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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
Az Index.hr Zoran Milanovic horvát elnököt idézte, aki emlékeztetett arra, hogy Eszéken (Osijek) embereket 

ítéltek el szavazatvásárlás miatt. Az államfő szerint „Orbán pénzéből” fizettek le szerbeket és romákat azért, hogy 
magyarnak vallják magukat.  

Index.hr: Milanović o suspenziji osječkih sudaca 
2021. március 31., Index Vijesti (online) 

 
Az Agerpres hírügynökség az MTI hírének román verzióját közölte Varga Judit nyilatkozatáról, amely szerint 

Magyarország számára kiemelten fontos a nemzetek hagyományainak tiszteletben tartása. Az igazságügyi miniszter 
leszögezte: Az Európa Tanács (ET) májusban kezdődő féléves magyar elnöksége legfontosabb alapelve az ET 
tevékenységét meghatározó emberi jogokkal, a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatos párbeszéd 
fenntartása mellett a nemzetek kulturális, jogi és történelmi hagyományainak tiszteletben tartása. Varga Judit az 
Európa Tanács vezető tisztségviselőivel folytatott megbeszéléseit követően elmondta, az ET magyar soros 
elnöksége programjában a felsorolt prioritások mellett a nemzeti kisebbségek védelme, a családvédelem, a vallások 
közötti párbeszéd előmozdítása, a mesterséges intelligencia okozta kihívásokra adható válaszok, illetve a 
kiberbűnözés kezelése, valamint a környezetvédelem kérdései szerepelnek.  

Agerpres hírügynökség: Ungaria vrea ca respectarea tradiţiilor naţionale să fie un principiu de bază al preşedinţiei 
sale la Consiliul Europei 
2021.március 30. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „románellenes műemlék felavatása Marosvásárhely mellett” címmel közölte az MTI  

hírének román verzióját a fekete március áldozatai marosszentgyörgyi emlékművének felavatásáról. A településen 
szombaton felavatták az emlékezetbe fekete márciusként beivódott 1990-es véres román-magyar összecsapás 
áldozatainak, sebesültjeinek és meghurcoltjainak emlékművét – írták. Ismertették, hogy Semjén Zsoltnak az 
alkalomra küldött üzenetét Tóth László csíkszeredai főkonzul olvasta fel. A magyar miniszterelnök-helyettes 
felidézte: a marosszentgyörgyieknek köszönhető, hogy nem lett még nagyobb a tragédia, nem lett  még több 
áldozat. Ők „mérsékelték a pusztítást”, és az akkori hatóságok köszönet helyett „megtorló intézkedéseket hoztak 
ellenük”, közülük hat személyt be is börtönöztek. Megemlítette: a hat helyi áldozatból  három magyar, három 
magyar-roma, három katolikus, három pedig református vallású volt. Úgy vélte, hogy az emlékmű azt bizonyítja: 
magyarként és romaként, katolikusként és reformátusként is csak emberek vagyunk, közös a sorsunk, közös az 
életünk. Egymás hitét és identitását tisztelve lehet közös a jövőnk is”. A magyar Belügyminisztérium társadalmi 
felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, Langerné Victor Katalin üzenetét tolmácsoló Szakács Ferenc Sándor, az 
államtitkárság koordinátora felidézte a szállóigévé vált 1990. márciusi jelszót: Ne féljetek magyarok, itt vannak a 
cigányok”. Azt hangsúlyozta: a magyar ajkú romákra az erdélyi magyarság is erőforrásként tekint, hiszen ez a 
közösség nagymértékben hozzájárul a magyar iskolák fenntartásához, a magyar kultúra megőrzéséhez. „A 
magyarországi és a határon túli magyarság összetartozásának ki kell terjednie a magyar ajkú cigányokra is” – üzente 
levelében a helyettes államtitkár. 

Evenimentul Zilei: Monument antiromânesc, dezvelit lângă Târgu Mureș. Ce scrie agenţia maghiară de știri MTI  
2021. március 27., Mihnea Talau (online) 

 
A Ria-Novosztyi hírügynökség rövid hírei között számolt be arról, hogy Szijjártó Péter arra szólította fel a 

NATO-szövetségeseket, vessék latba befolyásukat Kijevre a nemzeti kisebbségek jogok érdekében. Véleménye 
szerint erre van szükség Kijev és a szövetség szorosabb együttműködése végett. 

Ria Novosztyi hírügynökség: Главные темы часа 
2021. március 25. (online) 

 
Sipos Zoltán oknyomozó újságíróval készített interjút a liberális Denník N, aki szerint Budapest a külföldi 

közösségeket a saját erőforrásainak tekinti és nem csak munkaerő szempontjából, hanem egy virtuális nemzet 
felépítése szempontjából is. A hungarianmoney.hu nagy nemzetközi projekt Orbán Viktor terjeszkedését vizsgálta a 
határon túli magyarok közösségeiben. Sipos Zoltán ennek keretén belül az Átlátszó Erdély „független oknyomozó 
portáltól” egy elemzést tett közzé Orbán befolyásáról a legnagyobb határon túli magyar közösségben – 
Romániában. Az erdélyi magyarság pártja, az RMDSZ 2020 decembere óta a román jobbközép kormánykoalíció 
tagja egy miniszterelnök-helyettessel és három miniszterrel. Sipos azt állítja, hogy a Fidesznek ezzel a párttal 
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szimbiotikus kapcsolata van. A Budapestről érkező támogatások a kilencvenes évektől mindig jelent voltak 
Erdélyben. A változás 2016-ban következett be, mivel addig a támogatásoknak csak kiegészítő jellegük volt, tehát 
egy szervezet sem gazdálkodhatott kizárólag belőlük. 2016 óta azonban a támogatások exponenciálisan megnőttek. 
Olyan sok pénz kezdett érkezni, hogy az már befolyásolja az intézményi folyamatokat. Alapvetően a teljes erdélyi 
magyar polgári társadalom kizárólag ezekből a támogatásokból él. Párhuzamosan ezzel az RMDSZ ellenzékbe került 
és kiestek azok a források, amelyek korábban Bukarestből jöttek. Ezek a folyamatok vezettek ahhoz, hogy a 
kapcsolatok a Fidesz és az RMDSZ között rendeződtek. Az RMDSZ-nek szüksége volt ezekre a támogatásokra a 
túléléshez. Sipos szerint egyetlen magyarázat van arra, hogy miért fontos a romániai magyarok számára a magyar 
állampolgárság: az erdélyi magyarok a Fidesznek és személyesen Orbán Viktornak hálásak a közösségük 
támogatásáért. Ezért az erdélyi magyarok több mint 90 százaléka a Fideszre szavaz. Arra a kérdésre, hogyan 
tekintenek a román pártok Budapest ennyire erős politikai befolyására Erdélyben, Sipos azt felelte, hogy Románia 
speciális helyzetben van, mivel szintén erős diaszpórával rendelkezik és Moldovában jelentős számú román közösség 
él. A magyar kettős állampolgárságról szóló törvény éppen a román törvényből indul ki, amely a Moldovában élő 
románoknak lehetővé tette a román állampolgárság felvételét. Éppen ezért a románok sohasem emeltek kifogásokat 
a magyar kettős állampolgársággal szemben, most azonban már a román politikusokat is zavarja a nagy mértékű 
támogatás, amelyek befolyásolják a gazdasági folyamatokat és az ingatlanpiacot. Sipos szerint az egy jó kérdés, 
hogy milyen lehet a Fidesz befolyása a román kormányra az RMDSZ-n keresztül, erre csak néhány év múlva lehet 
majd választ adni. Sipos szerint Orbán Viktort nem csak a szavazatszerzés motiválja a romániai befolyásszerzésben. 
Több konzervatív publicista már leírta, hogy alapvetően a magyar nemzet virtuális újraegyesítéséről van szó. Minden 
magyar életében valamilyen módon megjelenik a Budapesthez való viszony, ennek pedig messze ható 
következményei vannak – vélte Sipos. 

Denník N: Orbánovi ide o budovanie veľkého virtuálneho Maďarska, hovorí investigatívny novinár – Denník N  
2021. március 24., Zoltán Szalay (online) 

 
Az elmúlt napok politikai nyüzsgésében észrevétlenül maradt Gyimesi György (OLaNO párt) képviselő 

érdekes kijelentése – írta Pravda.sk felületén megjelent véleménycikkében Peter Weis, Szlovákia 2009-2013 közötti 
magyarországi nagykövete. Szijjártó Péter külügyminiszter révkomáromi egyeztetésének margójára Gyimesi a TA3 
televízió március 10-i műsorában a következőket mondta: „Hiszen természetes, hogy érdeklődik a saját polgárai iránt 
a külügyminiszter”. Ez a kijelentés tartalmi és nyelvtani szempontból is beismerése annak, hogy a miniszter úr 
Révkomáromban nem csak a szlovákiai magyar kisebbség képviselőivel találkozott, hanem Magyarország 
állampolgáraival is. Nem azokkal, akik ideiglenesen Szlovákiában dolgoznak, hanem azokkal a szlovák 
állampolgárokkal, akik felvették a magyar állampolgárságot. Gyimesi arra nem tudott pontosan felelni, hogy 
Magyarország mennyi állampolgárát jött Szijjártó üdvözölni, de azt elismerte, hogy több ezer emberről van szó. A 
szerző szerint alapvető fontosságú, hogy a magyar fél a szóban forgó törvényt Szlovákiával való konzultáció nélkül 
fogadta el, noha az szlovák állampolgárokat is érintett. Miroslav Lajcák kijelentése továbbra is érvényes: „Nem a 
szlovák törvény jelenti a problémát, hanem a két törvény. A szlovák jogszabály a magyarra válaszul született. Bárki, 
aki azt állítja, hogy a magyar törvény tökéletes, a szlovák pedig rossz, az európai bíróság döntése után világos választ 
kapott, miszerint nincs igaza.” 

Pravda.sk: Gyimesiho nepovšimnuté priznanie  
2021.március 23., Peter Weiss (online) 

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

hasonlóságot lát Aleksandar Vucic szerb elnök és Orbán Viktor között, hiszen „azok mindenkivel együttműködnek, 
az érintkezési pontokat keresik, az ész hangján szólnak és mindenekelőtt szem előtt tartják országaik érdekeit". 
Pásztor szerint a két vezető úgy véli, az érdekérvényesítés nem a mérettől függ és méretétől függetlenül minden 
országot megillet a tisztelet. A vajdasági magyar politikus hozzátette, Orbánt és Vucicot mindig is segíteni fogja, 
amennyire tőle telik. 

Novosti: PASTOR O VUČIĆU: Glas razuma i briga o interesima svoje države  
2021. március 22. (online) 

 
Iskolák, stadionok, kis- és középvállalkozások tartoznak a több millió eurós támogatások 

kedvezményezettjei közé, amivel Orbán Viktor miniszterelnök „gondozza” a választói bázisát Erdélyben – ez 
azonban dühíti Bukarestet. Orbán miután 2010-ben ismét hatalomra került, megígérte, hogy védelmezni fogja az 
összes magyar érdekeit. Azóta az „igazságtalanság helyreállításának” üzenetével magyar állampolgárságot adott 
egy millió szomszédos országbeli lakosnak, és megsokszorozta a beruházásokat azokon a területeken, amelyeket 
Magyarország 1920-ban, a trianoni békeszerződés értelmében veszített el. „Orbán újra életre keltette a nacionalista 
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ideológiát”, amelynek célja, hogy „megőrizze a kompakt etnikai közösséget, ami egyfajta autonómia megszerzését 
teszi lehetővé számukra” – magyarázta Kiss Tamás szociológus a romániai kisebbségkutató intézettől. Budapest 
támogatja az 1,2 milliós nagyságrendű romániai magyar kisebbséget. Eddig több mint 250 millió eurót kaptak 
néhány alapítványon keresztül. Mindez kiváltotta a romániai hatóságok nagy elégedetlenségét, akik a 
diszkriminációra hívják fel a figyelmet és elutasítják a „nemzetközi normákkal ellentétes” és etnikai kritériumok 
szerinti gazdasági segítséget. A médiák pedig a nem transzparens pénzügyi juttatásokra hívták fel a figyelmet, 
amelyeket gyakran az Orbánhoz közel állók kapnak meg. Ez a politika, amely a szlovákiai, a szerbiai és az ukrajnai 
magyar kisebbségre is összpontosít, nyilvánvalóan meghozta a gyümölcsét: a határon túli magyarok 96 százaléka a 
2018-as országgyűlési választásokon a Fideszre szavazott, ami biztosította a párt számára a kényelmes többséget a 
parlamentben. Ugyanakkor a bukaresti központi kormányzaton kívül kevesen panaszkodnak Orbán bőkezűségére. 
„Nem értem mi itt a probléma” – közölte Nagy Attila, egy jégkorong akadémia vezetője, és arra szólította fel 
Bukarestet, hogy kövesse Budapest példáját. 

idnes.cz: Orbán zlobí Rumunsko, milionovými dotacemi podporuje maďarskou menšinu - iDNES.cz  
2021. március 20. (online) 

 
A Tanjug hírügynökség a Pannon RTV alapján beszámolt arról, hogy új üzemet épít a Metal Shredder 

Hungary Kft. a Vajdaságban. A nemesfémtartalmú elektronikai hulladékok újrahasznosításával foglalkozó magyar 
cég beruházását a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten jelentette be. Szijjártó Péter elárulta, hogy az 546 
millió forintos beruházáshoz a cég 325 millió forint kormányzati támogatásban részesül. 

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Sijarto: Metal Šreder Hungari gradi novu fabriku u Vojvodini  
2021.március 19., Pannon RTV (online) 
 

Az Unian hírügynökség a Reuters nyomán írott kettős állampolgárság kérdését boncolgató cikkében 
hangsúlyozta, milyen fontos a világszerte élő ukránok számára a megfelelő törvény elfogadása. Másrészt, a 
szeparatizmusról szóló különféle rémtörténetek ellenére a határ menti régiók – Bukovina és Kárpátalja – lakói, akik 
(és ez régóta nem titok) magyar és román útlevelük mellett nem akarnak megválni ukrán útlevelüktől sem. A cikk 
példaként említi Magyarországot, ahol 2010 óta érvényben van az a törvény, amely a magyar állampolgárság 
egyszerűsített megszerzését teszi lehetővé a határon kívül élő etnikai magyarok számára. Egyes beszámolók szerint 
az eljárásnak köszönhetően már öt évvel ezelőtt több mint 100 ezer kárpátaljai lakos megszerezte a magyar 
állampolgárságot. 

Unian hírügynökség: Двойное гражданство в Украине - нужно ли узаконивать — УНИАН  
2021. máricus 18., Tatjana Urbanszkaja (online) 
 

Oroszország valóban visszaél a kettős állampolgárság intézményével, de a közép-európai helyzetet 
összehasonlítani háborús övezetekkel hiba – mondta a kettős állampolgárságról szóló vitáról Petőcz Kálmán emberi 
jogi szakértő és egykori diplomata, akivel a liberális Denník N készített interjút. Szlovákia egykori ENSZ nagykövete 
az interjúban hangsúlyozta, hogy a szlovák kormány kettős állampolgárságról szóló új javaslata diszkriminatív. E 
szerint a második állampolgárság kérelmezőjének ötéves regisztrált lakhellyel kell rendelkeznie az adott országban. 
A szlovákiai magyarok így nem vehetnék fel a magyar állampolgárságot etnikai alapon, ahogyan azt lehetővé tette 
számukra Orbán Viktor kormánya, ha nem akarják elveszíteni a szlovákot. Petőcz szerint a szlovák alkotmánybíróság 
egyik legnagyobb szégyenfoltja, hogy ezzel az üggyel érdemben nem foglalkozott, illetve, hogy az alkotmánybírók 
többsége az álláspontjában áttolta a felelősséget. Nem vettek részt a plenáris ülésen, ezért nem született döntés és 
nem tudtuk meg a bíróság véleményét. Petőcz szerint a törvénymódosítás nem csak diszkriminatív, hanem 
alkotmányellenes is, ugyanis az alkotmány értelmében senkit sem szabad megfosztani a szlovák állampolgárságától 
az akarata ellenére. Ez nagyon világosan le van írva az alkotmányban. Az interjúalany ugyanakkor arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a magyar féllel kapcsolatban egy dolgot illetően vannak kifogásai: a magyarok nem hajlandók azt az 
érzékeny kérdést látni és tudatosítani, hogy ha egy homogén kisebbség a határmenti övezetben él, az geopolitikai és 
biztonsági szempontból nem ugyanaz, mintha szét lenne szóródva. Ugyanakkor érdemes lenne kipróbálni, hogy 
ellenkező helyzetben mit tenne a magyar kormány. Mindkét oldalról hiányolom az érzékenységet a másik fél jogos 
aggodalmai és érdekei tekintetében – mondta Petőcz, aki nem ért egyet a szlovák külügyminiszterrel abban, hogy ez 
az egész Szlovákia belügye lenne. Éppen ellenkezőleg, ez egy megoldatlan bilaterális szlovák-magyar ügy, amiből a 
szlovák kormány szlovák belügyet csinált és ezzel bünteti a szlovákiai magyarokat. 

Denník N: Ľudskoprávny odborník Petőcz: Dvojaké občianstvo nie je vnútornou záležitosťou Slovenska, väčšia 
empatia je však potrebná na oboch stranách – Denník N  
2021. március 15., Zoltán Szalay (online) 
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Az N1info.com cikke szerint Orbán Viktor a sajtóban való terjeszkedéssel igyekszik politikai befolyásra szert 
tenni Szerbiában és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is hasonló módszert választott. A lap kiemelte, hogy az 
utóbbi évtizedben a magyar kormány 70 millió eurót szánt a vajdasági sportra, egyházakra és sajtóra, amiből a 
magyar kisebbségi médiára 12 millió euró esett. A szerb lap szerint a hazai sajtót kézben tartó Orbán ilyen módon 
igyekszik növelni befolyását a Vajdaságban is. Az N1info kiemelte a VMSZ sajtóbefolyásolását, közölve, hogy Kókai 
Péter, a Szabad Magyar Szó újságírója szerint fültanúja volt annak, ahogyan a vajdasági magyar párt képviselője 
befolyásolja a Magyar Szó újságíróját. Kókai szerint emögött a Fidesz és a VMSZ hatalom megtartására irányuló 
törekvései állnak. A lap szerint Orbánnak fontosak a 250 ezer vajdasági magyar szavazatai is, akik többsége kettős 
állampolgár. A VMSZ alelnöke, Pásztor Bálint szerint a média befolyásolásával kapcsolatos vádak olyan abszurdak, 
hogy azokat nem is kommentálják. 

N1info.com: Orban preko medija "kupuje" politički uticaj u Srbiji, sličan recept SVM-a  
2021. március 14., Ksenija Pavkov (online) 

 
Az Európai Unió szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa online megbeszélést tartott a kárpátaljai 

magyarok képviselőivel arról, hogyan kell Ukrajnának biztosítania a nemzeti kisebbségek jogait. „Brenzovics 
Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőjével és Bocskor Andrea EP-képviselővel ma megvitatjuk 
annak szükségességét, hogyan kell Ukrajnának biztosítania a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait 
szoros együttműködésben képviselőikkel” – részletezte Twitter-oldalán Várhelyi Olivér. 

Korrespondent: Еврокомиссар обсудил с венграми Закарпатья их права в Украине - Korrespondent.net  
2021. március 12. (online) 

 
Az Orbán-kormányok 2011 óta a kisebbségi magyar közösségeknek nagyjából 1,7 milliárd eurós 

nagyságrendben nyújtottak támogatásokat. Egy nagy nemzetközi projekt feltérképezte, hogy Budapest nagyrészt a 
határon túli magyarok milyen jellegű projektjeit támogatja. Orbán pénzéből főleg a helyi kulturális szervezetek, a 
labdarúgó klubok és a médiák profitálnak, amelyek nagyrészt a Fidesz politikáját propagálják. Szintén léteznek 
programok iskolák és óvodák, templomok vagy történelmi és kulturális emlékművek építésére és felújítására. A 
hungarianmoney.eu projektje a magyar kormányzati pénzek öt országba történő útját vizsgálta: Romániába, 
Szerbiába, Horvátországba, Szlovéniába és Szlovákiába. A legtöbb támogatást a Bethlen Gábor Alapítvány osztja 
szét. Ez a legnagyobb magyar állami alapítvány, a működése azonban kifejezetten nem transzparens. Az oknyomozó 
csoport egyik alapvető megállapítása az volt, hogy az alapítvány valódi tevékenysége nem ellenőrizhető nyilvánosan. 
Szlovákiába, ahol 450 ezer magyar él – a lakosság 8,5 százaléka –2011 óta az újságírók számításai szerint 144 millió 
euró érkezett. Az újságírók által megszólított személyek közül néhányan arról beszéltek, hogy ezek a támogatások a 
magyar szervezetek számára gyakran az egyetlen esélyt jelentik a túlélésük szempontjából. Míg például a Matica 
slovenskát (szlovák közjogi kulturális intézmény – a szerk.) az állam közvetlenül a költségvetésből támogatja, a 
legnagyobb magyar szervezet, a Csemadok kulturális projektekre igen, de a működésére nem kap semmilyen 
támogatást. A Bethlen Gábor Alapítvány bőkezűen támogat olyan szervezeteket is, amelyek közvetlenül össze 
vannak kapcsolva az MKP-vel. Ilyen például a Csemadok is, amelynek elnöke, Bárdos Gyula 2020-ban a párt 
választási vezetője volt. A magyar támogatásokból az Összefogás mozgalom képviselői is profitálnak. A 
hungarianmoney.eu részletekbe menően foglalkozik Világi Oszkár és Orbán Viktor közötti kapcsolattal is. Világi az 
Orbánhoz közel álló oligarchák közé tartozik. A labdarúgó klubja, a DAC a Fidesz kormánya által támogatott 
legnagyobb projektek egyike. A DAC az elmúlt években magyar nemzeti szimbólummá vált Szlovákiában, amit 
rendszeresen kihasználnak a magyar politikusok is. Világi fontos pozícióját az is mutatja, hogy a magyar kormány 
számos koronavírus járvány elleni ajándéka rajta keresztül érkezik. A médiák a legfontosabb eszközök közé tartoznak 
Orbán Viktor hatalmának bebetonozására és Szlovákiában is kihasználja őket. A hungarianmoney.eu emlékeztet a 
Szabad Újság hetilap történetére, amely 2016-ban azt követően szűnt meg, hogy az MKP nem jutott be a 
parlamentbe. A hetilap munkatársai akkor nyíltan beismerték, hogy Budapestről azt a feladatot kapták, hogy 
segítsék az MKP kampányát, de mivel a párt nem aratott sikert, a támogatásokat leállították. A cikk röviden 
ismertette a többi szomszédos országba irányuló támogatásokat is, majd feltette a kérdést, hogy miért teszi ezt 
Orbán. Romániában és Szerbiában Budapest osztogathatja a magyar állampolgárságot az etnikai magyaroknak. 
Mivel ezek az országok a kettős állampolgárságot nem tiltják, a Fidesz jelentős számú szavazót szerzett, akik nem 
egyszer döntöttek Orbánék kétharmados többségéről is a parlamentben. Finta Márk (Pátria Rádió, Új Szó) szerint 
azonban a támogatási politika nem csak a szavazatszerzésről szól: néhány szakember egy virtuális Nagy-
Magyarország építéséről beszél. „A helyi politikai pártok és intézmények nem Magyarországtól függenek, hanem a 
jelenlegi kormánytól. Ez mentális, gazdasági és világnézeti összekapcsolódás, amely meggátolja, hogy a helyi 
közösségek természetes sokszínűségének kifejezését. A hűségbe szorítja őket és ez a káros trend egyre erősebben 
nyilvánul meg” – mondta Finta. 
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Denník N: Ako si Orbán buduje vplyv u susedov: investigatívny projekt mapuje tok peňazí z Budapešti – Denník N  
2021. március 11., Zoltán Szalay (online) 

 
Ukrajna jelentősen korlátozni akarja a több állampolgársággal rendelkező személyek polgári és politikai 

jogait, erre pedig ráfizethetnek a helyi magyar kisebbség tagjai. Az érintett személyek nem tölthetnek majd be állami 
és politikai tisztségeket, nem vezethetnek politikai kampányokat és politikai pártok tagjai sem lehetnek. A Telex 
hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy az új szabályozás az ukrán-orosz kettős állampolgárokon kívül nagyon 
érzékenyen érintheti a 100 ezres magyar közösséget is Kárpátalján. A rendelkezésre álló adatok szerint ugyanis 
szinte az összes ukrajnai magyar felvette a magyar állampolgárságot. Az ukrán állampolgárok számára a magyar 
útlevél természetesen az EU állampolgárságot is jelenti, ezért ezt a lehetőséget még az ukránok is kihasználják. 
Ukrajnának Oroszországon kívül Magyarországgal vannak a legrosszabb kapcsolatai és már 2017 óta jelen vannak az 
aggodalmak, amelyek szerint a kettős állampolgárság kérdése tovább mélyítheti ezt a konfliktust. A Budapest és 
Kijev közötti viták az új oktatási törvény 2017-es elfogadása után kezdődtek. A magyar kormány szerint a törvény a 
magyar kisebbség ellen irányul és keményen tiltakozott is ellene. Az ukránok viszont azzal vádolják a magyar 
kormányt, hogy az támogatja a kisebbségi magyarok szeparatista tendenciáit és beavatkozik a belügyeikbe. A 
magyar kisebbség tagjai is megérzik a konfliktust. Az eddigi legsúlyosabb incidensre 2018-ban került sor, amikor 
felgyújtották egy magyar párt ungvári épületét. E mögött azonban orosz párti lengyel szélsőségesek álltak, akiket 
már el is ítéltek. Ez az esemény is mutatja, hogy a Budapest és Kijev közötti konfliktussal leginkább Moszkva jár jól. A 
cikk szerint a magyarok nem a fő célpontjai a szóban forgó törvényjavaslatnak, az azonban az oktatási törvényhez 
hasonlóan akadályozhatja a jó kapcsolatok megújítását a két ország között. Sokkal szigorúbb viszont a nyelvtörvény, 
amely hivatali érintkezésben mindenhol az államnyelv használatát követeli meg – ezt azonban megváltoztathatja a 
kisebbségi törvény elfogadása, ami most a parlament előtt van. A magyar kisebbség Kijev számára ebből a 
szempontból marginális, Ukrajna ugyanis arra törekszik, hogy Oroszország tekintetében definiálja saját magát, ami 
kapcsolódik az országban élő 8-9 millió orosz nyelvi jogainak korlátozásához. Radnóti András (Millenium Emerging 
Europe) szerint a magyar kormánynak főleg a belpolitikai pontszerzés a fontos. „A Fidesz hazai stratégiájának része a 
más országokkal szembeni kemény fellépés, amit azonban nem gyakorolnak Szlovákiával, Szerbiával és Romániával 
szemben, mivel ott más érdekeik vannak. Főleg Ukrajnával szembeni tehetik ezt meg.” 

Denník N: Dvojaké občianstvo komplikuje vzťahy aj medzi Ukrajinou a Maďarskom. Najviac to vyhovuje Moskve  
 2021. március 11., Zoltán Szalay (online) 
 

Révkomáromba utazott a pandémia alatti lezárt határok ellenére Szijjártó Péter külügyminiszter, aki már 
hosszú évek óta Orbán Viktor kormányának második embere. Gyimesi György (OLaNO párt) képviselővel tárgyalt az 
állampolgárságról szóló törvénymódosításról, amely lehetővé tenné a Magyarországon élő szlovákiai 
magyaroknak, hogy a szlovák elvesztése nélkül felvegyék a magyar állampolgárságot. Ivan Korcok (szlovák 
külügyminiszter) a találkozóról nem tudott, és rendkívül határozottan reagált: bekérette a magyar nagykövetet. 
„Nem engedem meg, hogy beavatkozzanak a belügyeinkbe” – üzente a Facebookon a szlovák diplomácia vezetője 
Szijjártónak. Gyimesi képviselő szerint a szlovák külügyminiszter fenntartásai teljes mértékben helytelenek. A már 
hosszú ideje a szlovák-magyar kapcsolatokkal foglalkozó Juraj Marusiak politológus (Szlovák Tudományos 
Akadémia) úgy véli, hogy Szijjártó révkomáromi találkozója Gyimesivel nem volt szerencsés. „Elméletileg semmi 
olyat nem tett, ami ellenkezne a törvényekkel. Ez azonban nem fair a saját kormánya külügyminiszterével szemben” 
– közölte Marusiak, aki szerint a nem Magyarországon élő szlovákiai magyaroknak nem szabadna megadni a 
lehetőséget a magyar állampolgárság felvételére. „A magyar kisebbség Szlovákiában megközelítőleg a lakosság tíz 
százalékát alkotja és egy kompakt területen él. Ebből az okból is a határokon átnyúló tömeges állampolgárság 
osztogatása aggodalmakat kelthet, amelyek szerint a magyar politikai nemzet így terjeszkedik a magyar területen 
túlra” – tette hozzá a politológus. A cikk végén egy rövid interjút is közölt az Aktuality.sk Gyimesi Györggyel, aki 
elmondta, hogy Szlovákia alkotmánya szerint senki sem veszítheti el az állampolgárságát az adott személy kifejezett 
egyetértése nélkül. De Szlovákia mégis elveszi az állampolgárságot azoktól, akik felvettek egy másikat. A Szijjártó 
Péterrel tartott révkomáromi találkozóról elmondta, hogy a magyar külügyminiszter kíváncsi volt a véleményére és a 
Szlovák Nemzeti Tanács képviselőjeként lát lehetőséget arra, hogy a szóban forgó kérdés megoldódjon. „Teljesen 
releváns kérdések voltak, és nincs abban semmi rossz, ha a magyar külügyminiszter érdeklődik a szlovákiai magyarok 
iránt. Az, amit ebből a találkozóból Korcok úr művelt, semmi mást nem jelent, mint hogy erőnek erejével szükségét 
érezte annak, hogy belerúgjon a miniszterelnökbe és az OLaNO mozgalomba” – közölte Gyimesi. 

Aktuality.sk: Napätie s Maďarskom opäť stúpa. Matovičov poslanec rokoval s Orbánovým ministrom  
2021. március 10., Pavol Strba (online) 
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Kővári Solymos Karinnal, a Pátria rádió riporterével a dezinformációk témájáról készített interjút a liberális 
Denník N, amelyben a magyar kormányra is kitértek. Az interjúkészítő megjegyezte, hogy a magyar 
kormánypropagandának jelentős a hatása a szlovákiai magyarokra. Hogyan tekint a szerepére a pandémiával 
kapcsolatos álhírek tekintetében? – tette fel a kérdést. Solymos Karin szerint a magyar kormánypropaganda főleg 
konkrét narratívák terjesztésére összpontosít. Ennek kapcsán megemlítette a Political Capital felmérését, amely 
rámutatott arra, hogy az egyik dezinformációs narratíva az volt, hogy az autoriter országok jobban megbirkóznak a 
járvánnyal és még az uniós tagállamoknak is segítenek. Például a segítséget Kínától a maszkok terén ajándékként 
reprezentálták, pedig fizetni kellett érte. A másik téma az oltás volt, ahol a magyar kormány az elejétől kezdve azt 
hangsúlyozta, hogy az Unió oltási programja nem gondol a kisebb országokra, ahová lassan érkeznek a vakcinák és 
az elosztásuk igazságtalan. „Ez már csak az én találgatásom, de a szlovákiai magyarok kisebb mértékű oltási 
hajlandóságát befolyásolhatta, hogy egymásnak ellentmondó információkat kaptak a szlovák és a magyar féltől” – 
jegyezte meg Solymos. Az interjúkészítő szerint az elmúlt évek legsikeresebb narratívái Magyarországon a 
migránsokkal, Soros Györggyel és az Európai Unióval foglalkoztak, majd arra volt kíváncsi mekkora mértékben 
jutottak el ezek a kampányok a szlovákiai magyarokhoz. Solymos szerint az EU elleni kampányt segítik a szlovák 
politikusok pandémia alatti kijelentései is. A Soros körüli dezinformációk esetében élő adásban lehetett látni, hogy 
Szlovákiában nem aratott sikert úgy, mint Magyarországon, ahol ennek a témának már van alapja. Különböző 
tanulmányokból lehet tudni, hogy az antiszemitizmusnak Magyarországon más a helyzete, ami ezen kampány 
terjesztőinek megfelelt és belekomponálhatták a világméretű összeesküvés elméletekbe.   

Denník N: Novinárka Kőváry Sólymos: Maďarská vládna propaganda rozšírila aj na juh Slovenska fámy o pandémii 
– Denník N  
2021. március 9., Zoltán Szalay (online) 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter telefonbeszélgetést folytatott Kairat Abdrakhmanovval, az EBESZ 

nemzeti kisebbségügyi főbiztosával, amelynek során biztosított arról, hogy Ukrajna nemzeti gazdagságának tekinti a 
nemzeti kisebbségek sokszínűségét, és továbbra is kiemelt figyelmet szentel a kisebbségek nemzeti identitása 
megőrzésének és fejlesztésének, nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően. A tárcavezető kiemelte: az a cél, hogy 
a nemzeti kisebbségek képviselői képesek legyenek 100 százalékban megőrizni és fejleszteni identitásukat, 
ugyanakkor 100 százalékban Ukrajna állampolgárai legyenek. Megjegyezte továbbá, hogy a nemzeti kisebbségek 
jogvédelme nem terelhető politikai síkra, illetve tájékoztatta Abdrakhmanovot arról, hogy a Legfelsőbb Tanács a 
nemzeti kisebbségekre vonatkozó új jogszabályt dolgozott ki, amelynek meg kell felelnie a legújabb idevágó 
világszabványoknak. Kuleba ugyanakkor kiemelte, Ukrajna nem engedi meg egyetlen külföldi államnak sem, hogy 
bármilyen módon befolyásolja az új jogszabály tartalmát. A cikk zárszavában megemlíti, hogy Ukrajna és 
Magyarország kapcsolatai megromlottak miután az ukrán parlament 2017 őszén új oktatási törvényt fogadott el. 

Unian hírügynökség: Кулеба: Україна не дозволить жодній державі впливати на законодавство у сфері 
нацменшин  
2021.március 9., Автор: Віталій Саєнко (online) 
 

A magyar kormány a határon túli magyar közösség és a dél-szlovákiai kórházak megsegítésére 17 
lélegeztetőgépet ajándékozott. Pető Tibor magyar nagykövet közölte, hogy hasonlóan a korábbi anyagi segítség 
(védőfelszerelés, maszkok) szállítmányaihoz, a motiváció ezúttal is a kölcsönös nemzeti összetartozás volt. Az anyagi 
segítségért köszönetet mondott Világi Réka, a Kukkonia polgári társulástól. Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) az 
egyik közösségi oldalon szintén kifejezte a köszönetét: „Ezúton szeretném őszintén megköszönni a további 
segítséget, amit Magyarország nekünk nyújtott”. 

A hírről a Hospodárske noviny is beszámolt. 
Aktuality.sk: Maďarská vláda darovala nemocniciam na juhu Slovenska dýchacie prístroje  
2021. március 8. (online) 

 
A Süddeutsche Zeitungban cikk jelent meg annak kapcsán, hogy az ukrán elnök távol akarja tartani a 

kisebbségeket a politikától és az államtól, ami felszíthatja a magyarokkal folytatott vitát. Január végén még úgy 
tűnt, vége lesz a Kijev és Budapest közti évek óta tartó vitának. Szijjártó Péter látogatást is tett Dmytro Kuleba ukrán 
külügyminiszternél, hogy a magyar kisebbség jogairól tárgyaljanak. Az ukrán elnök új határozata azonban újabb vitát 
szülhet – a törvényjavaslat meg akarja tiltani a kettős állampolgársággal rendelkező polgároknak, hogy kommunális 
vagy állami tisztséget töltsenek be, tagjai legyenek egy politikai pártnak, politikai funkciókat töltsenek be vagy 
hozzáférésük legyen az állami titkokhoz. Az ukrán kommentátorok szerint a törvény elsősorban az orosz útlevéllel 
rendelkező ukrán politikusok ellen szólna, de ez ugyanúgy más kisebbségeket is érintene. Ezt főleg Magyarország 
viselné nehezen. A két ország közti vita 2017-ben kezdődött, amikor Ukrajna olyan törvényt fogadott el, miszerint az 
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iskolákban az 5. osztálytól kezdve csak ukránul lehet beszélni. A magyar kormány ezért azzal vádolta Ukrajnát, hogy 
bekorlátozza az ottani magyarok kultúráját és szabadságjogait. Orbán kijelentette, hogy harcolni fog Ukrajna EU-hoz 
és NATO-hoz való közeledése ellen. Tavaly ősszel tovább folytatódott a vita, mert Kijev azzal vádolta a Fideszt, hogy 
beavatkozott az önkormányzati választásokba. Szijjártó mostani látogatása a béke fázisát vezette volna be, azonban 
az új határozat véget is vethet ennek. Orbánnak muszáj sértésként vennie a határozatot, de Budapest reakciója 
egyelőre visszafogott. 

Süddeutsche Zeitung: Selenskij-Dekret könnte Streit mit Ungarn befeuern  
2021. március 8., Cathrin Kahlweit (online) 
 

A parlamenten kívüli MKP Gyimesi György (OLANO párt) képviselővel együtt azzal vádolta meg a szlovák 
külügyminisztériumot, hogy az rátámadott a szlovákiai magyarokra. Az MKP elnöke azt állítja, a szlovákiai 
magyarok a pandémia idején a legfelelőségteljesebb állampolgárok és a kormány ennek ellenére is biztonsági 
kockázatnak tekinti őket. Forró Krisztián, az MKP elnöke elfogadhatatlannak és felháborítónak nevezte Martin Klus 
államtitkár szavait, aki a „szlovákiai magyarokat egy biztonsági kockázatnak tartja”. „Ezért arra szólítom fel őt, hogy 
ezért a kijelentéséért kérjen bocsánatot a közösségünktől” – mondta Forró és egyúttal köszönetet mondott 
Magyarországnak a lélegeztetőgépekért, amelyeket a dél-szlovákiai kórházaknak ajándékozott. Klus államtitkár 
vitatott kijelentései a TA3 televízió műsorában hangzottak el még február végén. Klus a műsorban éles eszmecserébe 
került Gyimesi Györggyel, aki védelmezte egy állampolgárság felvételét érzelmi, történelmi és nyelvi alapon. Klus azt 
állította, hogy az európai sztenderdek megkövetelik az autentikus kapcsolatot – mint például a tartózkodás – az 
állampolgárság odaítélésénél. „Pontosan ezek a kötődések (érzelmi, történelmi, nyelvi – a szerk.) okoztak hatalmas 
problémákat Abháziban, Dél-Oszétiában és Kelet-Ukrajnában. Ha Ön azt kérdezi, hol volt a fordulat, akkor a helyzet 
eléggé erőteljesen megváltozott, amikor azt látjuk, hogyan alakulnak a dolgok éppen azokban az országokban, 
amelyek érzelmi, történelmi és nyelvi kötődések alapján osztogatják az állampolgárságot” – mondta a televízióban 
Klus, aki most azt állítja, hogy a szavait a magyar politikusok szándékosan kiforgatják, hogy nemzetiségi indulatokat 
keltsenek. „A korrektség kedvéért muszáj elmondanom, hogy a Gyimesi képviselő által ismételten és célzottan 
kiforgatott kijelentéseim valódi jelentésének az adott műsorban megvolt a kontextusa. Sohasem neveztem a 
szlovákiai magyarokat biztonsági kockázatnak” – állítja az államtitkár. „Természetesen, ha ez a valódi kontextus, 
amelyet említettem, bárkit, különösen a magyar nemzetiség tagjait megérintett, azoktól bocsánatot kérek” – tette 
hozzá Klus. A külügyminisztérium államtitkára nem állítja, hogy Magyarország egy potenciális agresszor lenne, 
amely az állampolgárság odaadása után hasonló módon járna el, mint Oroszország Ukrajnában. 

Denník N: Maďari na Slovensku ako bezpečnostné riziko? Nič také som nepovedal, vraví štátny tajomník Klus – 
Denník N  
2021. március 8., Zoltán Szalay (online) 
 

Az Izvestia.ru cikket közölt Igor Matovic szlovák miniszterelnök nagy botrányt kiváltó viccelődéséről, 
miszerint Pozsony Kárpátaljával fizetne Oroszországnak a koronavírus elleni oltásért. Az eset elemzését követően a 
cikk szerzője megjegyezte, nem ez az első eset, amikor Kárpátalja diplomáciai konfliktusok tárgyává válik. Ukrajna 
Magyarországgal is évek óta vitában áll a humanitárius kérdésekben. Budapest ugyanis kiáll a Kárpátalján élő magyar 
kisebbség jogai mellett. Az első összeütközésre 2017-ben került sor az ukrán oktatási törvény elfogadásakor, majd 
2019-ben, a nyelvtörvény kapcsán. A 2020-as év szintén több krízist hozott. Tavasszal Budapest ellenezte az ukrán 
közigazgatási reform projektjét, amely a kárpátaljai Beregszász kerület felszámolását írta elő, ahol a lakosság 
többsége magyar nemzetiségű. Ősszel pedig az ukrajnai helyhatósági választások során Budapest közvetlenül a 
KMKSZ pártot támogatta. Decemberben tovább romlott a két ország kapcsolata, amikor az SZBU házkutatásokat 
tartott a kárpátaljai magyaroknál. A helyzetet tovább súlyosbította az a videó, amelyben egy álarcos férfi, háttérben 
a Jobb Szektor zászlajával, megfenyegette a magyarokat. A magyar EP-képviselők szerint Kijev polgárháborús 
helyzetet teremtett. 

Izvesztyija: Шутки в сторону: почему Украина поссорилась со Словакией | Статьи  
2021. március 5., Игорь Кармазин (online) 

 
Elfogadhatatlan, hogy a szlovák miniszterelnök és a körülötte lévő emberek a kormányuk kudarcát olyan 

témákkal akarják elfedni, amelyek rosszabbá teszik a kapcsolatainkat a legközelebbi szomszédunkkal és felélesztik a 
gyűlöletet a többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek között – írta a Denník N felületén megjelent 
véleménycikkében Solymos László, a Most-Híd elnöke. A kettős állampolgárság miatti diplomáciai vita egy példája 
annak, hogy Igor Matovic (szlovák miniszterelnök) már a szlovákiai magyarokat is belehúzza a kormányválságba. A 
két külügyminiszter nem megfelelő hozzáállása a szlovák-magyar kapcsolatok eszkalációját okozza. A magyar 
külügyminiszter van annyira tapasztalt politikus, hogy fel kellene mérnie a Gyimesi György képviselővel való 
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tárgyalások következményeit. A szlovák minisztérium reakciója – amely bekérette a magyar nagykövetet – ennek 
ellenére túlzott volt. Egy diszkriminatív törvényjavaslatot ilyen tettek nem fognak orvosolni és a szlovákiai 
magyarokból ismét áldozatokat csinálnak.   

Denník N: Nerobte z nás rukojemníkov vládnej krízy – Denník N  
2021. március 5., László Sólymos (online) 

 
Emlékek közt kutatva is nehéz találni egy olyan szlovák miniszterelnököt, aki néhány nap leforgása alatt két 

szomszédos ország tekintetében is nagy botrányt okozott volna. Sajnálatos módon, most találtunk egy ilyet. Igor 
Matovic (szlovák miniszterelnök) képes volt arra, amit Vladimír Meciar sem tudott megtenni. Először egy csúnya vicc, 
majd a saját kormánytagjának sokkoló megalázása, miközben drukkol az „egészségtelen magyar érdekeknek”. 
Amikor ellőtte a viccet, miszerint az Oroszországból származó Szputnyik V-t elcserélte Kárpátaljáért, rögtön 
bocsánatot kellett volna kérnie a kedvenc közösségi oldalán, vagy ebben a szellemben telefonálnia egyet az ukrán 
nagykövetnek, esetleg közvetlenül Kijevbe. Ukrajna felháborodása után Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) sietett 
bocsánatot kérni a miniszterelnök kijelentéséért. Matovicnak 48 órába telt, mire sajnálkozását fejezte ki azért, amiért 
egy szomszédos ország területének elcseréléséről viccelődött. Ezt követően Matovic felháborodott azon, hogy 
Korcok be merte kéretni a magyar nagykövetet, amiért Szijjártó Péter elfogadhatatlan módon elkezdett beavatkozni 
Szlovákia belügyeibe. A szerző szerint Budapestnek valóban nincs joga arra, hogy befolyásolja az állampolgárságról 
szóló szlovák törvénymódosítás előkészületeit. A szlovák miniszterelnök a Facebookon elolvadt a magyar diplomácia 
vezetőjétől, mivel a Szputnyik V-el kapcsolatban információt nyújtott neki. Miért nem a szlovák diplomáciához 
fordult az orosz miniszter telefonszámáért? A válasz szomorú: Matovic a Szputnyik V beszerzésénél megkerülte 
Korcok tárcáját.  

Pravda.sk: Protislovenský Matovič  
2021. március 5., Miroslav Caplovic (online) 

 
Igor Matovic (szlovák miniszterelnök) nem buta, tudja ki az az Orbán Viktor. Ha a korrupció ellen akar 

harcolni, akkor értenie kell, hogyan tartja a magyar kollégája a korrupciót a közigazgatás minden szintjén életben. Ha 
meg akarja erősíteni a jogállamot, akkor értenie kell, hogyan építi azt Orbán le. Ha a maffia állam ellen akar harcolni, 
akkor világos kellene, hogy legyen számára, hogy nem köthet homályos megállapodásokat egy olyasvalakivel, aki 
kiépített egy ilyen államot. Mindezek miatt Matovic köteléke Orbánnal a Szputnyik beszerzése során egy komoly 
mementót jelent. Matovic a Szputnyikot a koalíciós partnerei és az Unió háta mögött rendelte meg Orbán 
segítségével, akinek a jobbkeze ezt követően a szlovák állampolgársági törvényről akar tárgyalni. Matovic terve – a 
Szputnyikkal elterelni a figyelmet a kudarcáról – habozás nélkül túszt csinált a szlovákiai magyar kisebbségből is. 

SME: Igor Matovič nie je hlúpy. A o to je to horšie - Komentáre SME 
 2021. március 5. (online) 

 
Az Adevarul „Hogyan biztosította be a Fidesz az RMDSZ támogatását a Szövetség alapítványainak juttatott 

pénzzel” címmel közölt cikket, amelyben az Átlátszó Erdély oknyomozó portál cikkének román összefoglalóját 
közölte. Részletezték, hogyan alakult a Fidesz és az RMDSZ viszonya az elmúlt két évtizedben, majd rátértek, hogy a 
magyar kormány óriási összegeket juttat az RMDSZ által ellenőrzött alapítványokhoz, mint az Eurotrans Alapítvány 
vagy az Iskola Alapítvány. Kiemelték, hogy Erdélyből két ember mehet személyesen Orbán Viktorhoz forrásokról 
egyeztetni, Kató Béla református püspök és Kelemen Hunor. Hangsúlyozták: jelenleg az RMDSZ ugyanannyi pénz 
fölött diszponál a magyar kormány jóvoltából, mint amennyi a román kormány révén érkezik a magyar közösség 
támogatására. 

Adevărul.ro: „Mariaj din interes”. Cum şi-a asigurat FIDESZ sprijinul UDMR prin alocare de bani către fundaţiile 
Uniunii şi către comunitatea maghiară din România  
2021. március 5. (online) 

 
Juraj Tomaga külügyi szóvivő arról tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy a szlovák külügyminisztérium 

bekérette a magyar nagykövetet, akinek magyarázatot kell adnia a magyar fél Szijjártó Péter külügyminiszter 
látogatása során tett eljárására a kettős állampolgársággal összefüggésben. Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) 
deklarálta, hogy érdekelt a Magyarországgal való jó kapcsolatokban, de elutasítja a Szlovákia belügyeibe való 
beavatkozást. Korcok saját szavai szerint elutasította a Szijjártóval való találkozót a kettős állampolgárságról szóló 
törvénymódosítást illetően, mivel egy szlovák ügyről van szó, és mértéktartásra kérte őt, mivel folyamatban van még 
a törvényalkotás. A cikk emlékeztetett, hogy Szijjártó Révkomáromban közölte, egyelőre a magyar kisebbség 
szempontjából nem sikerült megoldani a kettős állampolgárság kérdését Szlovákiában. 

A hírről a SME is beszámolt. 
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A hírről a Hospodárske noviny is beszámolt. 
A hírt a Pravda is közölte. 

Aktuality.sk: Po rečiach Szijjártóa o dvojitom občianstve si rezort diplomacie predvolal maďarského veľvyslanca  
2021. március 4. (online) 

 
A Matovic-kormány a koalíciós válság mellett már egy, Magyarországgal fennálló diplomáciai konfliktussal is 

foglalkozik. Gyimesi György (OLaNO párt) képviselő a kettős állampolgárságról tárgyalt a magyar 
külügyminiszterrel, anélkül, hogy erről a szlovák diplomácia tudott volna. A magyar külügyminiszter szerdai 
révkomáromi látogatása diplomáciai konfliktushoz vezetett Magyarország és Szlovákia között. Ivan Korcok (szlovák 
külügyminiszter) csütörtökön bekérette a magyar nagykövetet, hogy magyarázatot kérjen a magyar fél eljárására, 
amit a szlovák diplomácia helytelennek tart. Korcok főleg azt a tényt szemléli kritikusan, hogy a magyar diplomácia 
vezetője a szlovák kettős állampolgárságról szóló törvényről tárgyalt a szlovák diplomácia képviselőinek jelenléte 
nélkül és Gyimesi György (OLaNO) képviselőt választotta partneréül. Az OLaNO képviselője, aki a kettős 
állampolgárságról szóló törvénymódosító javaslattal nem ért egyet, csütörtökön a szlovák külügyminiszter kritikájára 
úgy reagált, hogy Ivan Korcok véleménye nem érdekli őt. Ha a parlament elfogadja a kettős állampolgárságról szóló 
törvénymódosítást, akkor az intézmény lehetővé válik azok számára, akik a másik országban legalább öt éves 
jogszerű tartózkodással rendelkeznek. Etnikai alapon azonban nem teszi lehetővé a kettős állampolgárságot. 
Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón – amelyre csak a magyar kormánybarát médiát hívták meg – arról beszélt, hogy a 
kettős állampolgárság kérdését Magyarország racionálisan és a kölcsönös tiszteletet alapul véve akarja megoldani. 
Kritikusan értékelte Martin Klus szlovák külügyi államtitkár kijelentéseit, aki szerint a kettős állampolgárság etnikai 
alapú osztogatása a kaukázusi régióban lévő konfliktusokhoz vezethet. A magyar diplomácia vezetője ezt egy olyan 
provokációnak minősítette, ami Magyarország számára elfogadhatatlan. Korcok a szlovák kormány által elfogadott 
törvénymódosító javaslatot egy ideális megoldásnak tartja. A szlovák belügyminisztérium az állampolgárságról szóló 
új szabályozást anélkül vitte keresztül, hogy Magyarországgal egyeztetett volna. „Nem látunk okot arra, hogy egy 
nemzeti jogszabályról, amely a szuverén hatáskörünkbe tartozik, tárgyaljunk egy másik ország kormányával. 
Ráadásul sem az érvényben lévő, sem a javasolt jogszabály módosítása nem csak egy konkrét külföldi államot érint, 
hanem általánosságban a külföldi állampolgársággal kapcsolatban jött létre” – írta a Denník N-nek a minisztérium 
sajtóosztálya. 

Denník N: Dvojaké občianstvo opäť vyostruje naše vzťahy s Budapešťou, Korčok si predvolal maďarského 
veľvyslanca – Denník N  
2021. március 4., Zoltán Szalay (online) 

 
A Korrespondent cikke az Ukrajna-EU Társulási Tanács februári ülését elemezte, amely az ukrán delegáció 

számára se diadalt, se kudarcot nem hozott. A cikk emlékeztetett arra, hogy Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért 
és bővítésért felelős európai uniós biztos – akinek a szerző szerint, mint európai tisztviselőnek, zárójelben kellene 
hagynia egy adott államhoz való viszonyulását az európai struktúrákban való munkája során – azt követelte 
Ukrajnától, hogy ismerje el a nemzeti kisebbségek elnyomásának tényét, illetve a Mirotvorec honlapjának 
bezárását. A hivatalos Budapest szeszélyének továbbítása Brüsszelbe több mint kellemetlen epizód Ukrajna és az EU 
kétoldalú kapcsolatában. Orbán Viktor stábja Magyarországon tökéletesen megtanulta, hogy szűk érdekeit követve 
hogyan kell rájátszani az érzelmekre a kontinensen. Ukrajna minden adandó alkalommal történő verbális ostorozása 
a magyar hatóságok aszimmetrikus válasza Brüsszel Budapesttel szembeni vádjaira az európai értékek megsértése 
kapcsán. Klasszikus „what about is”, vagyis a figyelem eltérítése a kényelmetlen témáról. A cikk szerzője kétli, hogy 
Josep Borrell főképviselő moszkvai látogatását érő kritikák hátterében bárki az európai struktúrákban felvetné 
Várhelyi egy semlegesebb figurára való lecserélésének kérdését. Ha az EU napirendjére fel is kerülne a bővítés, annak 
megvalósulása inkább a Nyugat-Balkán irányába történne meg. Tehát Kijevnek folytatnia kell majd a kellemetlen 
párbeszédet Várhelyivel. E mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a nemzeti kisebbségek érdekeinek 
védelme az Európai Unió számára stratégiai fontosságú, illetve, hogy befolyásolhatja Ukrajna európai kilátásait – 
összegezte a szerző. 

Korrespondent: Кто не прав? Невестка!  
2021. március 4., Jevgenyij Magda (print, 12. oldal) 

 
Úgy tűnik, hogy a magyar kisebbség szempontjából nem sikerült megoldani a kettős állampolgárság 

kérdését Szlovákiában – mondta szerdán (Észak) Komáromban Szijjártó Péter külügyminiszter, aki az MTI szerint 
Keszegh Béla polgármesterrel és a szlovákiai magyar kisebbség képviselőivel való találkozása után kifejezte a 
reményét, hogy egyszer megoldódik majd ez a kérdés. Szijjártó szerint a kettős állampolgárság intézménye több 
európai országban is létezik és nem kell tőle félni. „Értelmesen szeretnénk megvitatni ezt a kérdést a kölcsönös 
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tisztelet elveit betartva, úgy, hogy ne engedjünk a provokációnak” – tette hozzá és megjegyezte, hogy 
elfogadhatatlan, ha a magyarokat destabilizáló elemnek nevezik. A folyamatban lévő szlovákiai népszámlálással 
kapcsolatban Szijjártó arra kérte a szlovákiai magyarokat, hogy nyilvánítsák ki a magyar nemzetiségüket. A 
koronavírus pandémiájával kapcsolatban bejelentette, hogy Magyarország 13 déli-szlovákiai kórháznak 27 
lélegeztetőgépet ad. 

SME: Orbánov minister: Dvojaké občianstvo sa na Slovensku nepodarilo zabezpečiť - SME  
2021. március 3. (online) 

 
A Rzeczpospolita centrista-liberális napilap arról írt, hogy „Orbán Viktor színváltása az Európai 

Parlamentben súlyos következményekkel járhat”, mert „a legbefolyásosabb Európai Néppárt elhagyása felgyorsítja 
Magyarország kicsúszását az EU-ból”. A cikk szerint az EPP legfontosabb tagjai - főleg a németek - a Brexitre 
emlékezve „nem szabadultak meg korábban Orbántól”, míg a kisebb országok értetlenkedtek, hogy a Fidesz „mit 
keres még az Európai Néppártban”. A lap kiemelte: „a magyar miniszterelnököt egy évtizede bírálta az európai 
mainstream”, mert közismert volt „a vádak katalógusa: a jogállamiság és a demokrácia hamisítása” – de a folyamat 
lassan zajlott. A lap úgy fogalmazott, hogy „az áttörést, amelynek eredményeként Orbán kivonta pártját az EPP-ből, 
mielőtt ezt jelen partnerei megtették volna helyette, a sajtószabadság korlátozása volt egy maroknyi, főleg online 
médiára”. A cikk szerint „a konzervatív keresztény értékek védelmezőjeként, a muszlimok tömeges bevándorlásának 
ellenzőjeként Orbán szimpátiának örvendett, vagy talán még mindig annak örvend”. „Ő az, aki a leghosszabb ideig 
van hatalmon, a liberálisok által kritizált szlogeneket hirdetve, melyek közel állnak az európai választópolgárok nagy 
részéhez” – írta a lap, kiemelve, hogy a választók ezen csoportja „dönthet arról, hogyan alakul a politika a posztcovid 
Unióban”. A cikk szerint valószínű, hogy az ECR-hez csatlakozik most a Fidesz, amelyhez a lengyel kormánypárt is 
tartozik. Kiemeli azonban, hogy „a világjárvány miatt inkább távolodni fognak egymástól a lengyel  és magyar 
érdekek”, mert „Budapest már az Európán kívüli szövetségekre állt rá, és Moszkvát olyan kérdésekben támogatja, 
amelyek egzisztenciális veszélyt jelentenek” a lengyelek számára – például autonómiát követelve a kárpátaljai 
magyarok számára. A lap szerint „taktikai a lengyel-magyar szövetség”, viszont „stratégiai szempontból ellentétes 
oldalakon" áll a két ország. 

Rzeczpospolita: Jerzy Haszczyński: Nawet najdłuższe salami się kończy  
2021. március 3., Jerzy Haszczyński (online) 
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A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE 
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Bloomberg.com 

Breitbart.com 

CNN.com 
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Newsweek 

Politico.eu 

Reuters.com 
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The Economist 

The Guardian 

The New York Times 
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The Observer 

The Spectator 
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The Wall Street Journal 

The Washington Post 

The Washington Times 

 

Német nyelvű lapok 

Berliner-zeitung.de 

Bild.de 
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Die Welt 
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Frankfurter Allgemeine 
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L’Osservatore Romano 
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Spanyol nyelvű lapok 
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Mladá fronta Dnes 
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Szlovák nyelvű lapok 
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Adevărul 
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