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ÖSSZEFOGLALÓK 
Az ukrán külügyminiszter a TSZN-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Budapest nem lépheti át a vörös 

vonalakat miközben támogatja a kárpátaljai magyarokat. Ha Magyarország ezt mégis megtenné, kemény és 

Dmitro Kuleba. Véleménye szer
és létfontosságú a politika szempontjából. Ez ügyben Budapest olyan messzire elmehet, amennyire a szomszédai 
azt megengedik. A kárpátaljai magyarok azonban többek között Ukrajna állampolgárai is, akik ukrán területen élnek 

  
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 

 
2020. december 30., TSZN (online) 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kemény választ ígért Magyarországnak, ha hatóságai átlépik a vörös 

vonalakat a kárpátaljai magyarok támogatása terén. Kifejtette, hogy az etnikai ma

nem sérti az állam politikai integritását. Hozzátette, hogy a kárpátaljai helyzet sokkal rosszabb is lehetett volna, ha 
Kijev nem akadályozza meg, hogy Magyarország útleveleket osszon az ország lakossága számára. A miniszter 
felszólította az ukrán hatóságokat, hogy dolgozzanak a külföldi beavatkozások megakadályozása érdekében, és 
határozottan reagáljanak az esetleges provokációkra. 

-  
2020. december 30., Unian hírügynökség (online) 

 
A kárpátaljai régió fellebbviteli bírósága helyt adott az ügyész kérelmének, és engedélyezte Brenzovics 

László, a KMKS  

rás tárgyi bizonyítékait képezik. 
 

2020. december 29. (online) 
 
Ukrajnában a bíróság úgy döntött, hogy zár alá veszik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség  

Brenzovics Lászlónál tartott házkutatás során lefoglalt vagyontárgyakat  írta az Unian hírügynökség. A kárpátaljai 
fellebbviteli bíróság azért rendelte el a tulajdon lefoglalását, mert azok tárgyi bizonyítékként 
eljárásban. 

 
2020. december 29., Unian hírügynökség (online) 

 
A kárpátaljai régió fellebbviteli bírósága helyt adott az ügyész kérelmének, és engedélyezte Brenzovics 

László  
elekmény összes körülményének megállapítása érdekében 

cikket az Unian hírügynökség is közölte. 
 

2020. december 28. (online) 
 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az Ukrajna-24 TV-

adott hangot, hogy Magyarország nem fogja teljes egészében blokkolni Ukrajna NATO-
Mindemellett kitért arra, hogy bár Szijjártó Péter kollégájával nem terveznek újabb találkozót, mindkét fél készen áll 
erre. Kuleba kiemelte, várja a vizsgálat végét, valamint az Ukrán Biztonsági Szolgálat által benyújtott bizonyítékok 

tkozóan, akik a helyhatósági 

 Kérem, az 
igazságo  mondta 
Kuleba. A külügyminisztérium feje szerint 2017-ig az ukrán kormány kevés figyelmet fordított a kárpátaljai helyzetre, 

adon érezhette magát a régióban. A helyzet 2017-ben változott meg, 
 hangsúlyozta Kuleba. Hozzátette, hogy 
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Magyarországnak joga van ahhoz, hogy aggódjon a kárpátaljai magyarság helyzete miatt, de ezt az ukrán jog által 
megszabott vörös vonalakon belül kell megtennie. 

 
2020. december 25., Ukrajna 24 (online) 
 

Az Adevarul véleményrovatában Razvan Munteanu 

hogy Romániával ellentétben Magyarország nem a párbeszéd útját választotta az Ukrajnába  
érdekeinek védelmére, hanem a konfliktust keresi. Munteanu szerint a magyar sajtó egy oroszbarát optikában 
mutatta be a Krím megszállását is, Ukrajnát a CIA táboraként, a majdanit pedig egy nyugatról megrendezett 
eseményként tálalták. Megemlítette, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna közeledését a NATO-hoz, míg Kijev a 
belügyekbe való beavatkozással vádolja Budapestet. Szerinte ez utóbbi állítást alátámasztja, hogy korábban 
Magyarország egy Kárpátalja ügyeivel foglalkozó minisztériumot akart létrehozni, most pedig az önkormányzati 
választási kampányban nyíltan a KMKSZ-

n 

sodorhatták az állambiztonságot, majd hangsúlyozta, hogy a közösségi oldalakon látható volt olyan videó, amelyen 

levonta a következtetét: az agresszív magyar politika miatt megnehezült a NATO-Ukrajna párbeszéd, ez pedig 
stratégiai egyensúlytalanságot okoz a Fekete-tenger térségében. Hozzátette: Románia és Ukrajna egy regionális 
biztonsági tömböt kellene alkosson, hiszen Oroszország és a magyar sovinizmus közös fenyegetés számukra. 

 
2020. december 24., Razvan Munteanu (online) 

 
Az Adevarul az MTI alapján számolt be róla, hogy a kormányalakítási tárgyalások után Kelemen Hunor 

lkozóját a járvány miatt idén nem lehetett megtartani, így részben ezt is pótolta a 

thatja a kétoldalú kapcsolatokat  írták. Végül 

eke: románoknak 
  

-a întâlnit cu premierul ungar Viktor Orban 
2020. december 19., MTI (online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról közölt cikket, hogy az RMDSZ várható kormányzati részvétele nagy örömöt 

kapc

most a magyarellenes AUR-párt parlamentbe jutása miatt aggódnak Budapesten. 
Evenimentul Zil  
2020. december 19., Ovidiu Druga (online) 

 
Ilze Brands- -

beszámolójá
az ukrajnai nyelvi és etnikai kisebbségi jogok 

-   

-helyettes nyilatko
beszédére reflektált, aki elfogadhatatlannak nevezte Ukrajnában a kisebbségi csoportok jogaira gyakorolt nyomást. 
Emlékeztetett továbbá arra, hogy az ukrán különleges szolgálatok nemrég elfoglalták a kárpátaljai magyar nemzeti 
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világjárvánnyal kapcsolatos nehézségek nem indokolhatják az emberjogok, különösen az etnikai és nyelvi 
kisebbségi jogok védelmének gyengülését  zárta felszólalását a magyar diplomata 

 
2020. december 18., TASZSZ hírügynökség (online) 
 

két a Pravda felületén Juraj Marusiak, a Szlovák 

 a 
 politikai prioritást élvezett. 2017-ben azonban az 

jelenti az Európai U

. Ha a jelenlegi magyar és lengyel út esetében beszélhetünk a 

szere. Szlovákiának ezért 

említett országok és az EU többi tagjának konfliktusában. Szlovákia sehova sem megy el Közép-Európából, 
Lengyelország és -

azonban a párbeszéd az olyan országok között, amelyek hosszú évtizedekig riválisként tekintettek egymásra, vagy 
akár ellenségként, viszont ma a közvélemény-kutatások alapján is nagyon közeli partnereknek tekintik egymást. 
Nem utolsósorban Szlovákia lakosságának tíz százalékát alkotja a magyar kisebbség, amely érzékenyen reagál a 
déli szomszéddal való kétoldalú kapcsolatok potenciális rosszabbodására. Ezért Szlovákia érdekében áll, hogy ne 

szabadna lemondania  
 

2020. december 17., Juraj Marusiak (online) 
 
Még szeptemberben Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Kárpátalján tárgyalt Szijjártó Péter magyar 

kollégájával, és mindketten optimistán nyilatkoztak az ukrán-
elromlott. Mindennek oka a választási folyamat volt. Ukrajna rendkívül élesen reagált arra a tényre, hogy néhány 

kárpátaljai magyarokat, hogy a magyar pártot támogassák. Több magyar 
 a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és 

Szolgálatának házkutatásai a magyar kulturális és oktatási központokban csak tovább fokozták a kapcsolatok 

n a ponton Szijjártó Péter idegei 
felmondták a szolgálatot. A külügyminiszter az EBESZ-hez, a NATO-hoz és az Európai Bizottsághoz fordult, utalva a 
kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség üldözésére. Ukrajna és Magyarország viszonyának romlása a harmadik fél 

tanácsban. A kárpátaljai regionális állam

kezdték el a razziákat a magyar szervezeteknél Petrov SZBU-hoz tartozó 
magyar himnuszt eléneklése kapcsán. De már most nyilvánvaló, hogy kezdenek lelohadni a kedélyek. Ukrajna nagy 

z a 

hasonlóak. Valójában Kárpátalján nem lesz sem második Donbász, sem második Krím. Magyarország az Európai 

nem szükséges túlreagálni Magyarország támogatását a kárpátaljai magyarok felé, és azt az egyes területek 
visszaszerzésére irányuló kísérletként kezelni, ez ugyanis távol áll a valóságtól. Hiszen Magyarország, mint európai 
ország, a nemzetközi joggal és az ukrán Alkotmányban rögzített normákkal összhangban jár el.  
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2020. december 17., Petro Hojsz (online) 
 

A kárpátaljai Péterfalva községi tanács homlokzatán falán ismeretlen tettesek a magyar nemzeti kisebbség 

fenyegeti. A kérdésre miszerint a történtek összefüggésben állnak- provokatív videóval, a 

nyomozás fogja megállapítani, hogy azonosak-   
 

 
2020. december 14., Ukrinform (online) 
 

Ismeretlen tettesek magyarellenes falfirkákkal látták el a kárpátaljai Péterfalva községházának falát: 
 Ukrajna. Eljövünk értetek. Jobb Sze  számolt be Facebook-odalán a péterfalvi kistérségi tanács. 

December 13-ról 14-re virradó éjszaka valaki vagy valakik a falra firkálva kifejezésre juttatták, mit gondolnak rólunk, 
magyarokról, illetve Kárpátalja nemzeti hovatartozásáról. Az Isten irgalmazzon nekünk, hogy békességben tudjunk 
továbbra is itt élni, testvéri szeretetben a többi nemzetiséggel, a Mindenható óvjon meg minket a további 

 állt a bejegyzésben.  
 

2020. december 14. (online) 
 

A Tanjug hírügynökség Szijjártó Pétert idézte, aki azzal vádolta meg az ukrán vezetést, hogy a szovjet érára 
 

szerint az ukrán titkosszolgálat eljárást indított kárpátaljai magyarok ellen, amiért azok a magyar himnuszt 
énekelték.  

 
2020. december 13. (online) 
 

elénekelték a magyar himnuszt. Az incidenst a hazaárulás, az ország területi integritásának megsértése, illetve 
okmányhamisítás okán vizsgálják  közölte a SZBU az Ukrainszkije Novosztyival.  

A Ria-Novosztyi hírügynökség által megjelentetett cikket a Lenta hírügynökség is közölte.  
A Ria-Novosztyi hírügynökség által megjelentetett cikket az Iz.ru is közölte. 

Ria- -
 

2020. december 12., Ukrainszkije Novosztyi (online) 
 

Az N1info.com hírül adta, hogy a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDZ) közleményében 
 

igazgatója, Ekres Rozália menesztését. A VMDZ tiltakozott a 

elfogadhatatlannak tartják, hogy a Magyar Szó vezetésében több VMSZ-tag is van.  
 

2020. december 11., Beta (online) 
 

Tanácsban összeült a Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottság, hogy 
megvitassák a Kárpátalján elhangzott magyar himnusz esetét, illetve a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépést. A 
bizottsági ülés eredményeként fogalmazódott meg, hogy Magyarország fontos szomszéd és partner Ukrajna 

magyar és nemzetközi médiában. Anatolij Poloszkov, Kárpátalja új kormányzója december 10-én részt vett a 
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adalmi, gazdasági és kulturális és szabadságjogok 
biztosítását, a nemzeti identitás és az önkifejezés fejlesztését. 

 
2020. december 10., Irina Szosznyina (online) 
 

A  
jobboldal radikalizációjáról, amiket Orbán Viktor miniszterelnök konfrontációs beszédei is kiváltottak. Az évforduló 
végül jele
támogat az Orbán-

k tank  
 

 -as 

kérdésekben. A 

z ötleteiket és a javaslataikat szívesen átveszi. A balliberális 

aját pozícióját. Maga 

kifejezetten bék
 jelentette ki Orbán és hangsúlyozta, hogy törekedni kell a szomszédokkal a jó 

-Európa építésére. Amikor a saját közönségének szónokolt, akkor már militánsabb 

nemzet feletti kulturális fölényére utalt. A Fidesz fokozatos radikalizáció

 válaszolták a Political Capital kérdésére. 
 

2020. december 9., Zoltán Szalay (online) 
 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részt vett az RMDSZ melletti kampányban a vasárnapi 
romániai parlame  írta a hvg.hu nyomán az Euractiv.com. Az Euractiv emlékeztetett: 
ez már a második olyan eset az elmúlt két hónapban, amikor a magyar külügyminisztert egy idegen állam 
választásaiba való beavatkozással vádolják, miután október végén Ukrajna Szijjártó Péter helyhatósági választási 

 
Euractiv.com: Hungarian FM causes again stir in foreign elections 
2020. december 7., Vlagyiszlav Makszimov (online) 

 
Ukrajna nem szándékozik politikai harcot vívni Magyarországgal, az érdekütközések a két állam 

történelmével vannak összefüggésben, és ezt a kérdést átfogóbb módon kell megvizsgálni  fejtette ki véleményét 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az RBK-
harcot vívjon Magyarországgal. De Budapestnek tiszteletben kell tartania nemzeti jogszabályainkat és érdekeinket 

 
Kárpátalján, mivel a régióban a 

 
 Komszomolszkaja 

 
2020. december 7., RBK-Ukrajna (online) 
 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
regionális tanács VIII. ö

megválasztásában. Barta József, a KMKSZ-frakció meghatalmazo
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2020. december 7., Szuszpilyne Zakarpattya (online) 

 
Rikard Jovzak, a Svoboda Rádió tudósítója Twitter-oldalán számolt be arról, hogy Szijjártó Péter az Európai 

Unió Tanácsának ülésén szóba hozta az ukrajnai magyar kisebbség kérdését, az EU-tagállamok külügyminiszterei 
azonban nem reagáltak a felvetésre. 

Uni
-  
2020. december 7. (online) 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az RBK-Ukrajnának adott interjúban kifejtette, hogy Ukrajna nem 

kívánja a Magyarországgal való politikai konfliktus kiélezését, és normális kapcsolatokat szeretne fenntartani. A 

Magyarország fontos közép-európai szomszéd, és mi is részesei vagyunk ennek a térségnek... Másodszor, NATO-
-atlanti integráció kérdésében. 

Harmadszor: EU-  magyarázta a külügyminiszter. 
Hangsúlyozta, Kijevnek és Budapestnek tiszteletben kell tartania egymás jogszabályait és nemzeti érdekeit. Ukrajna 

állampolgár tevékenységének a prizmáján keresztül  fogalmazott Kuleba, aki úgy véli, hogy a Magyarország és 
Ukrajna közötti viszony azért ilyen komplikált, mert mindkét országot traumatizálja a történelmük. 

-  
2020. december 7., RBK-Ukrajna (online) 

 
Az Evenimentul Zilei az MTI alapján közölte, hogy Orbán Viktor levélben gratulált Kelemen Hunornak, az 

RMDSZ elnökének. Kiemelték, hogy a miniszterelnök értékelése szerint a magyarok képviselete a román 
parlam

  
 

2020. december 7., MTI (online) 
 
Igor Klimenko -én kommentálta a fizikai leszámolást 

kárpátaljai magyarok kaptak. Kárpátalján ezen a napon a magyar 
nemzeti kisebbség civil szervezeteinek e- levelek érkeztek, amelyben Ukrajna területének 

önyvének 161. 

fenyegeti. Néhány napp

kihangsúlyozta, hogy a december 4-én kapott e-

  
Az Unian. hírügynökség által megjelentetett cikket a Kp.ua is közzétette. 

 
2020. december 5. (online) 

 
Az ukrán hatóságok polgárháborús körülményeket teremtettek cselekedeteikkel Kárpátalján  közölték a 

Fidesz és a KNDP magyar pártok EP-

szervezeteivel szemben"  foga
elfogadhatatlanok az Európai Unió társult országában, amely többször is kinyilvánította az Európai Unióba és a 
NATO-ba való beilleszkedési szándékát, ezért az EP- Európai Parlamentet, hogy ezt a 

  
Ria-  
2020. december 3. (online) 
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Az Adevarul Mihai Tudose volt román miniszterelnök szavairól tudósított, aki azt kérdezte Ludovic Orban 

-kormány a német-magyar vásáron, elárulja a hazát az 
RMDSZ -képvi

ügyében a Vincze Loránt RMDSZ-es EP-
rásai által, amennyiben az Európai Bizottság valóban jogalkotási folyamatot indít a 

  
 

n târgul germano-
 

2020. december 2., Radu Eremia (online) 
 

erdélyi látogatásáról, 
kiemelve, hogy 6,5 milliárd forintot szánnak a gazdaságfejlesztési programra. A magyar külügyminiszter elmondta: 

kormány 20 milliárd forint támogatást biztosított. 
 

 romániai jogszabályoknak, hiszen itt, 
 fejtette ki 

Magyarország külügyminisztere.  
Evenimentul Zilei: Ce planuri au ungurii cu Ardealul. Calculele sunt  
2020. december 2., MTI (online) 

 
A Kp.ua által megjelentetett cikk a Jevropejszkaja Pravda nyomán idézte Magyarország kijevi 

nagykövetségének december 2-i közleményét, amelyben megindokolja, hogy a Szürtei 
azért énekelté

himnuszt 1823- z nem számít klasszikus vallási szövegnek. A 
  

 
2020. december 2., Jevropejszkaja Pravda (online) 

 
A Kp.ua újságírója véleménycikkében végigvette az elmúlt nap eseményeit, kezdve az Ukrán Biztonsági 

Szolgálat (SZBU) házkutatásaival, amelynek eredményeként lefoglalták a Nagy-Magyarország propagandaanyagot, 
illetve, hogy a Szürtei 

leménye 
szerint a kormánynak keményen kell reagálnia a hasonló esetekre. A cikkíró az események részletes beszámolóját 

tja Ukrajna támadását. Budapest tiltakozását fejezte ki, és bekérette Ukrajna budapesti 
nagykövetét, a magyar külügyminiszter pedig a NATO-nál tett panaszt a kárpátaljai razziák kapcsán, és ismét 
zsarolni kezdte Kijevet a szövetséghez való csatlakozás mega
elmondta a Kp.ua-

ek, hogy 

felszólítások, és így tovább  
megtartandó NATO-csúcsna
inkább, hogy az USA-ban Joe Biden került hatalomra, aki szintén hozzájárul majd ehhez. Magyarország  tekintettel 
Oroszországgal régóta fennálló kapcsolataira és Orbán Viktor miniszterelnök Moszkva iránti szimpátiájára  minden 
tekintetben arra törekszik, hogy megakadályozza Ukrajna a szövetséghez való közeledését, és ez sikerülni fog. 
Csornovil úgy véli, elhalaszthatják a 2023-24 évekre tervezett NATO tagsági cselekvési terv benyújtását Kijevnek.  

 
2020. december 2., Viktor Timofejev (online) 
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Szervezet (EBESZ) soros elnökével, amelynek során a magyar külügyminiszter arra szólította fel a szervezetet, hogy 
Kárpátaljára

missziója menjen el Kárpátaljára és v  írta 
Facebook-oldalán Szijjártó, hozzátéve, hogy az EBESZ-

  
Unian hírügynökség:  
2020. december 2., TSZN (online) 

 

 nyilatkozta az Unian hírügynökségnek Magyarország kijevi 

szafogottabb 
szemrehányás és támadás zúdult. A nagykövetség sajnálattal állapította meg, hogy e vélemények megfogalmazói, 

ebben a kérdésben
közzé a videót, szándékosan nem vette fel Ukrajna nemzeti himnuszát, amelyet az ülés végén játszottak le, és a 

mellesleg a választásokon vereséget szenvedett politikus családjának tagja volt. A magyar nagykövetség 
vénye garantálja a nemzeti 

évtizedes gyakorlat az, hogy a magyarok által lakott településeken láthatóak a magyar nemzeti színek és ünnepi 
alkalmakko

 fogalmazott a 

nagykövetség.  
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 

 
2020. december 2. (online) 

 
magyar közösség szervezeteinek és egyik 

Szégyenteljesnek tartjuk, és mélységesen elítéljü
 állt a Fidesz és egy másik magyar politikai párt európai 

nak nevezték, illetve a sztálini 
módszerekhez hasonlították a SZBU rajtaütéseit. Kijelentették továbbá, hogy az ukrán kormány évek óta semmibe 
veszi a magyar kisebbség jogait, illetve megemlítették, hogy az elfogadott nyelvtörvény állítólag elnyomja a 

nemzeti kisebbség jogait.  
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 

 
2020. december 2., Jevropejszkaja Pravda (online) 

 
Jens Stoltenberg, a N

sajtótájékoztatón kijelentette: reméli, hogy Magyarország és Ukrajna képes lesz megoldani a kétoldalú problémás 
zijjártó Péter felvetette-e a magyar kisebbség 

irodáiban lefolytatott házkutatások kérdését, illetve mi volt erre a többi miniszter reakciója. A NATO-
hárította el a kérdéseket, hogy nem megy bele a NATO titkos miniszteri megbeszélésének részleteibe. Mint 
kifejtette, köztudott, hogy kétoldalú vita áll fenn Magyarország és Ukrajna között, Stoltenberg ugyanakkor azt 

reméli, hogy képesek lesznek azt megoldani.  
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Day.kyiv.ua is közölte. 

Unian hír  
2020. december 2. (online) 

 
Kijev és Budapest nemcsak belépett, hanem egyenesen belerepült a kétoldalú kapcsolatok új turbulencia 

zónájába. A Zn.ua forrásai a kárpátaljai 
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kárpátaljai jótékonysági alapítványnál. Ugyanakkor azt is elismerik, hogy a különleges szolgálatok akciója politikai 

ács élére 
állítsák. A különleges szolgálatok, illetve a külpolitikai osztály forrásai egyaránt felhívták a figyelmet a razziák 

Ukrajna megtiltotta 
-tagokkal tartott 

ülésen panaszt tesz az ukrán hatóságok magyarokkal szembeni fellépése miatt. A külügyminiszter tartotta magát a 

arra kérte a szövetség tagállamait, hogy mutassák ki szolidaritásukat Magyarország iránt. Mit jelentenek ezek a 

hogy Kijev 2021-ben számít arra, hogy megkapja a NATO-tagságra vonatkozó cselekvési tervet, különösen fontos, 
hogy Budapest ne akadályozza meg a szövetségben a határozat elfogadását. Bár az ukrán oktatási törvény 
elfogadása óta Magyarország blokkolja a NATO-Ukrajna bizottság ülését, ugyanakkor nem állta útját Kijev 

géhez. Most azonban az euroatlanti törekvések terén az 

megdöbbentették a kárpátaljai események, és még arra sem volt hajlandó, hogy félhivatalosan kommentálja 
azokat. Az Ukrajna-NATO témában sok minden attól is függ, hogy milyen irányt vesz Washington: tekintettel arra, 
hogy a magyar kormány   
javítani kívánja a kapcsolatokat a Biden-

ba. Miközben azzal fogja vádolni 

véleménye szerint képtelenek megbékélni jogaik megsértésével az ukrán törvények implementációja miatt. Hiszen 
az Orbán-kormány célja változatlan: a kárpátaljai magyar közösség elszigetelt helyzetének fenntartása és Budapest 
befolyásának megszilárdítása a régióban. 

 
2020. december 2., Vlagyimir Kravcsenko (online) 

 

Magyarország, hanem a magyar nemzethez való tartozás szimbólumaként tekintenek rá  fejtette ki Magyarország 

emély  aki egyébként a választásokon vereséget 
szenvedett politikus családjának tagja  nyilvánvalóan rossz szándékkal tette közzé a videót, és szándékosan nem 

 énekelték el a 
magyar himnuszt. A diplomáciai szerv továbbá rámutatott az ukrán törvény nemzeti kisebbségekre vonatkozó 

cikkelyére, amely garantálja számukra a nemzeti szimbólumok használatát.  
A Ria-Novosztyi hírügynökség által megjelentetett cikket az Iz.ru is közölte. 

Ria-  
2020. december 2., Jevropejszkaja Pravda (online) 

 
Szijjártó Péter Facebook-oldalán tette közzé beszédének videóját, amelyben bírálja Ukrajnát az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) razziái miatt a kárpátaljai 
t állítja magáról, hogy közelebb akar 

kerülni a NATO-  fogalmazott a külügyminiszter. Hozzátette, hogy Ukrajna a megfélemlítés politikáját 
alkalmazza, és arra kérte a szövetség tagállamait, hogy mutassák ki szolidaritásukat Magyarország iránt. 

Lenta h -  
2020. december 2. (online) 

 
Szijjártó Péter Gent Cakajhoz, az EBESZ soros elnökéhez fordult az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

kárpátaljai 
el Kárpátaljára és vizsgálja meg a tegnapi magyar közösséggel szembeni i  írta a magyar 
külügyminiszter Facebook-oldalán.  
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2020. december 2. (online) 
 

-án Kárpátalja egyik jótékonysági 
alapítványánál folytatott házkutatást, Szijjártó Péter azt ígérte, hogy felveti a kérdést a NATO külügyminisztereinek 
december 1-én tartandó találkozóján. A magyar külügyminiszter nehezményezte, hogy a nemrég tett ígéretek 
ellenére Ukrajnában továbbra is kormányzati politika maradt a magyar közösség megfélemlítése és a 
magyarellenesség. A kormány tiltakozását fejezte ki az ukrán külügyminisztériumnak a razziák kapcsán, illetve 
bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó elfogadhatatlannak tartja, hogy miközben egy ország a 
transzatlanti közösség része akar lenni, egy NATO-tagországhoz tartozó kisebbséget folyamatosan megfélemlít és 

olyamatos 

   
A Kp.ua által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 

-
 

2020. december 1. (online) 
 

kárpátaljai internetes 

Beregszász helységtáblával a háttérben fenyeg
földön vagytok. Mindenkit ismerünk. Kik kaptak útlevelet, vagy támogatást... Ne feledjék, eljövünk önökhöz. 
Mindenhol ott vagyunk. Tudjuk, hol dolgoznak, hol laknak, hol tanulnak gyermekeik. Jobban teszik, ha odafigyelnek 

 mondja ukránul a 
na 

ellenségei. Arszen Avakov megígérte, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy leleplezze és megbüntesse 
  

 
2020. december 1. (online) 

 
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

 szigorúan az ukrán jogszabályoknak 

himnuszt, ahol nem hoznak döntéseket. Darcsit meglepte a nagy port felvert botrány, illetve a média figyelme, 
mivel ehhez hasonló korábban is megtörtént, mégsem fordított erre figyelmet senki.  

 
2020. december 1., PavlovskyNEWS (online) 

 
Alekszej Petrov, a kárpátaljai 

fogva nincs oka arra, hogy aláássa a régió társadalmi-politikai helyzetét, vagy hogy nemzetközi botránynak tegye ki 
Ukrajnát. Felszólította továbbá Ukrajna Biztonsági Szolgálatának tiszt

  biztosan tudom, hogy a 
 summázta Petrov.  

 
2020. december 1. (online) 

 
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatot adott ki a SZBU tisztjei által 

megszervezett házkutatás kapcsán, amelyben kijelentette, hogy a november 30-i razziát az ukrajnai magyar 
kisebbség és a szövetség tagjainak megfélemlítésére tet
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Szövetség Ukrajna eddigi történetében példátlannak tartja azt a durva beavatkozást, amelynek keretében a 
titkosszolgálat fegyveres kommandósai megszállták Brenzovics László, a KMKSZ elnökének lakását, a KMKSZ ungvári 

 
 fogalmazott a szövetség. A zaporizzsjei bíróság egy 

régebben szepar
olyan tevékenységre kerestek bizonyítékokat, amely az ország területi egységének megbontására és a határok 

 irányul. A KMKSZ úgy véli, hogy valójában koholt 

 
Unian hír  
2020. december 1. (online) 

 

eskütétel során elénekelték a magyar himnuszt  számo
incidens Ukrajna méltósága és szabadsága ünneplésének napján történt. A nemzetbiztonsági szolgálatnál 
hozzátették, hogy a történteket alapos kivizsgálásnak vetik alá, amelynek eredményeként megfele

válaszintézkedéseket hoznak majd.  
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Kp.ua is közölte. 
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 

 
2020. december 1. (online) 

 
 provokációjának tartja a 

közzétett videót, amelyen a községi tanács  után elénekelték a magyar himnuszt. Kifejtette, 

  a magyart. A község 
megjegyezte, hogy az ülés során minden határozatot kizárólag ukrán nyelven hoznak meg. 
A tanácsüléseket általában ukrán vagy két nyelven tartják, hogy mindenki 
hogy a provokációs videót azon konkurensek tették közzé, akik a községi tanács elnöki posztjáért indultak, de nem 
nyertek, és most egy nemzetközi konfliktust akarnak kirobbantani.  

 
2020. december 1. (online) 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kifejtette Íjgyártó Istvánnak, hogy felszólítja a magyar felet, kerülje 

az ukrán-magyar kapcsolatokban a valótlan, destruktív, 
ukrán miniszter megengedhetetlennek nevezte, hogy Ukrajna állampolgárai, az egyesült területi közösségek 

uszát éneklik. Kuleba 

hatáskörébe tartoznak és Ukrajna egyes polgáraival szemben vannak folyamatban, de semmiképpen sem 
irányulnak a magyar nemze
egy részét állítólag megfélemlítik Ukrajnában, alaptalan spekuláció. Ukrajnában, mint jogállamban, az 

egyéni és  hangsúlyozta Kuleba.  
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Day.kyiv.ua is közölte. 
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Kp.ua is közölte. 
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 

 
2020. december 1. (online) 

 
Magyarország panasszal fordul a NATO-hoz Ukrajna a magyar nemzeti kisebbséggel szembeni fellépése 

kapcsán. A Kijev és Budapest közötti kapcsolatok újabb súlyosbodása annak tudható be, hogy a héten az Ukrán 

gyanúsítják, hogy a Nagy-

majd a magyar útlevelek Kárpátalján való kiosztásán túl most egy olyan videó miatt alakult ki újabb konfliktus, 
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amelyben a szürtei községi tanács 
y 

 adja meg 
az autonómiát a kárpátaljai magyaroknak. Az ukrán hatóságok azonban megtagadták a kérdés megvitatását. Az 
önkormányzati szervekben azonban a ve  továbbra is az ukrajnai magyarok pártjainak tagjai töltik 
be. A legutóbbi októberi választások újabb botrányba torkollottak, mivel a magyar politikusok arra szólították fel 
Kárpátalja lakosságát, hogy az etnikai pártokat támogassák. Ukrajna ezt a belügyeibe való beavatkozásnak 

illetve, hogy levonják a tanulságokat. December 1-én azonban Ljubov Nepopnak, Ukrajna magyarországi 
nagykövetének a SZBU razziái miatt kellett újabb tiszteletét tennie a magyar külügyminisztériumnál. Szijjártó Péter 
kijelentette, hogy kedden megvitatja a helyzet -ban minden döntést 
konszenzus alapján hoznak, Magyarország már évek óta alkalmazza a vétót, mint az Ukrajnával 
szembeni 
integrációs folyamatokat. 

 
2020. december 1., Tatjana Ivzsenko (online) 

 
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat házkutatást tartott a magyar közösségek 

Alapítványnál. A rendvédelmi szerv vizsgálja az Ukrajna belügyeibe való beavatkozás, valamint a károkozás 
  két ország korábban 

már tett hangzatos nyilatkozatokat az ok

azzal magyarázható, hogy Volodimir Zelenszkij környezete az ukrán elnök kedvére akar tenni. Ukrajnában második 
hónapja folytatódik a helyhatóságok megalakulása. Kárpátalja azon területek közé tartozik, ahol a Zelenszkij Nép 
Szolgája párt nem szerzett többséget a regionális tanácsban, és most szövetségeseket kell keresnie. A kárpátaljai 
média Alekszej Petrov nevével hozza kapcsolatba a kárpátaljai razziákat, aki ily módon akarta rávenni az 

-t. Az eredmények szemmel láthatóak: az elnöki párt nem tudott többséget alkotni a 
stratégiai régióban, és a Kár
az ellenzékhez való átállást. Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztert pedig  ellentétben korábbi várakozásaival  
nem hívták meg a NATO-csúcsra. 

 
2020. december 1., Pjotr Lihomanov (online) 

 
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat kárpátaljai házkutatásai haladéktalan reakciót váltottak ki Budapesten, amely 

a NATO-
-oldalán, amelyben kifejtette, hogy megengedhetetlennek 

tartja a kárpátaljai magyarok üldözését. 
Ukrajnában továbbra is kormányzati politika maradt a magyar közösség megfélemlítése és a magyarellenesség  
fogalmazott a magyar külügyminiszter. Megígérte, hogy felveti a kérdést a NATO külügyminisztereinek találkozóján, 
ugyanis elfogadhatatlannak tartja, hogy egy NATO-tagországhoz tartozó kisebbség folyamatosan nyomás alatt van 
egy olyan országban, amely a transzatlanti közösség részévé akar válni. 

 
2020. december 1., Jevropejszkaja Pravda (online) 

 
get és az 

 
ülésének megnyitásaként Ukrajna himnuszának zenei  elénekelték a magyar himnuszt. 
A parlamenti  fellépni a 
kialakult helyzetben, amely fölött Alekszej Petrov, a kárpátaljai regionális állami közigazgatás 

jének van felügyeleti joga.  
-Novosztyi hírügynökség is beszámolt. 

 
2020. december 1., Interfax-Ukrajna (online) 
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A szürtei egyesült területi közösség k
 

az esküt az szomszédos államnak tették?  entárban.  
 

2020. december 1., Ukrajna.ru (online) 
 
A magyar külügyi tárca tiltakozását fejezte ki Ljubov Nepopnak, Ukrajna magyarországi nagykövetének a 

kárpátaljai régió magyar szervezeteinek házkutatása kapcsán  számolt be a Daily News Hungary Szijjártó Péterre 

ellenére valósul meg, hogy a két ország megállapodott a baráti kapcsolatok helyreállításában. Szijjártó továbbá 
megengedhetetlennek nevezte a magyarok üldözését Ukrajnában.  

 
2020. december 1., Ukrajna.ru (online) 

 

nagykövetet, miután az ukrán belbiztonsági szolgálat (SZBU) kárpátaljai magyar szervezetnél tartott 
házkutatásokat, és a miniszter szerint az ügy a NATO külügyminiszterek keddi értekezletén is napirendre fog kerülni 

 
egy korábbi bírósági ügyhöz kapcsolódóan tartott házkutatást a szervezet székházában és a KMKSZ elnökének 

kormány szerint Ukrajna korlátozza a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait. 
Reuters hírügynökség: Hungary summons Ukrainian ambassador over raids on ethnic Hungarian organisation 
2020. november 30., Krisztina Than, Natalia Zinets (online) 

 
Vitalij Glagola újságíró Telegram-csatornáján adott hírt arról, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

munkatársai házkutatást tartottak Brenzovics Lászlónál, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

atóságok szerint károsíthatja Ukrajna 

ált 
pénzeszközök felhasználásának tényét Ukrajna állambiztonságának rovására  részletezte Glagola.  

  
2020. november 30. (online) 

 
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZB kárpátaljai 

jótékonysági alapítvány 
célzó lehetséges tevékenység tényeit is vizsgálják. A SZBU honlapján megjelent közlemény értelmében a 

állambiztonság vonatkozásában Magyarország jogszabályai és állami szervei joghatóságának hamis kiterjesztése 
által Ukrajna egyes r

-Magyarország" és az etnikai autonómia megteremtését 
Kárpátalján. Számítógépes, illetve kommunikációs eszközöket, valamint egyéb anyagokat is lefoglaltak, amelyeket a 

 állt a 
közleményben. 

Az Unian hírügynökség hírügynökség által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 
U

 
2020. november 30. (online) 

 
Érik a politikai botrány Kárpátalján 

Zakarpatja TOP Facebook-

november 21-én, Ukrajna méltóság és szabadság na

 tette hozzá a s
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jogsértések tényeinek feltárását ígérte a továbbiakban.Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Kp.ua is 
közölte. 

 
2020. november 30. (online) 

 
Ukrajna intézkedéseivel feszíti a Magyarországgal való kapcsolatot  jelentette ki Szijjártó Péter, aki 

elfogadhatatlannak tartja az ukrán hatóságok a kárpátaljai magyarokkal szembeni magatartását, aminek okán 
bekérette az Ukrajna magyarországi nagykövetét. Magyarország a NATO-tagokkal december 1-én megtartott 
találkozón panaszt tesz majd Ukrajna hatóságainak és rendvédelmi szerveinek magyarokkal szembeni fellépésére. 

 fogalmazott a külügyminiszter. 
A Zn.ua által megjelentetett cikket az Unian hírügynökség is közölte. 

 
2020. november 30. (online) 

 
Barta József, a Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség 

Biztonsági Szolgálat a KMKSZ elnökénél, Brenzovics Lászlónál, illetve a hozzá kapcsolódó intézményekben tartott 
ületbe, 

bezárkóztak, és senkit nem engedtek se be, se ki, ezért nem ismerik a házkutatás okát. Ugyanakkor az Ellenzéki 
Platform  Az életért párt kárpátaljai szervezetének elnöke, Ivan Csubirko úgy véli, hogy a házkutatások azzal 
állhatnak összefüggésben, hogy a magyar párt nem hajlandó koalícióra lépni a Nép szolgája párttal a regionális 

nyomás felfüggesztését.  
 

2020. november 30., TASZSZ hírügynökség (online) 
 
A Ria-Novosztyi hírügynökség rövid hírekben beszámolt arról, hogy Magyarország bekérette az ukrán 

s intézménynél tartottak házkutatást. Szijjártó 
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