereskedelmi forgalom 16 százalékkal megnövekedett, sőt az Ukrajna és Magyarország 
közötti forgalom magasabb volt, mint Oroszországgal. Más szavakkal élve, a posztszovjet térségben Ukrajna 
fontosabb partner Magyarország számára, mint Oroszország. Ez nagyon érdekes és fontos mutató – fogalmazott a 
nagykövet. Az említett vegyes bizottság ülésén a magyar miniszterelnök beszélt arról, hogy létezik egy 65 millió eurós 
alap a magyar vállalatok számára, amelyet Ukrajnába kívánnak befektetni. Magyarország teljesen nyitott és látja, 
milyen csapást mért a koronavírus az ukrán gazdaságra. Íjgyártó megemlítette azt is, hogy hamarosan sor kerül a 
visegrádi csoport miniszterelnökeinek találkozójára, amelyen megvitatják az együttműködés lehetőségeit a 
koronavírus hatásaival szemben. Ezen a találkozón az is terítékre kerül, hogy miként lehet együttműködni a 
szomszédos országokkal, beleértve Ukrajnát is, amely nagyon fontos partner a visegrádi négyek számára.  

Deny: Посол Иштван ИЙДЯРТО: «Украина более важный партнер для нас на постсоветском пространстве, 
чем Россия» 
2020. július 9., Mikola Sziruk (online) 
 

Az Adevarul blogrovatában Razvan Munteanu a magyar állam erdélyi gazdaságfejlesztési programjáról  írt, 
hangsúlyozva, hogy „Budapest egy olyan narratívát épít a Kárpát-medencei magyarokat érintő politikák, köztük a 
gazdaságfejlesztési program kapcsán, amely csak bizonyos, számára kedvező puzzle-darabokat vesz figyelembe.” A 
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szerző szerint erre vall, hogy a magyar sajtó „erőltetett” párhuzamot von a Kós Károlyról elnevezett program és a 
németeket támogató Saxonia Alapítvány programjai között, miközben előbbi esetében nem létezik semmilyen 
kétoldalú államközi egyezmény „a Németország és Románia közötti létező partnerség mintájára”. A cikkben 
megemlítette, hogy 2015-ben rögzítette a román és a német kormányközi bizottság a támogatások alapelveit és az 
azokat folyósító alapítványokat. Munteanu ezt követően felidézte Bogdan Aurescu román külügyminiszter kifejezett 
kérését a kétoldalú egyezmény megkötésére, amelyet személyesen Szijjártó Péter felé intézett kettejük bukaresti 
találkozóján, majd rátért a másik nagy különbségre a két program között: szerinte a magyar állam programja 
etnikailag diszkriminál. Kiemelte: a német állam programja nemcsak a német kisebbség tagjainak szól, hanem az 
érintett megyékből bárki pályázhat. Munteanu szerint ez nem valósul meg a magyar állam programján, hiszen 
elenyésző a román nyertesek száma és azok is köthetők a szociáldemokrata politikusokhoz. A diszkrimináció fő oka 
szerinte az, hogy csak magyarul lehet kitölteni a pályázatot, miközben a német programban kétnyelvűek az űrlapok. 
Végül azt a problémát is felvetette a szerző, hogy a magyar program olyan közigazgatási egységekre hivatkozik, 
amelyek ma nem léteznek, csak Trianon előtt voltak, ilyen Székelyföld vagy Partium. Szerinte tehát nem a román állam 
kettős mércéjéről van szó, hanem „Budapest diplomáciai határokat és nemzetközi jogot túllépő politikájáról”. 
Hozzátette: nem csoda, hogy Bukarest gyanakodva néz a magyar állampolitikára, hiszen Orbán Viktor kormányának 
diskurzusa sokszor soviniszta és nacionalista, valamint az általa promotált illiberalizmus és a közeledés 
Oroszországhoz más szomszédos országok rosszallását is kiváltja. Végül leszögezte: egy kétoldalú egyezmény jó 
precedenst teremtene a többi ország számára is, amelyek területén Magyarország hasonló programokat futtat, 
példaként említve az ukrán kifogásokat az Egán Ede Program kapcsán.  

Adevarul: Planul economic al Ungariei pentru Ardeal: Un narativ greşit 
2020. július 8., Razvan Munteanu (online) 
 

A Jutarnji.hr hírül adta, hogy a horvát parlamenti választásokon elért eredményével ismét Jankovics Róbert 
lett a horvátországi magyar kisebbség  parlamenti képviselője. A hírről beszámolt az Index.hr is. 

A hírt közölte a Vecernji.hr is. 
Jutarnji list: HDZ bi mogao dobiti potporu još dva zastupnika, manjincima mjesto ministra bez portfelja 
2020. július 6., Rozita Vuković, Goran Penić (online) 
 

Az Adevarul Hal Brands amerikai történész írásának főbb gondolatait ismertette, aki a Bloombergben 
megjelent cikkében azt állította: Orbán Viktor szándékosan fokozza a feszültséget Romániával és belülről gyengíti az 
EU-t. A Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) egyetem tanára hangsúlyozta: a 
magyar miniszterelnök az EU-t és a NATO-t is belülről gyengíti, miközben Oroszország és Kína ugyanezt teszik kívülről. 
„Orbán viselkedése veszélyes precedenst jelent az Egyesült Államokra nézve, amelynek az érdekeit veszélyeztetik 
Magyarország akciói” – írta a történész. Brands arról is írt, hogy Orbán Viktor „destabilizáló eszközként használja a 
külhoni magyarokat ”, ezzel kapcsolatban kiemelte: Románia kapcsán a Trianon okozta történelmi sérelmeket 
használja ki a feszültség fokozására.  

Adevarul: Istoric american: Viktor Orban creşte tensiunile cu România şi slăbeşte UE din interior 
2020. július 5., George-Andrei Cristescu (online) 

 
Ivan Korcokkal (Szlovákia külügyminisztere) készített interjút a Sme. Az interjúkészítő felidézte, hogy amikor 

Matovic miniszterelnök Orbán Viktorral találkozott, kívülről úgy tűnt, megértették egymást. Majd az újságíró azzal 
folytatta, hogy Orbán azokban a napokban mondott egy beszédet, ahol egy új hadsereg építéséről, a határok nélküli 
nemzetekről és a művileg kialakított közép-európai határokról beszélt. Ezután feltette a kérdést, hogy az ilyen 
kijelentések hogyan befolyásolják a szomszédsági kapcsolatokat. A szlovák diplomácia vezetője szerint ezt a kérdést 
inkább Orbán miniszterelnöktől kellene megkérdezni, „mivel főleg a saját polgáraihoz beszél, és mint tudjuk, 
Magyarországon Trianonra  hosszú ideje igazságtalanságként tekintenek. A magyar nemzeti önrendelkezésre a 
jelenlegi Magyar Köztársaságban (a külügyminiszter szóhasználata – a szerk.) került sor, és számunkra fontos, hogy a 
szlovákiai magyar nemzetiségű állampolgárok a Szlovák Köztársaság állampolgárai. A kisebbségi jogok tekintetében 
Szlovákia egész Európa számára példaként szolgálhat”. Az interjúkészítő az interjú végén még feltette a kérdést, hogy 
„nem tartunk-e attól”, hogy valami hasonlóval próbálkozna Magyarország, mint a Krím félszigeten Oroszország. „Én 
nem félek semmitől” – válaszolta erre a szlovák külügyminiszter. 

SME: Minister Korčok: Do Chorvátska tento rok nepôjdem, zatvorenie hraníc nevylučujem 
2020. július 3., Matúš Krčmárik (online) 
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A The Economist honlapján megjelent véleménycikk szerint engedni kellene, hogy a külföldön élők  azokban 
az országokban szavazzanak, ahol élnek, ugyanis a képviselet nélküli adózás nem igazságos. Magyarországon a 
külföldön élő, lakcímmel rendelkező állampolgároknak a konzulátuson kell szavazniuk, akiknek pedig nincs lakcímük, 
postai úton tehetik meg ugyanezt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tartósan külföldön dolgozó fiataloknak – akik 
kisebb valószínűséggel szavaznak Orbán Viktor Fideszére – gyakran hosszú és kényelmetlen utat kell megtenniük a 
konzulátushoz. Mindeközben a szomszédos Romániában élő magyar kisebbségnek – akik nagyobb valószínűséggel 
támogatják Orbánt – csak egy rövid utat kell megtenniük a postához. 

The Economist: Let expats vote in the countries where they live 
2020. július 2. (online) 

 
Az Rtvslo.si beszámolt a szlovén elnök budapesti látogatásáról. Borut Pahor és magyar kollégája, Áder János 

megállapították, hogy a két ország közötti kapcsolat remek és baráti. A szlovén elnök ugyanakkor felhívta 
Áder figyelmét a Nagy-Magyarország-térképek  ügyére, kijelentve, hogy azok a szlovén közvélemény egy része 
számára fenyegetőek, hiszen Szlovénia elleni területi követelésként értelmezik azt. Pahor hozzátette, hogy a 
jószomszédi viszony lehetővé teszi, hogy mindenről, így erről is nyíltan beszéljenek. Szerinte minden félnek ügyelnie 
kell arra, hogy a történelmi eseményekről való megemlékezések az európai értékek, a jószomszédi viszony 
szellemében és más nemzetek és országok történelmének tiszteletben tartásával történjenek. Pahor 
elégedettségének adott hangot, amiért a két ország politikai párbeszédet folytat és kiemelte, hogy Szlovénia 
Magyarországgal a jövőben is szoros és baráti kapcsolatra törekszik. A két elnök egyeztetett a koronavírus-járvány 
esetleges második hullámáról, a migrációról és a magyarországi szlovén és a szlovéniai magyar kisebbség ügyéről, 
akiket a két ország közötti hídnak neveztek. Pahor és Áder egyetértettek abban, hogy a fenntartható fejlődés és a zöld 
technológiák stratégiai összeköttetést jelenthetnek a két ország között. A Budapestre látogató delegáció tagja volt 
Aleksandra Pivec mezőgazdasági és Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter is. Előbbi magyar kollégájával, Nagy 
Istvánnal az erdők fennmaradásával kapcsolatos memorandumot írt alá. Pahor szlovén elnök találkozott Kövér László 
magyar házelnökkel is. 

A hírről a Vecer.com is beszámolt. 
Rtvslo.si: Pahor madžarskega kolega opozoril na ponavljajoče se slike zemljevidov 
2020. július 2., STA (online) 

 
Magyarország nem fogja teljesíteni az Európai Unió azon ajánlását, miszerint az EU-n kívüli országokat 

vegyék fel az utazás szempontjából „biztonságos” területek listájára. Erről szóló bejelentést tett Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök. Orbán elmondta: egyelőre nem tudjuk támogatni az EU kérését, „mert ez ellentétes lenne a magyar 
emberek egészséghez fűződő érdekével”. Magyarország e tekintetben csak Szerbiával tesz kivételt, ahol nagyszámú 
magyar kisebbség  él. 

A hírről beszámolt a Zn.ua is. 
Unian hírügynökség: Ще одна країна ЄС відмовилася відкривати кордони для іноземних туристів 
2020. július 2., Unian hírügynökség (online) 
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