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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
Az Adevarul az Átlátszó Erdély cikkének rövid összefoglalóját közölte, kiemelve, hogy „Orbán Viktor 

felvásárolta az erdélyi magyar sajtót, az elmúlt négy évben 20 millió eurót pumpált bele”. Arról írtak, hogy részben a 
számukra kedvező sajtó biztosítása miatt tette ezt a magyar kormány, másrészt az RMDSZ kontrollálása miatt. Idéztek 
a portál cikkéből: „három és fél év alatt, 2021. június végéig 7,45 milliárd forint (jelenlegi árfolyamon 20 millió euró) 
támogatást kapott a magyar kormánytól az Erdélyi Médiatér Egyesület. A támogatás révén a korábban ismeretlen 
egyesület az erdélyi magyar sajtó messze legnagyobb médiatrösztjévé vált: ma már azokat a médiaorgánumokat 
könnyebb felsorolni, amelyek nem tartoznak az egyesület portfóliójába”. Részletezték, hogy „viszonyításképpen a 
román kormány által a teljes erdélyi magyar kisebbségnek folyósított támogatás – mely lényegében az RMDSZ éves 
költségvetése – nagyjából évi 5-6 millió euró, nagyságrendileg ugyanannyi, mint az egyesület által minden évben 
megnyert összeg”. A cikkben folytatták: az Átlátszó Erdély forrásai szerint „nem is az a lényeges, hogy mit írnak meg, 
sokkal inkább az, amit nem: a médiatröszthöz tartozó kiadványokban semmilyen, a magyar kormánnyal szemben 
kritikus hang nem jelenhet meg. Bár korábban voltak példák az RMDSZ-t bíráló anyagokra, az utóbbi évek választási 
kampányai során ezek is eltűntek”. Végül leszögezték: „a látszólag gazdag médiakínálat ellenére az erdélyi magyar 
médiafogyasztók nem válogathatnak sokat: vagy az Erdélyi Médiatér Egyesület, vagy az RMDSZ által fenntartott 
médiaorgánumokat, a Janovics Jenő Alapítvány által fenntartott Erdélyi Magyar Televíziót és Erdély FM-et, valamint 
a Progress Alapítvány által kiadott maszol.ro-t követhetik”. 

Adevărul.ro: Cum a cumpărat Viktor Orban presa maghiară din Transilvania. 20 de milioane de euro, pompaţi de 
Budapesta în ultimii patru ani  
2021.07.29., Szerző: Radu Eremia (online) 

 
Az Adevarul beszámolt róla, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a Magyarországon elfogadott 

törvény mintájára LMBT-ellenes jogszabályt kezdeményez. George Simion, a párt társelnöke leszögezte: ezzel is a 
magyar kormány által elfogadott törvény melletti kiállásukat erősítenék. A cikkben ismertették, hogy 
Magyarországon olyan jogszabályt fogadtak el, amely tiltja a homoszexualitás népszerűsítését a kiskorúak körében, 
majd hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor magát a keresztény hagyományok védelmezőjének nevezi, aki a nyugati 
liberalizmustól védi ezeket az értékeket. Az Európai Bizottság aggodalmát fejezte ki a magyarországi törvény miatt, 
azt diszkriminatívnak és az európai értékekkel ellentétesnek tartja – írták. Azt is ismertették, hogy Orbán Viktor 
álláspontja szerint a törvény a gyermekeket védi és nem diszkriminálja az eltérő nemi orientációval rendelkezőket. 
Hozzátették: Magyarországon népszavazást kezdeményeznek a kérdésben. A cikkben azt is megjegyezték, hogy az 
RMDSZ egyik képviselje is hasonló jogszabály megalkotását kezdeményezte, de társai egyelőre nem kommentálták 
az erre vonatkozó újságírói kérdéseket.  

Adevărul.ro: AUR iniţiază o lege anti-LGBT, similară cu cea adoptată de Ungaria  
2021.07.27., Szerző: Andreea Ghiorghe (online) 

 
A Hotnews hírügynökség beszámolt róla, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a Magyarországon 

elfogadott törvény mintájára LMBT-ellenes jogszabályt kezdeményez. George Simion, a párt társelnöke leszögezte: 
ezzel is a magyar kormány által elfogadott törvény melletti kiállásukat erősítenék. A cikkben ismertették, hogy 
Magyarországon olyan jogszabályt fogadtak el, amely tiltja a homoszexualitás népszerűsítését a kiskorúak körében, 
majd hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor magát a keresztény hagyományok védelmezőjének nevezi, aki a nyugati 
liberalizmustól védi ezeket az értékeket. Az Európai Bizottság aggodalmát fejezte ki a magyarországi törvény miatt, 
azt diszkriminatívnak és az európai értékekkel ellentétesnek tartja – írták. Azt is ismertették, hogy Orbán Viktor 
álláspontja szerint a törvény a gyermekeket védi és nem diszkriminálja az eltérő nemi orientációval rendelkezőket. 
Hozzátették: Magyarországon népszavazást kezdeményeznek a kérdésben. A cikkben azt is megjegyezték, hogy az 
RMDSZ egyik képviselje is hasonló jogszabály megalkotását kezdeményezte, de társai egyelőre nem kommentálták 
az erre vonatkozó újságírói kérdéseket.  

Hotnews hírügynökség: AUR vrea să iniţieze o lege anti-LGBT pe modelul din Ungaria / Simpatizanţii partidului, 
chestionaţi pe reţele de socializare  
2021.07.27., Szerző: de L.P., HotNews.ro (online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról írt, hogy Romániában is elfogadhatják a vitatott magyar jogszabályt, amely tiltja a 

LGBTQ népszerűsítését. Részletezték, hogy Zakariás Zoltán RMDSZ-listán parlamentbe jutott képviselő, aki az Erdélyi 
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Magyar Néppártot (EMNP) képviseli, egy nagyon hasonló tervezet benyújtását jelentette be. A cikkben kitértek rá, 
hogy Magyarországon megtiltották az LGBTQ és a gender ideológia iskolai népszerűsítését, valamint a televíziós 
sugárzását is, ami óriási botrányt okozott Európában. A jogszabályt az Európai Bizottság és emberi jogvédő 
szervezetek is durván bírálták, továbbá vitára adott okot a magyar futballválogatott müncheni fellépése idején is, ami 
miatt Orbán Viktor végül nem utazott el a meccsre. Az írásban végül ismertették az öt népszavazási kérdést is, 
hozzátéve, hogy a szavazásra a jövő év közepéig kerül majd sor.  

Evenimentul Zilei: Controversata lege din Ungaria, care interzice promovarea LGBTQ+, ar putea să fie adoptată și  în 
România  
2021.07.23., Szerző: Nicolae Comanescu (online) 

 
Szijjártó Péter, Európa Tanács Miniszteri Bizottsága soros elnökének minőségében látogatást tett a kelet-

ukrajnai Sztanyica Luhanszka ellenőrző ponthoz. „Szomorú, hogy még mindig vannak Európában háborús övezetek. 
A Sztanyica Luhanszka-i átkelő ma minden bizonnyal Európa egyik leglehangolóbb helyszíne” – osztotta meg a 
magyar külügyminiszter a látogatás kapcsán. Hozzátette, hogy az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának soros 
elnökeként Magyarország igyekszik majd hozzájárulni a kelet-ukrajnai konfliktus békés megoldásához. Elmondta 
továbbá, hogy a település közelében magyar támogatásból építették újjá a környék orvosi ellátását biztosító 
rendelőintézetet.  

Korrespondent: "Самое печальное место в Европе": Сиярто посетил КПВВ Станица Луганская - 
Korrespondent.net  
2021.07.23., Szerző: Olga Janyivi (online) 

 
A megbeszélésen a külügyminiszterek megállapodtak a nemzeti kisebbségek kérdéseivel foglalkozó 

bizottság ülésének időpontjáról – közölte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. Hozzátette, hogy a 2011 óta nem 
ülésező nemzeti kisebbségi jogok biztosításával foglalkozó ukrán-magyar bizottság megbeszélésére szeptember 16-
án kerül sor. Szijjártó Péter abbéli reményének adott hangot, hogy "új eredményeket érhetnek el a magyar nyelv 
használata terén a magyar tannyelvű iskolákban". A magyar miniszter megjegyezte, hogy szeptember 24-én a 
határügyekkel foglalkozó vegyes bizottság ülését is megtartják, ahol a felek megvitatják a Nagyhódos-Nagypalád 
határátkelő kérdését, továbbá szeptember 30-án egy általános gazdasági bizottság ülésére kerül majd sor.  

Deny: Україна й Угорщина погодили зібрати комісію з питань нацменшин 16 вересня  
2021.07.22., Szerző: n.a. (online) 

 
A Day.kyiv.ua felületén megjelent cikkben a szerző bemutatja a lengyelek, magyarok és tatárokkal 

kapcsolatos emlékeit. Felidézte a 80-as évek elején Kárpátaljára tett látogatását is, és az ott élő magyarokkal 
kapcsolatos benyomását. A szerzőt meglepte a magyarok egy részének toleráns viszonyulása az ukrán nyelvhez. 
Éppen ezért most, amikor szembesül a nem adekvát magatartású Orbán Viktorral és a hozzá közel álló politikai 
szélsőségesekkel, gyakran emlékezik vissza az első benyomásaira. A cikk szerzője megjegyezte, hisz abban, hogy a 
magyarokkal való konszenzus lehetséges, legalább is a közeljövőben, bár Moszkva és Budapest részéről destruktív 
impulzusok érkeznek Kárpátaljára. Figyelmeztetett továbbá arra, hogy amennyiben zavargások lépnek fel a régióban, 
abban biztosan Oroszország keze van benne. 

Deny: Виклики часу і «позитивістське» мислення  
2021.07.22., Szerző: Szerhij Lascsenko (online) 

 
A megbeszélésen a külügyminiszterek megállapodtak a nemzeti kisebbségek kérdéseivel foglalkozó 

bizottság ülésének időpontjáról, illetve megvitatták az energiaügyi és oktatási kérdéseket – közölte Dmitro Kuleba 
ukrán külügyminiszter. Hozzátette, hogy a 2011 óta nem ülésező nemzeti kisebbségi jogok biztosításával foglalkozó 
ukrán-magyar bizottság megbeszélésére szeptember 16-án kerül sor. Szijjártó Péter abbéli reményének adott hangot, 
hogy „új eredményeket érhetnek el a magyar nyelv használata terén a magyar tannyelvű iskolákban”. A két fél 
megvitatta az oltási igazolványok kölcsönös elismerését, a határátkelőkön és a határokon történő közös ellenőrzést. 
Emellett a külügyi tárcák vezetői megállapodtak arról, hogy Budapesten felállítanak egy „Ukrajnaért elesettek” 
felirattal ellátott emlékkeresztet, Ukrajna pedig engedélyezi a magyar katonai temető kialakítását Kárpátalján.  

Korrespondent: Кулеба рассказал о встрече с главой МИД Венгрии - Korrespondent.net  
2021.07.22., Szerző: Olga Janyivi (online) 
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Szeptemberben Ukrajna és Magyarország megoldhatja a régóta fennálló vitáit, amelyek a közelmúltban 
bonyolították a két ország kapcsolatát – jelentette be Szijjártó Péter a Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel tartott 
sajtótájékoztatón, amelyet követően a két miniszter Donbászba indult. A találkozó házigazdája hangsúlyozta, hogy 
Szijjártó ezúttal nemcsak a magyar külügyminisztérium vezetőjeként, hanem az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságának elnökeként is látogatott el Ukrajnába a keleti demarkációs vonalhoz. A konfliktus kezdete óta először 
szerveztek ilyen szintű látogatást. Kuleba ezt fontos politikai lépésnek nevezte, amely komoly jel annak 
vonatkozásában, hogy az orosz-ukrán fegyveres konfliktus Európa biztonságának fő veszélye. A két miniszter 
sajtótájékoztatóját hangsúlyosan barátságos hangnemben tartották. A szakértők feltételezik, hogy Kijev és Budapest 
erőfeszítése azon kétoldalú problémák mielőbb történő megoldására irányul, amelyek az elmúlt években 
bonyolították a két ország kapcsolatát. Dmitro Kuleba a sajtótájékoztatón az oktatási törvénytervezet kapcsán 
megjegyezte, a nemzeti kisebbségek képviselői azt megismerve kiegészítéseket és módosításokat javasoltak. Az 
ukrán miniszter szerint a törvényjavaslat frissített változatát ismét összehangolják a nemzeti kisebbségekkel, ezt 
követően megkezdődik annak megvitatása a parlamentben. Hogy konkrétan miként valósulnak majd meg a nemzeti 
kisebbségi jogok, köztük az anyanyelvű oktatáshoz való jog, azt a miniszterek szerint szeptemberben külön bizottság 
fogja megvitatni. Ezzel párhuzamosan beütemezték a gazdasági együttműködésről szóló kormányközi bizottság 
ülését is. A hosszan tartó konfliktusok után a megbékélés jele lehet a csütörtökön Kijevben aláírt dokumentumok, 
amelyekről a felek hét éve vitáznak: az oktatási oklevelek és a tudományos fokozatok kölcsönös elismerése, illetve a 
diplomáciai képzéssel kapcsolatos együttműködés. 

Nyezaviszimaja Gazeta: Киев и Будапешт готовы помириться благодаря Донбассу  
2021.07.22., Szerző: Tatjana Ivzseko (online) 

 
Itt az ideje, hogy Ukrajna és Magyarország megkezdjék a rosszindulatú orosz befolyás elleni közös fellépést – 

írta a Newsweek véleménycikke, amely a kárpátaljai viszonyokkal foglalkozik, Ukrajna, Oroszország és Magyarország 
tekintetében. A cikk szerint a 2014 óta Ukrajnában tapasztalható, rendszeres provokációk célja az, hogy szembeállítsa 
az ukránokat a magyarokkal és a legtöbben úgy vélik, hogy Oroszország áll ezen provokációk túlnyomó többsége 
mögött, amit nemcsak az ukrán bűnüldöző egységek, hanem a lengyel bírósági és újságírói vizsgálatok is 
megerősítettek. A cikk úgy fogalmazott, hogy eljött az idő, hogy az ukrán és a magyar fél kölcsönösen utasítsa el a 
hamis narratívát, ismerjék fel, hogy a magyar kultúra és nyelv fennmaradása kívánatos Ukrajnában és oldják meg a 
felmerült probléma lényegét. A cikk kiemelte, hogy Ukrajna az ukrán nyelv révén új lehetőségeket kíván biztosítani az 
ukrajnai magyaroknak az önmegvalósításhoz, hiszen a nyelv ismerete nélkül a magyar közösség nem lesz képes kiállni 
jogaiért Ukrajnában. A cikk bátorítja Budapestet, hogy energiájával és szenvedélyével támogassa Ukrajna új politikai 
felépítését, amelyhez egy teljes jogú magyar közösség tartozhatna. Az írás rámutatott, hogy Magyarország 
tökéletesen tisztában van vele, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz igától és miért lehet ez létfontosságú 
Ukrajna függetlensége szempontjából.  

Newsweek: Ukraine's Imperfect Path | Opinion  
2021.07.19., Szerző: Dmytro Tuzhanski (online) 

 
A liberális SME Haraszti Miklóssal készített interjút. Haraszti szerint ezúttal úgy tűnik, hogy „végre van esély 

legyőzni” a választásokon Orbán Viktort, de az az ellenzéktől fog függeni, hogy a választások tisztességesek lesznek-
e. Ha az ellenzék minden választási körzetbe tud küldeni megfigyelőt, akkor lehetséges, hogy tisztességesek lesznek 
a választások. De olyan szoros lesz, hogy egyértelmű, hogy csalásokra sor fog kerülni. Haraszti szerint ellenzéki 
győzelem esetén az a jelenleg uralkodó nézet, hogy a jogállam Orbán-rendszer általi teljes mértékű aláásása miatt a 
helyrehozatalnak az érvényben lévő törvények megsértése mellett kell eljönnie. Természetesen egy sztenderd 
demokráciában ez megengedhetetlen lenne, mivel a jogállam a törvények betartásával jár. De Orbán ezzel visszaélt, 
megváltoztatta az állam összes független ellenőrző pozícióját és a kilenc éves kormányzása alatt a saját embereit 
helyezte oda. „Azt tudjuk, hogy erre csak akkor kerülhet sor, ha a változásokat az ellenzék előre bejelenti. Ha úgy nyer, 
hogy előre bejelenti a megoldásokat, ez azt fogja jelenteni, hogy az emberek mandátumot adnak neki.” Haraszti 
szerint Magyarország már nem demokrácia, ő úgy véli, csak a liberális demokráciát – a hatalom megosztásával, 
független intézményekkel – lehet demokráciának nevezni. Az interjúalany szerint Orbán számít a határon túli 
magyarok szavazataira és éppen Szlovákiát célozta meg. Az Igor Matoviccsal való megállapodás – Szputnyik a 
szlovákiai magyarok állampolgárságáért cserébe – azon tervei részét képezte, hogyan szólítsa meg legalább a 
szlovákiai magyarok egy csoportját. Haraszti szerint Orbán a „cinizmus világbajnoka”, aki csak a hatalomban hisz és 
„számomra érthetetlen módon a személyes gazdagságában is”. Egy tankönyvi machiavellista, bármi, ami működik, 
neki jó – szögezte le Haraszti. 
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SME: Disident Haraszti: Orbán ráta aj s hlasmi Maďarov zo Slovenska    
2021.07.14., Szerző: Zuzana Kovacic Hanzelová, Barbora Palovciková (online) 

 
Gyimesi György (OLaNO képviselője) részévétele a legnagyobb szlovákiai magyar fesztiválon politikai 

feszültséget keltett. A gombaszögi fesztivál politikai irányultsága már évek óta viták tárgyát képezi. A rendezvény 
mögött az Összefogás politikusai állnak, akik a fesztivál területét nagyrészt a magyar kormány támogatásából 
vásárolták meg. Orosz Örs főszervező azt mondta, a rendezvény programja politikailag semleges. Viszályt keltett 
azonban a vita, amelynek témája a magyarok politikai képviselete lesz Szlovákiában. A vitára meghívták az Összefogás 
elnökét, Mózes Szabolcsot, az MKP alelnökét, Cziprusz Zoltánt és az OLaNO képviselőjét, Gyimesi Györgyöt is. A 
Most-Híd, amely szintén része a most létrejövő közös magyar Szövetségnek, a program ezen pontja elleni tiltakozásul 
lemondta a részvételét a fesztiválon. Sólymos László, a Most-Híd elnöke a Denník N-nek megerősítette, hogy Gyimesi 
részvételével van problémájuk. A magyar kisebbségben azért is jelennek meg Gyimesi fesztiválon való részvétele elleni 
hangok, mert a képviselő egy június 17-i sajtótájékoztatón a szlovákiai magyar kulturális élet több képviselőjét is 
„kulturális maffiának” nevezte. Németh Ilona képzőművész szerint a kulturális háborút és az eddigi többi ötletét is az 
„orbáni Magyarországtól” leste el Gyimesi. A cikk kitért arra is, hogy a magyar kormány vagy a Fidesz több képviselője 
is a fesztivál vendégei között lesz: Menczer Tamás a magyarországi pandémia elleni harcról fog beszélni, Kubatov 
Gábor pedig a labdarúgásról. 

Denník N: Debata s Gyimesim rozdeľuje účastníkov najväčšieho festivalu slovenských Maďarov, Most zrušil svoju 
účasť – Denník N  
2021.07.13., Szerző: Zoltán Szalay (online) 
 

Ukrajna információt akar kapni Magyarországtól arra vonatkozóan, hogy milyen célokra és milyen mértékű 
pénzforrást szán a kárpátaljai magyar etnikai közösségnek – nyilatkozta Vaszilij Bodnar külügyminiszter-helyettes. 
Elmondása szerint Magyarország "nem mindig tartja szükségesnek az ukrán féllel való kapcsolatfelvételt ebben a 
kérdésben". Hozzátette, jelenleg Ukrajna a nyitottság növekedését tapasztalja Magyarország részéről, korai azonban 
a teljes átláthatóságról beszélni. Ezért merülnek fel kérdések – többek között a bűnüldöző szervek és a különleges 
szolgálatok részéről is – egyes alapok tevékenységével, a pénz felhasználásának irányával, külföldről történő 
átutalásuk törvényességével kapcsolatban. A diplomata szerint Ukrajnának intézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy „a magyar fél esetleges kárpátaljai befolyása ne váljon nemzetbiztonsági fenyegetéssé”. Bodnar 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy itt semmiképpen nem a nemzeti kisebbségek fejlődésének korlátozásáról vagy 
bizonyos akadályok gördítéséről van szó, éppen ellenkezőleg: ezeket jogi keretbe kellene foglalni, mivel az ilyen 
programok alapján a barátság hídjait kell építeni, nem a veszekedés alapját keresni. 

Zerkalo Nyegyeli: Поддержка Венгрии этнических венгров Закарпатья - Украина усилит контроль  
2021.07.12., Szerző: n.a. (online) 

 
A baloldali Pravda Ján Gábor karrierdiplomatával, egy, a trianoni békeszerződésről írott könyv 

társszerzőjével készített interjút, aki szerint a magyar politika az elmúlt száz évben egyáltalán nem változtatott a 
stratégiai céljain. „Csak a nemzetközi kontextus változik és Budapest nagyon ügyesen ehhez igazítja a taktikáját” – 
hívta fel a figyelmet. Az interjúalany szerint Magyarország szomszédaival fennálló problémáinak magja a szándékosan 
meg nem emésztett történelem, amely a mai politikai agendába alakult át. Azért szándékos, mert a magyar politikai  
elitek szándékosan a régen megszűnt Magyar Királysággal (szlovák nyelven „Uhorské kráľovstvo” a történelmi 
Magyarország elnevezése, az 1920 utáni Magyarországé pedig „Maďarsko” – a szerk.) azonosultak, úgy, mint kizárólag a 
saját államukkal. „Mindannyian ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy az egy soknemzetiségű képződmény volt, ahol a 
magyarok kisebbségben voltak” – közölte Gábor, aki szerint már Antall József első kormánya is revizionista politikai 
irányvonalat határozott meg. A magyar elitek létrehozták a fikciót, hogy a történelmi Magyarország egyenlő 
Magyarországgal, ez a fikció élteti a százéves traumát. Budapest ezt a „traumát” érthető módon a mai Magyarország 
szomszédéinak kárára gyógyítja. Az interjúkészítő rákérdezett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tavalyi, két jelentős 
beszédében elhangzott-e valami, ami a szomszédos országokban aggodalmat kelthet. Ján Gábor szerint a beszédek 
megerősítették a magyar politika revizionista irányvonalát, amelynek célja az egyesített magyar nemzet 
hegemóniájának megújítása a Kárpát-medencében. „A briliáns beszédekben – ezt el kell ismerni – ott a világosan 
olvasható vízió, amely meghatározza hol a magyar nemzet helye Közép-Európában.” Az interjúalany szerint 
Magyarország nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot a szomszédaival való kapcsolatokban, beleértve a 
Szlovákiával között alapszerződést is, és saját, „kárpátoki jogot” hoz létre. Azért él vissza a kisebbségi kérdéssel, mivel 
meg lehet arról győződni, hogy Szlovákiában van a kisebbségek számára a „legmagasabb szintű európai sztenderd” 
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biztosítva, míg Magyarországon programszerűen asszimilálták őket. És egyébként ezért Magyarország elvben már 
elhagyta az EU-t és a NATO-t és mélyíti a szövetségét Oroszországgal, Kínával és Törökországgal – vélte Ján Gábor. 

Pravda.sk: Ján Gábor: Maďarské elity si vytvorili fikciu, že Uhorsko = Maďarsko - Rozhovory - Žurnál - Pravda.sk  
2021.07.09., Szerző: Miroslav Caplovic (online) 

 
Az ukrán őshonos népek kapcsán elfogadott törvény nem javít a magyar kisebbség helyzetén – fejtette ki 

véleményét Szijjártó Péter az Izvesztyijának adott interjújában, amelyet a Ria-Novosztyi hírügynökség is közölt. 
Hozzátette, nem tud elképzelni Ukrajnában őshonosabb népet a magyaroknál. A külügyi tárcavezető megjegyezte, 
hogy bár ez egyfajta túlzás, ennek ellenére ezek az emberek évszázadok óta élnek ezen a területen. Vannak olyan 
emberek is, akik, anélkül, hogy elhagyták volna szülővárosukat, akár öt ország – Szovjetunió, Ukrajna, Csehszlovákia, 
Szlovákia, Magyarország – állampolgárai is lehettek. Megváltozott a terület tulajdonjoga, de a rajta élő emberek nem 
– hangsúlyozta Szijjártó. 

Ria Novosztyi hírügynökség: Глава МИД Венгрии назвал свой народ самым коренным на Украине 
2021.07.08., Szerző: Izvestia.ru (online) 

 
A Ria-Novosztyi felületén megjelent cikk az őshonos népekről szóló, sok vizet felkavaró ukrán törvényt 

boncolgatta. A szerző szerint nem telik el olyan nap, hogy egy adott ország képviselője ne nyilatkozna arról, hogy joguk 
van bekerülni a jogszabályba. Bár megkésve, de felháborodott Magyarország is. Szijjártó kifejtette, hogy ha Ukrajna 
területén bármely nép őshonosnak tekinthető, akkor azok az évszázadok óta ott élő magyarok! Kijelentésben nincs 
semmi meglepő, ez egy állandó napirendi pont a magyar külpolitikában. Ugyanakkor nem egészen világos, hogy a 
külügyi tárca vezetője miért háborodott fel ezúttal. A jogszabály értelmében Ukrajna őshonos népeinek nevezik 
azokat, akik Ukrajnán kívül nem rendelkeznek saját etnikai állammal. A magyaroknak ott van Magyarország, amelynek 
lakossága több mint 98 százalékban magyar. Bár az a tény, hogy miért választották Ukrajnában az „őslakosok" 
meghatározását az ilyen népek számára, külön vita oka is egyben. 

Ria Novosztyi hírügynökség: Нет более коренного народа на Украине, чем венгры! Считают венгры 
 2021.07.08., Szerző: Alekszej Kraszilnyikov (online) 

 
A magyarok és a szlovákok a többségi vagy hatalmi helyzetben ugyanúgy viselkednek – írta a liberális Denník 

N felületén megjelent véleménycikkében az egykori diplomata és publicista szerző, aki szerint a szlovák-magyar 
kapcsolatok legnagyobb nyomorúsága abban rejlik, hogy mindkét fél éppen azokat szorítja háttérbe, akiknek fontosak 
ezek a kapcsolatok. A közelmúltban tartott, a szlovák és magyar miniszterelnök találkozóján elhangzott kijelentések, 
miszerint „a szlovák kormány minden állampolgár kormánya, tekintet nélkül a nemzetiségre” és hogy „a szlovák-
magyar kapcsolatok még soha nem voltak olyan jók, mint most”, egyszerűen nem igazak. Hogyan is lehetnének most 
a legjobbak a szlovák-magyar kapcsolatok, ha a szlovákiai magyar véleményformálók egy jelentős része Ivan Korcokot 
(szlovák külügyminiszter) hungarofóbnak és nacionalistának tartja, vagy ha az MKP-t képviselő megyei önkormányzati 
szervek képviselői Nyitrán és Besztercebányán demonstratív módon elhagyják a termet Martin Klus államtitkár 
megérkezésekor? Hogyan is lehetnének a szlovák-magyar kapcsolatok a legjobbak, ha a szlovák nyilvánosság – 
beleértve a véleményformáló médiákat (tisztelet a kivételnek) – a magyar kisebbség problémáival csak érintőlegesen 
foglalkozik. Hogyan is lehetnének jók ezek a kapcsolatok, ha lassan nincsen olyan intézmény, amely révén 
megvalósulna a nemzeti kisebbségek alkotmányos joga, hogy az őket kifejezetten érintő ügyekről szóló 
döntéshozatalban részt vehessenek? Sajnos a szlovák demokratikus nyilvánosság egy jelentős része számára a 
következőt jelenti a polgári alapelv: a magyarok (és más kisebbségek) ne ragaszkodjatok ennyire görcsösen az 
identitásotokhoz! A szlovák politikai pártok, és egyáltalán a szlovák intézmények, semmilyen módon nem nyitottak a 
magyarok és más nemzetiségek felé. Illetve, nem rendszerszinten vagy egy program keretében. Politikai „nyomás” 
nélkül szinte lehetetlen kisebbségi pozícióból egy (nem választott) köztisztséget betölteni, a szakmai és az emberi 
tulajdonságok egyáltalán nem számítanak. Amennyiben, természetesen, valaki nem titkolja el, hogy magyar. Ezen a 
téren a szlovák pártok és intézmények kisebbségekkel szembeni politikája képmutató. 

Denník N: Lesk a bieda slovensko-maďarských vzťahov – Denník N  
2021.07.07., Szerző: Kálmán Petőcz (online) 

 
Az Izvestia.ru interjút készített Szijjártó Péterrel az Innoprom-2021 nemzetközi fórum keretében, amelyben 

fontosnak nevezte Oroszország és Magyarország együttműködését, kiemelve, hogy az elmúlt évek folyamán a 
geopolitikai konfliktus miatt sokat veszítettek a magyar vállalkozások és gazdaság egészében. Éppen ennek 
köszönhetően a kiállításon 26 magyar különböző méretű, illetve ágazatban tevékenykedő vállalat képviselői vettek 
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részt. Szijjártó elmondta, hogy Magyarország meghosszabbította a Jekatyerinburggal kötött megállapodást, illetve 
számos újat kötött. Többek között a Jekatyerinburg és Budapest közötti légijárat beindításáról. A Szputnyik V vakcina 
kapcsán Szijjártó kifejtette, az Európai Bizottság nagy hibája, hogy az elejétől fogva ideológiai és geopolitikai 
szempontból tekintett a vakcinákra. Magyarország számára az oltóanyag az életek megmentésének módja, ezért 
látogattak el a magyar szakértők Kínába és Oroszországba, ahol megvizsgálták a vakcina gyártási folyamatát, illetve 
azok dokumentációját, hogy azok elnyerjék Magyarország jóváhagyását. A magyar szakértők megállapították, hogy a 
Szputnyik V hatékony és biztonságos. Szijjártó az oltási tanúsítványok kölcsönös elismeréséről azt nyilatkozta, hogy 
Magyarország álláspontja szerint, aki be van oltva, az védve van, ezért a korlátozásokat az immunizálás tempójától 
függően enyhítik. Szijjártó a Paks 2 kapcsán elmondta, néhány építési tevékenység már megkezdődött, az 
engedélykérelmet tavaly nyújtották be, a magyar nemzeti szabályozó hatóságnak ez év októberéig kell határozatot 
hoznia, tehát minden a tervek szerint halad. Hozzátette, Budapest minden szükséges jóváhagyást megkapott 
Brüsszeltől. A kérdésre, hogyan viszonyul Magyarország az őshonos népekről elfogadott ukrán törvényhez, Szijjártó 
azt felelte, hogy sajnálatos módon a két ország közötti konfliktus régóta fennáll. A magyar szótár szerint az „őshonos 
lakosok” kifejezés azt jelenti, hogy ez a nemzeti közösség régóta él a meghatározott területen. Szijjártó elmondta, 
nem tud elképzelni Ukrajnában őshonosabb népet, mint a magyarok. Az ukrán szótárban azonban ez a kifejezés mást 
jelent. Szijjártó hozzátette, rendszeresen találkozik Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel, de eddig nem sikerült 
áttörést elérni a kisebbségi jogok terén. A külügyminiszter a nemrég elfogadott LMBT-propagandát tiltó törvényről is 
nyilatkozott, kiemelve, hogy az a gyermekek védelmét szolgálja. E jogszabály szerint a 18 éven aluli gyermekek 
oktatása a szexuális orientáció terén a szüleik kizárólagos joga, ugyanakkor a 18 éven felüliek nincsenek korlátozva 
semmiben. Természetesen az Európában uralkodó túlzott politikai korrektség miatt hatalmas kampány indult be 
hamis hírek áramával e törvény ellen – hangsúlyozta Szijjártó. Oroszország Nyitott Égbolt szerződésből való kilépése 
kapcsán Szijjártó rámutatott arra, hogy valahányszor Kelet és Nyugat között konfliktus robbant ki, Magyarország 
Közép-Európában mindig is a vesztesek közé került. Ezért támogatja a Kelet és Nyugat közötti kölcsönösen tiszteleten 
alapuló párbeszédet. "Remélem, hogy a Nyitott Égbolt Szerződés – hasonlóan a többi megállapodáshoz, amely 
platformot biztosít a keleti és nyugati tárgyalásokhoz, megmarad” – mondta Szijjártó. 

Az interjú rövidített változatát a Lenta hírügynökség is közölte. 
Izvesztyija: «Брюссель вкладывает в вакцинацию геополитический и идеологический смысл» | Статьи  
2021.07.07., Szerző: Jekatyerina Posztnyikova (online) 

 
Kárpátalján három személy ellen emelnek vádat az állampolgársági egyenlőség megsértése miatt. A 

kárpátaljai regionális ügyészség sajtószolgálatának közleménye értelmében a beregszászi provokatív feliratokat és az 
ukrajnai magyarokkal szembeni fenyegetéseket tartalmazó plakátok kifüggesztéséért két dnyiprói és egy kijevi 
lakosnak kell felelnie. A vizsgálat szerint a három férfi az egyik közösségi hálón megjelentetett hirdetés alapján 
egyezett bele abba, hogy pénzbeli jutalom fejében helyezzen el provokáló tartalmú falragaszokat Beregszászban. 
Néhány nappal az eset után a rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították az elkövetőket. Azt 
azonban még vizsgálják, hogy ki volt a megrendelő, és hogy az elkövetők nem vettek-e részt más hasonló 
közelmúltbeli provokációkban. 

Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye: Под суд за расклейку листовок с угрозами украинским венграм пойдут 
трое мужчин  
2021.07.07., Szerző: Tatjana Necset (online) 

 
Az ABC arról közölt cikket, hogy Janez Jansa (szlovén miniszterelnök) közelebb viszi a balkáni országokat az 

Unióhoz, ezzel gátat szabva Oroszország és Kína balkáni befolyásának. A cikk kitért arra, hogy Magyarország számára 
is igen fontos az Unió balkáni országokkal történő bővítése, különösen Szerbia esetében. Ott ugyanis jelentős 
mennyiségű magyar kisebbség él, akiket Orbán Viktor miniszterelnök közvetlen kapcsolatba szeretne hozni az 
anyanemzettel, ahonnan szerinte származnak.   

ABC: Jansa acerca la UE a los Balcanes para frenar la influencia de Rusia y China  
2021.07.07., Szerző: Enrique Serbeto (print, 26. oldal) 
 

Budapest az elmúlt héten, pénteken indította el a szomszédos országok határmenti régióiban élő külföldiek 
beoltására irányuló kampányát. Az oltásban többek között a kárpátaljai lakosság is részesülhet, akik bizonyos 
határátkelőhelyeken és a határ közelében található kórházakban vehetik azt fel. A kárpátaljai lakosság immunizációját 
a Johnson & Johnson Janssen nevezetű vakcinájával végzik. Magyarország kezdeményezése nyomán más országok – 
Románia, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Ausztria – határmenti régióinak lakossága is részesülhet az oltásban. 
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Az Unian hírügynökség által közölt cikket a Zn.ua is megjelentette. 
Az Unian hírügynökség által közölt cikket a Korrespondent.net is megjelentette. 

Unian hírügynökség: Угорщина почала вакцинувати від COVID українців Закарпаття  
2021.07.05., Szerző: Dmitro Zaharov (online) 

 
A Ria-Novosztyi hírügynökség ukrán őshonos népekről szóló törvényt boncolgató cikkében megjegyezte, 

hogy a jogszabály az orosz nemzet mellett sérti a mai Ukrajna különböző részein évszázadok óta élő magyarok, 
lengyelek, görögök, bolgárok, románok jogait is. A cikk megemlítette továbbá, hogy míg az ukrán törvény értelmében 
az őshonos népek széleskörű kulturális, gazdasági, oktatási és nyelvi jogokban részesülnek, illetve anyanyelvükön 
tanulhatnak, az orosz ajkúak nem kapnak ilyen jogot. Ugyanakkor a „félfasiszta oktatási törvényben”, ahogy Gulyás 
Gergely magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter nevezte, Budapest és Bukarest nyomására engedményeket 
tettek a magyar, román, és egyben a lengyel és szlovák nyelvű oktatással kapcsolatban. 

Ria Novosztyi hírügynökség: Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины  
2021.07.04., Szerző: Valerij Mihajlov (online) 

 
Az Izvestia.ru cikke beszámolt arról, hogy az ukrán Legfelsőbb Tanács elfogadta a krími tatárokat, karaimokat 

és krimcsakokat őshonos népeknek elismerő törvényt. A cikk megemlítette, hogy az őshonos lakosok listájára nem 
kerültek fel azon népek, amelyek évszázadok óta Ukrajna területén élnek, például az oroszok, a magyarok és a 
görögök. A jogalkotók kifejtették, hogy ezen népek saját „anyaállammal” rendelkeznek, bár nem világos, hogy emiatt 
miért kellene megsérteni azok jogait Ukrajnában. Ezt az ukrán ellenzék is kiemelte nyilatkozatában, amely szerint a 
törvény csak elmélyíti az ukrán társadalom megosztottságát. Ukrajna olyan nacionalista állammá változik, ahol vannak 
kiváltságos népek, akiket minden kulturális, nyelvi, információs, sőt saját képviseleti szerveikhez való joggal 
felruháznak, és vannak a „nem kívánatos”, jogfosztott nemzeti kisebbségek, amelyek irányában csak a diszkrimináció, 
sértő vádak, kvóták, bírságok és kényszerített asszimiláció politikája valósul meg – mutatott rá az Ellenzéki Platform – 
az Életért párt. A törvényt Oroszországban sem hagyták figyelmen kívül. Az orosz küldöttség tiltakozásának adott 
hangot a PACE-ban, a felhívást Szerbia, Örményország, Magyarország és Moldova képviselői is támogatták. 

Ria Novosztyi hírügynökség: Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения "Турецкого потока"  
2021.07.04., Szerző: n.a. (online) 

 
Az Ellenzéki platform - az életért ukrán párt az ukrajnai alkotmánybírósághoz fordul az őshonos népekről 

szóló ukrán törvény kapcsán, mivel az fokozza a társadalmi megosztottságot – fejtette Jurij Bojko pártelnök. 
Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában született és élő oroszok, magyarok, románok és más nemzetiségek erkölcsi pofont 
kaptak a törvény nyomán, amellyel mintha arra utalnának, hogy jogfosztott nemzeti kisebbségről van szó. 

A Ria-Novosztyi hírügynökség által megjelentetett cikket a Lenta hírügynökség is közölte. 
Ria Novosztyi hírügynökség: "Оппозиционная платформа" оспорит закон о коренных народах Украины  
2021.07.02., Szerző: n.a. (online) 

 
Pjotr Tolsztoj, az Állami Duma alelnöke elmondta, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének orosz 

küldöttsége tiltakozását fejezte ki az őshonos népekről szóló törvény Ukrajna általi elfogadása kapcsán, amelybe 
nem foglalták bele az oroszokat és sok más, a köztársaságban élő nemzetek képviselőit. Elmondása szerint az orosz 
fél kezdeményezését az örmény, a magyarországi, a moldovai és a szerbiai képviselők is támogatták. 

Az Izvestia.ru által megjelentetett cikket a Ria-Novosztyi hírügynökség is közölte. 
Az Izvestia.ru által megjelentetett cikket a Kommersant.ru is közölte. 

Izvesztyija: Делегация РФ заявила в ПАСЕ протест из-за закона Украины о коренных народах | Новости | 
Известия  
2021.07.02., Szerző: Grigorij Medvegyev (online) 
 

A Day.kyiv.ua interjút közölt Viktor Pascsenko politológussal Kárpátalja 30 éves fejlődéséről szóló könyve 
kapcsán. A szerzőt többek között arról kérdezték, mennyire van befolyással Kárpátalja politikai életére a „magyar 
tényező”. A szakértő szerint az arány 10 százalékos, a magyarok ugyanis nagyjából ilyen méretű támogatást nyernek 
a régió helyközi választásán. Bár a médiában az érzelmileg rendkívül érzékeny téma sokkal nagyobb teret kap. A 
kárpátaljai magyar tényező természetesen nem hasonlítható össze az orosz tényezővel keleten, délen, sőt egész 
Ukrajnában, habár ezt gyakran megkísérlik, kiemelve a magyar vezetőség autoriter magatartását – fejtette ki 
Pascsenko. Véleménye szerint a politikában feltétlenül figyelembe kell venni ezt a tényezőt. Alapvető fontosságú, 
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hogy Magyarország európai ország, és ezeket a kérdéseket európai elvek mentén lehet és kell megoldani, ami 
lehetetlen az Oroszországgal fennálló kapcsolatok pillanatnyi történelmi szakaszában. 

Deny: Політичний розвиток Закарпаття в епоху Незалежності  
2021.07.01., Szerző: Vaszil Ilnyickij (online) 

 
Ukrajna őslakos népeiről a parlament elé terjesztett törvénytervezet az országban élő oroszok ellen irányul, 

ami újabb kísérlet az emberek első és másodosztályú kategóriákba sorolására – jelentette ki az Izvestia.ru-nak Jurij 
Bojko, az Ellenzéki Platform - Az Életért párt képviselője. Véleménye szerint a nevezett törvény, amelyet az ukrán 
államfő terjesztett a parlament elé, egyértelműen az Ukrajnában élő oroszok, magyarok, románok, és mindazok ellen 
szól, akik az országot szülőföldjüknek tekintik. A politikus úgy véli, az Ukrajnában élő népekkel szembeni fellépés a 
nyelvi és oktatási törvényekkel kezdődött, és az ország mostani elnöke, Volodimir Zelenszkij folytatja ezt a 
nacionalista irányvonalat. Bojko megjegyezte, amennyiben elfogadják az őslakosokról szóló törvényt, pártja az 
alkotmánybírósághoz fog fordulni. 

Izvesztyija: В ОПЗЖ раскритиковали законопроект о коренных народах Украины | Новости | Известия  
2021.07.01., Szerző: Jelena Csukalina (online) 

 
A Legfelsőbb Tanács július 1-én 325 szavazattal, szinte vita nélkül elfogadta Volodimir Zelenszkij elnök által a 

parlament elé terjesztett botrányos törvényjavaslatot az ukrajnai őslakosok kapcsán. Ennek értelmében "Ukrajna 
őslakos népe egy őshonos etnikai közösség, amely Ukrajna területén alakult ki, eredeti nyelv és kultúra hordozója, 
hagyományos, társadalmi, kulturális vagy képviseleti szervekkel rendelkezik, önmagát Ukrajna őslakos népeként 
azonosítja, etnikai kisebbséget képez a lakosság körében, és Ukrajnán kívül nem rendelkezik állami oktatással." Az 
utolsó kitétel, az Ukrajnán kívül oktatással nem rendelkező népről kulcsfontosságú. Ezért válnak az évszázadok óta 
Ukrajna területén élő oroszok, beloruszok, zsidók, moldávok, magyarok és más nemzetiségek képviselői nem őshonos 
népekké a Zelenszkij által vezetett államban. Ennek megfelelően nem jogosultak "széleskörű kulturális, gazdasági, 
oktatási és nyelvi jogokra", nem hozhatnak létre tömegtájékoztatási eszközöket a saját nyelvükön, és nem kaphatnak 
támogatást az állami költségvetésből képviselő-testületeik számára, amennyiben ilyenek létrejönnek. A jóváhagyott 
törvény tulajdonképpen csak három, főleg az orosz Krímben élő népet ismer el őshonosként: a krími tatárokat (kb. 250 
ezer ember), a karaiakat (1900 fő) és a krimcsákokat (kevesebb mint 500 ember). 

A hírről a Ria-Novosztyi hírügynökség is beszámolt. 
Rosszijszkaja Gazeta: Кто здесь коренной  
2021.07.01., Szerző: Pjotr Lihomanov (online) 
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