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ÖSSZEFOGLALÓK 
 

Az Ukrajna elleni orosz támadással csütörtökön új korszak nyílt az európai politikában, és 

Magyarországon némileg értetlenül fogadták az Oroszország ellen életbe léptetendő uniós szankciókkal 

kapcsolatos állítólagos magyar ellenállást illető nyugati kételyeket – írta véleménycikkében a The Spectator 

publicistája. A cikkíró szerint igaz ugyan, hogy Orbán Viktor miniszterelnök korábban az EU- és NATO-

tagságot az Oroszországgal fenntartott pragmatikus gazdasági kapcsolatokkal kiegyensúlyozni próbáló 

„magyar út” mellett állt ki, illetve, hogy a Fidesz szerint egyebek mellett ennek a pragmatizmusnak a hiánya 

vezetett a mostani konfliktushoz, de a The Spectatornak nyilatkozó magyar kormányzati szereplők a cikkíró 

szerint a lehető legegyértelműbben jelezték a EU és az NATO közös fellépése melletti elkötelezettségüket. 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója kijelentette, Magyarország stratégiai célja továbbra is az 

EU egységének fenntartása, és hozzátette, hogy eddig is csak a nemzetközi liberális média igyekezett erről 

mást sugallni. A Fidesz régóta érvelt azzal, hogy az Oroszországot sújtó szankciók hatástalanok, sőt 

kontraproduktívak, és ennek fényében egyértelmű, hogy a magyar kormány most egy olyan 

intézkedéscsomagba egyezett bele, melyben valójában nem hisz, de ez is éppen, hogy a közös nyugati 

fellépés melletti elkötelezettségét bizonyítja. A cikkíró hozzátette: nem ez az egyetlen olyan terület, ahol a 

Fidesz képesnek tűnik áldozatokat hozni az EU egységéért, és több kormányzati szereplő is a lehető 

legegyértelműbben jelezte, hogy Magyarország minden Ukrajnából érkező menekültet befogad, az ukrajnai 

magyar kisebbség jogait érintő, az ukrán hatóságokkal szembeni régóta húzódó konfliktusok árnyékában is, 

bár a fideszes politikusok szerint a Nyugat korábban „naivan” állt ehhez a kérdéshez. Nem kétséges, hogy az 

Oroszország elleni szankciók támogatásával, illetve az ukrajnai menekültek befogadására való nyitottsággal a 

magyar kormány „saját politikai ösztöneit tagadja meg”, de ez csak még inkább kidomborítja az ország a 

nyugati egység melletti elkötelezettségét, és bár az EU-val szembeni „kulturális törésvonalak” nem tűntek el, 

az Oroszországgal szembeni fellépést illetően – amiben a magyaroknak másoknál több tapasztalata van – 

nem kérdés, melyik oldalon áll az ország – írta a The Spectator publicistája. 

The Spectator: Hungary is standing by the EU on Ukraine  

2022.02.27., Szerző: William Nattrass (online) 

 

Ukránok ezrei menekülnek a háború elől, miközben a lengyel, szlovák, magyar, román és moldovai 

hatóságok mozgósítottak a fogadásukra, egyúttal könnyítették a szokásos határmenti eljárásaikat, valamint a 

COVID-19 tesztelési protokollt. A fogadásra mozgósító Magyarország a héten rendeletben jelentette be, 

hogy minden Ukrajnából érkező ukrán állampolgár, valamint minden ott legálisan tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgár védelemre jogosult. Kárpátalja, Ukrajna legnyugatibb, Magyarországgal határos 

régiója szintén mintegy 150 000 magyarnak ad otthont, akik közül sokan magyar állampolgárok. Bár 

Oroszország inváziója még nem terjedt ki arra a területre, amelyet Ukrajna többi részétől a Kárpátok 

választanak el, sokan úgy döntöttek, nem várják meg a helyzet súlyosbodását. Az az üdvözlés, amelyet 

Lengyelország és Magyarország most az ukránokkal szemben tanúsít, nagyon különbözik attól, amelyet az 

elmúlt években a Közel-Keletről és Afrikából érkező menekültekkel és migránsokkal szemben tanúsítottak - 

kommentálta az eseményeket a Breitbart. 

Breitbart.com: Ukrainians flee war, seeking safety across western borders  

2022.02.27., Szerző: Vanessa Gera, Adam Pemblea (online) 

 

Orbán Viktor nyilatkozatát is idézte az Ukrajna elleni orosz támadás nyomán az országot tömegesen 

elhagyó, részben magyar nemzetiségű menekültekről írt cikkében a Financial Times, a miniszterelnök 

videóüzenetében egyértelműen leszögezte, Magyarország katonai erőkkel vagy felszereléssel nem támogatja 

Ukrajnát, és az oroszokkal kötött hosszú távú gázszerződést sem kívánja kockára tenni, de felajánlotta a 

humanitárius segítségnyújtást. A Financial Times szerint a menekülteket 2015-ben még pengés 

szögesdrótkerítéssel távol tartani igyekvő magyar kormányfő hozzáállása most teljesen más, részben, mert az 

érkezők közül sokan magyar nemzetiségűek, illetve magyar állampolgárok, valamint, mert közvetlenül egy 

szomszédos országból érkeznek. A lap hozzátette: egy Orbán Viktor által korábban a Facebookon közzétett 
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videóban látható térkép alapján a magyar kormány mintegy 600 ezer menekült érkezésével számol, és a 

Financial Times összesítése szerint magyar, lengyel, román és szlovák kormányzati becslések szerint 1 

milliónál is több lehetséges menekült érkezésére készülnek a négy országban. 

Financial Times: Hungary welcomes refugees escaping conflict and conscription  

2022.02.26., Szerző: Marton Dunai (print, 2. oldal) 

 

Orbán Viktor magyar kormányfő szombaton kijelentette, hogy Magyarország egy barátságos hely az 

Ukrajnából érkező emberek számára, ahol barátok várják őket. Az infostart.hu híroldal szerint a 

miniszterelnök az újságírók előtt hangsúlyozta, hogy a katonai cselekmények egyelőre messze vannak a 

magyar határtól, azonban fel kell készülni arra, hogy Kárpátalján is sor kerül rájuk. „A jövő héten jobban fog 

kelleni figyelnünk, mert nem akarok fegyveres konfliktusba keveredni” – tette hozzá Orbán. A miniszterelnök 

dezinformációnak minősítette, hogy Magyarország lenne az egyetlen olyan ország, amelyik ellenzi 

Oroszország kizárását a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből. A határon kialakult helyzettel kapcsolatban 

megjegyezte, hogy Magyarország Ukrajnából mindenkit beenged a területére – még az iratokkal nem 

rendelkezőket is – és a megfelelő ellenőrzés után a harmadik országok állampolgárait is.   

SME: Orbán sľúbilpomocutečencom. Poprel, že by brániluvaleniusankcií na Rusko - Svet SME  

2022.02.26., Szerző: TASR (online) 

 

Az Agerpres hírügynökség az MTI azon román nyelvű anyagát közölték, amely szerint az elmúlt 

három napban több mint 62 ezren léptek be a magyar-ukrán határon Magyarországra. A Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság azt is közölte, hogy a rendőrség teljes kapacitással üzemelteti mind az 

öt ukrán viszonylatú közúti határátkelőhelyet és biztosítja az Ukrajnából Magyarországra érkezők folyamatos 

belépését. Ismertették azt is, hogy Orbán Viktor szombaton meglátogatta a beregsurányi határátkelőt és 

arról beszélt, hogy ha a háború kiterjed, Kárpátalján is lesznek harci cselekmények és leszögezte: a 

következő héten lesz inkább szükség erősebb lélekjelenlétre. Idézték a miniszterelnök szavait: minden 

menekültnek segít Magyarország, azoknak a hadköteles férfiaknak is, akinek belépnek a területére. 

Agerpres hírügynökség: Peste 62.000 de persoane au intratînUngaria din Ucraina; premierul Viktor Orban 

a vizitat graniţa  

2022.02.26., Szerző: MihaelaToth (online) 

 

Orbán Viktor nyilatkozatát is idézte az Ukrajna elleni orosz támadás nyomán az országot tömegesen 

elhagyó, részben magyar nemzetiségű menekültekről írt cikkében a Financial Times, a miniszterelnök 

videóüzenetében egyértelműen leszögezte, Magyarország katonai erőkkel vagy felszereléssel nem támogatja 

Ukrajnát, és az oroszokkal kötött hosszú távú gázszerződést sem kívánja kockára tenni, de felajánlotta a 

humanitárius segítségnyújtást. A Financial Times szerint a menekülteket 2015-ben még pengés 

szögesdrótkerítéssel távol tartani igyekvő magyar kormányfő hozzáállása most teljesen más, részben, mert az 

érkezők közül sokan magyar nemzetiségűek, illetve magyar állampolgárok, valamint, mert közvetlenül egy 

szomszédos országból érkeznek. A magyar kormány csütörtöki rendelete szerint emellett ideiglenes 

menedékjogot kap minden Ukrajnából érkező menekült. A lap hozzátette: egy Orbán Viktor által korábban a 

Facebookon közzétett videóban látható térkép alapján a magyar kormány mintegy 600 ezer menekült 

érkezésével számol, és a Financial Times összesítése szerint magyar, lengyel, román és szlovák kormányzati 

becslések szerint 1 milliónál is több lehetséges menekült érkezésére készülnek a négy országban. 

Financial Times: Ukrainians flee over borders to escape Russian troops and conscription  

2022.02.25., Szerző: Marton Dunai (online) 

 

A Lidové noviny online kiadásában megjelent cikkében beszámolt arról, hogy a magyar-ukrán határ 

ukrajnai oldalán pénteken három-öt kilométeres autó sorok alakultak ki, a menekültek ugyanakkor 

Lengyelországba és Szlovákiába is mennek. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter pénteken a Facebookon 

közölte, hogy Magyarország humanitárius folyosót hoz létre az Ukrajnából menekülő harmadik országbeli 

állampolgárok számára. „Ezen országok állampolgárait vízum nélkül beengedjük a területünkre és elvisszük 

őket az ukrán határhoz legközelebb található repülőtérre, ami Debrecenben van” – közölte a külügyminiszter 
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és hozzátette, hogy Budapest ezzel az olyan országok kérésére reagál, mint Izrael, Irán, India és Mongólia. A 

Hungary Today szerint az Ukrajnából érkezők között főleg az ottani magyar kisebbség tagjai vannak. Orbán 

Viktor miniszterelnök kormánya arra számít, hogy akár 600 ezer ember is érkezhet Magyarországra a 

szomszédos országból. 

Lidové noviny: Na hranicích Maďarska se tvoří kolony, Polsko již přijalo 30 tisíc Ukrajinců 

2022.02.25., Szerző: CTK (online) 

 

A Mladá fronta Dnes online kiadásában megjelent cikkében beszámolt arról, hogy a magyar-ukrán 

határ ukrajnai oldalán pénteken három-öt kilométeres autó sorok alakultak ki, a menekültek ugyanakkor 

Lengyelországba és Szlovákiába is mennek. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter pénteken a Facebookon 

közölte, hogy Magyarország humanitárius folyosót hoz létre az Ukrajnából menekülő harmadik országbeli 

állampolgárok számára. „Ezen országok állampolgárait vízum nélkül beengedjük a területünkre és elvisszük 

őket az ukrán határhoz legközelebb található repülőtérre, ami Debrecenben van” – közölte a külügyminiszter 

és hozzátette, hogy Budapest ezzel az olyan országok kérésére reagál, mint Izrael, Irán, India és Mongólia. A 

Hungary Today szerint az Ukrajnából érkezők között főleg az ottani magyar kisebbség tagjai vannak. Orbán 

Viktor miniszterelnök kormánya arra számít, hogy akár 600 ezer ember is érkezhet Magyarországra a 

szomszédos országból. 

idnes.cz: Na hranicích Maďarska se tvoříkolony, Polsko již přijalo 30 tisíc Ukrajinců - iDNES.cz  

2022.02.25., Szerző: CTK (online) 

 

Konkrét válasz nélkül maradt az a budapesti megkeresés, hogy Orbán Viktor visszautasította-e két 

politikai barátja, Mateusz Morawiecki és Janez Jansa, Ukrajna EU-hoz való csatlakozási javaslatának aláírását, 

vagy nem is kérték fel – írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung az orosz-ukrán háború kapcsán. A tagállamok 

garantált felvételi perspektívát javasolnak Ukrajna számára 2030-ig. Grúzia, Moldova és a nyugat-balkáni 

államok számára is ki kell dolgozni megfelelő ajánlatokat: „Ha az EU nem bővül, akkor majd valaki más 

bővíti”. A cikk kiemelte, hogy Orbán Viktor közismerten közel áll Vlagyimir Putyinhoz. Ezzel szemben a 

magyar kormány évek óta harcban áll az ukrán kormánnyal, főként a Kárpátalján élő magyar kisebbséggel 

való bánásmód miatt. A cikk szerint látható, hogy Orbán Viktor a katonai felső vezetéstől tájékozódik, és 

kijelenti, hogy mindent meg kell tenni a háború megakadályozása érdekében. Magyarországnak „ki kell 

maradnia ebből a konfliktusból, ebből a katonai konfliktusból”. Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtökön 

azt mondta, hogy kiáll Ukrajna, valamint annak területi integritása és szuverenitása mellett. Magyarország 

része volt és marad a NATO döntéseinek és közös válaszlépéseinek. Oroszország bírálata azonban ebben a 

nyilatkozatban sem jelent meg. A cikk közölte, hogy a külügyminiszter azonban behívta az orosz 

nagykövetet, és neki is elmagyarázta Ukrajna szuverenitásának és integritásának álláspontját. 

Magyarországon eközben zajlik a kampány: Orbánt keményen támadja az ellenzék az Oroszországgal 

kapcsolatos álláspontja miatt. Márki-Zay Péter egy berlini rendezvényen Magyarország és az EU „árulójának” 

nevezte Orbán Viktort. Ezzel szemben a kormány bírálta az ellenzéki felhívásokat, amelyek a szomszédos 

Ukrajna katonai támogatására szólítanak fel: „Nem szabad hagyni, hogy a baloldal belerángasson minket 

ebbe a háborúba” – mondta Szijjártó. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Zwischen Nähe und Skepsis  

2022.02.25., Szerző: Stephan Löwenstein (print, 6. oldal) 

 

 „Aki csak teheti, menekül” – mondta Szavla Krisztián, az egyik első menekült, aki csütörtökön 

érkezett Magyarországra Ukrajna nyugati régiójából, Kárpátaljáról, ahol jelentős magyar kisebbség él. 

Csütörtökön a magyar rendőrség arról számolt be, hogy a 140 kilométeres ukrajnai határ mentén öt 

átkelőhelyen hosszú sorokban álltak a Magyarországra várakozó autók. Az MTI hírügynökség szerint 

csütörtökön „legalább 400-500 ember” gyalogosan lépte át a magyar határt. Orbán Viktor miniszterelnök 

korábban azt mondta, országa felkészült arra, hogy az orosz inváziót követően megnövekszik az érkezők 

száma. Egyre több Magyarországra érkező ukrán állampolgárral kell számolnunk, akik feltehetően 

menekültstátuszért folyamodnak, közölte Orbán csütörtöki videóüzenetében. Az miniszterelnök Facebook-

oldalán tegnap megjelent térkép azt jelezte, hogy mintegy 600 ezer menekült érkezhet Ukrajnából. 
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Breitbart.com: By car and foot, Ukrainerefugees start flowing into Hungary  

2022.02.25. (online) 

 

Az Agerpres hírügynökség az MTI román nyelvű cikkét közölte Kovács Zoltán szavairól, amelyek 

szerint „minden alapot nélkülöző hazugságok, dezinformációk jelentek meg pénteken a kárpátaljai 

magyarokról”. A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős 

államtitkára úgy fogalmazott: egyes orosz nyelvű orgánumok arról tudósítottak ukrán forrásokra hivatkozva, 

hogy a Kárpátalján élő nemzetiségek azt tervezik, népszavazást tartanak az Ukrajnából történő kilépésről. A 

hamis hírek szerint a kárpátaljai magyarok azzal a kéréssel fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy 

védje meg őket a népirtástól. Ezeket a hazugságokat maguk az illetékes ukrán hatóságok cáfolták – tette 

hozzá Kovács Zoltán. Kijelentette: az Ukrajnában zajló háború a legrosszabb forgatókönyvet jelenti. 

Magyarország és a régió lakóinak az érdeke a béke mielőbbi helyreállítása – hangsúlyozta. 

Agerpres hírügynökség: Budapesta dezminte dezinformări despre etnicii maghiari din Ucraina  

2022.02.24., Szerző: Marius Hosu (online) 

 

Az orosz bevonulás hírére Magyarország felé is megindult, a határt Beregsuránynál átlépő, viszonylag 

kisszámú ukrajnai menekültről írt csütörtöki cikkében a Reuters hírügynökség, kiemelve, hogy az első 

hullámban jellemzően az ukrajnai magyar kisebbséghez tartozó, illetve a várható katonai behívó elől 

menekülő ukrán állampolgárok érkeznek, de volt, aki Kijevből indult útnak. A Reuters hozzátette: több tízezer 

ukrajnai magyar dolgozik a magasabb béreket kínáló Magyarországon, és a háború hírére elsőként érkezők 

jellemzően az itt, illetve más európai országokban élő rokonaikhoz és ismerőseikhez indulnak. 

Reuters hírügynökség: Dragging suitcases, Ukrainians trek to safety in Hungary  

2022.02.24., Szerző: Anita Komuves, Krisztina Than (online) 

 

Az Agerpres hírügynökség a Reuters alapján számolt be róla, hogy Orbán Viktor elítélte az Ukrajna 

elleni orosz támadást és kijelentette: Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból. Idézték a 

miniszterelnök szavait, amelyek szerint „Európai uniós és NATO-szövetségeseinkkel együtt elítéljük 

Oroszország katonai fellépését”. Hozzátette: „Magyarországnak ebből a háborús konfliktusból ki kell 

maradnia, mert számunkra legfontosabb a magyar emberek biztonsága, ezért szó sem lehet arról, hogy akár 

katonákat, akár katonai eszközöket telepítsünk Ukrajnába, humanitárius segítséget természetesen nyújtunk 

majd” – hangsúlyozta a kormányfő. Szijjártó Péter nyilatkozatát is idézték: „Magyarország kiáll Ukrajna 

szuverenitása és területi integritása mellett, és a szövetségi tárgyalásokon is részt vesz”. Közölte: az ukrajnai 

képviseletek működnek, köztük a kijevi nagykövetség is. Kárpátalján egyelőre nyugalom van, folyamatos a 

kapcsolat az ottani magyarság vezetőivel és a külképviseletekkel – jelezte Szijjártó Péter. 

Agerpres hírügynökség: "Ungaria condamnă atacul rus în Ucraina, dar va rămâne în afara conflictului, 

oferind ajutor umanitar" 

2022.02.23., Szerző: MihaelaToth (online) 

 

Orbán Viktorral szembesíti az Egyesült Ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert a 

Newsweek összefoglaló cikkében. A hírügynökségnek közvetlenül az orosz invázió előtti napokban adott 

interjúja szerint Márki-Zay célja Orbán legyőzése, hogy új életet adjon Magyarországnak, hogy feloldja a 

Nyugat és Budapest közötti feszültségeket, valamint, hogy megüzenje Oroszország és Kína autokratikus 

vezetőinek, "Budapest számukra nem ajtó Európa szívéhez." Korábban Orbán Moszkvában tett látogatásával 

a teljes ellenzék felháborodását váltotta ki, ekkor Márki-Zay már élesen bírálta a miniszterelnököt, hogy nem 

áll ki határozottan Ukrajna területi integritása mellett. Ezzel szemben a héten Orbán úgy reagált, hogy nem 

töri meg az EU egységes válaszát, kiáll Ukrajna területi integritása mellett. A szövetségesek bizalmát azonban 

a moszkvai látogatáskor tett megjegyzések, és a NATO egységek elutasítása is megingatta. Márki-Zay ebben 

is a kínai-orosz érdekek kiszolgálását látja, amivel szemben a magyar érdekeket képviselné, Ukrajna esetében 

pedig a magyar kisebbségek nyelvi jogainak erősítését és Ukrajna euro-atlanti integrációjának támogatását 

ígéri. 
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Newsweek: NATO Has a Viktor Orban Problem. Peter Marki-Zay Says He's Hungary's Answer  

2022.02.23., Szerző: David Brennan (online) 

 

Orbán Viktor magyar és Janez Janša szlovén miniszterelnök hétfőn a két ország nemzeti kisebbségei 

által lakott határmenti területek fejlesztését előirányzó közös alapról szóló megállapodást írt alá, az eseményt 

követően a magyar kormányfő arról beszélt, hogy a két ország kapcsolatában a kisebbségek jelentik a hidat 

az együttműködés felé – számolt be róla az Euractiv.com. Az Euractiv hozzátette: Orbán Viktor hosszabb ideje 

Janez Janša közeli politikai szövetségesének számít, ami a kétoldalú kapcsolatok felvirágzását hozta, de 

áprilisban mind a két vezetőre választások várnak. 

Euractiv.com: Slovenia, Hungary forge closer ties via minorities – EURACTIV.com  

2022.02.22., Szerző: Mateja Benec (online) 

 

Oroszország agresszív fellépése miatt különösen Szerbia és Magyarország kormánya szorul egyre 

inkább magyarázkodásra a Moszkvával ápolt szoros kapcsolatok miatt. Orbán Viktor miniszterelnök Putyin 

ügyvédjeként szerzett magának hírnevet az EU-ban, az Oroszország elleni szankciókkal szembeni állandó 

kritikája miatt. Orbán azonban soha nem vétózta meg az uniós szankciókat, sőt, mindig is támogatta azokat – 

írta a Frankfurter Rundschau az egyre élesedő ukrán-orosz konfliktus kapcsán. A cikk szerint Magyarország 

Ukrajnával való kapcsolata meglehetősen instabil a magyar kisebbséggel kapcsolatos állandó vita miatt. 

Magyarország „mindig is segített az ukránoknak, amikor bajban voltak” – erősítette meg Szijjártó Péter a hét 

elején 120 lélegeztetőgép átadása alkalmából. Míg a magyar kormány korábban kategorikusan kizárta 

további NATO-csapatok állomásoztatását az ország területén, most 200 amerikai katona érkezik 

Magyarországra. A cikk szerint még a „hírhedt uniós bajkeverő” Orbánnak sem érdeke, hogy a választási 

kampány idején elszigetelje magát az ukrajnai konfliktusban: Magyarország „az EU álláspontjának része” – 

írta Orbán a Facebookon kedd este, Putyin beszéde után. 

Frankfurter Rundschau: Offenbarungseid für Europas Putin-Freunde Serbien und Ungarn  

2022.02.22., Szerző: Thomas Roser (online) 

 

A magyar kormány úgy döntött, hogy a magyar-ukrán határra küldi katonai egységeit, miután fennáll 

a veszélye annak, hogy Moszkva megtámadja Kijevet. A Fővárosi Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy a 

csapatokat legalább részben humanitárius feladatok ellátására kérik. A NATO-szövetségesek eddig csak a 

fegyverek szállításához és a hadsereg kiképzéséhez nyújtott segítséget, katonát Ukrajnába nem küldtek. 

Orbán Viktor, magyar miniszterelnök biztosította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy támogatja Ukrajna 

szuverenitását és területi integritását. Benkó Tibor magyar honvédelmi miniszter szerint meg kell erősíteni a 

magyar-ukrán határt, hogy megakadályozzák a fegyveres behatolást az ország területére, abban az esetben, 

ha elmérgesedik a katonai helyzet egész Ukrajnában. Fel kell készülni a humanitárius feladatok ellátására, és 

az ukrán menekültek fogadására. Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter emblematikus kijelentést tett: 

„Magyarország soha nem szakított az EU-val az ügyben elfoglalt álláspontját illetően.” Orbán Viktor, magyar 

kormányfő többször is biztosította, hogy országa osztja az Európai Unió álláspontját az ukrán válsággal 

kapcsolatban, annak ellenére, hogy a budapesti végrehajtó hatalom nem ítélte el azonnal, hogy Moszkva 

elismerte a donyecki és a luganszki köztársaság függetlenségét. Orbán és Putyin között jó a viszony, viszont 

az Európai Unió és a magyar miniszterelnök között soha nem alakult ki nagy szimpátia, ezért a forgatókönyv 

folyamatosan átalakulhat. Az Orbán-kormány, amely az uniós országok közül a legközelebb áll 

Oroszországhoz, többször bírálta az orosz döntések elleni uniós szankciókat. Ezzel szemben Ukrajna és 

Magyarország között sem felhőtlen a viszony: Ukrajna Orbán oroszok melletti kiállását bírálja, míg Budapest 

azzal vádolja Kijevet, hogy megsérti az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogait. 

Il Giornale: Mossa a sorpresa di Orban: schierate le truppe lungo il confine ucraino - ilGiornale.it 

2022.02.22., Szerző: redazione@ilgiornale-web.it (Federico Giuliani) (online) 
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A Jurnalul National cikket közölt róla, hogy Magyarország csapatokat küld a keleti országrészbe. Az 

írásban Benkő Tibort idézték, aki kifejtette: Orbán Viktor miniszterelnöktől azt a feladatot kapta, hogy meg 

kell akadályozni, hogy Magyarország területére fegyveres csoportosulás bejöjjön, az ország területén 

manővereket hajtson végre. Hozzátette: ha Ukrajnában a helyzet eszkalálódik, nemcsak Ukrajna keleti részén 

lesz háborús tevékenység, hanem az kiterjedhet Kijev, Kárpátalja irányába is. A határokon menekültek 

érkezésére, továbbá humanitárius feladatokra is fel kell készülniük a katonáknak. Arról is írtak, hogy Orbán 

Viktor kedden telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel és biztosította őt arról, hogy 

Magyarország ahogyan eddig, ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét. A 

miniszterelnök tájékoztatta a tárgyalás során biztosította az ukrán elnököt arról, hogy Magyarország ahogyan 

eddig, ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét – írták. Hozzátették: a két ország 

kapcsolatai az utóbbi időben feszültek voltak, a magyar kormány a magyar kisebbség jogainak megsértésével 

vádolta az ukránokat, miközben azok Oroszország támogatásával vádolták a magyar felet. 

Jurnalul National: Ungaria mobilizează trupe la frontiera cu Ucraina. Viktor Orban susţine suveranitatea 

Ucrainei  

2022.02.22. (online) 

 

Az Rtvslo.si beszámolt arról, hogy a bíróság elutasította a magyar kisebbség parlamenti képviselője, 

Horváth Ferenc fellebbezését, amivel az a Korrupcióellenes Bizottság (KPK) funciói 

összeegyeztethetetlenségéről szóló határozatát támadta meg. Horváthnak ezer eurót is meg kell fizetnie, ám 

közölte, továbbra is biztos igazában és akár az Európai Bírósághoz is kész fordulni. A bizottság a szlovén 

parlamentet is tájékoztatta a fellebbezés elutasításáról. Horváth szerint, ha a szlovén törvények szerint nem 

kifogásolható, hogy parlamenti képviselők községi tanácsok tagjai, nem kifogásolhatná azt sem, hogy 

kisebbsági önkormányzatokéi legyenek. 

Rtvslo.si: Sodišče zavrnilo poslanca Horvatha, ki mora plačati 1000 evrov globe  

2022.02.22., Szerző: G. K. (online) 

 

Magyarország csapatokat vezényel az ukrán határra – írta a Süddeutsche Zeitung hírügynökségi 

jelentések alapján. Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus 

eszkalálódása esetén feltételezhető, hogy a harcok átterjedhetnek Kijevre és a Magyarországgal határos 

Kárpátaljára is. Ebben az esetben a magyar fegyveres erők feladata lenne megakadályozni, hogy fegyveres 

csoportok magyar területre lépjenek. Emellett a hadseregnek fel kell készülnie az esetlegesen érkező 

menekültekre, és egyéb humanitárius feladatok ellátására. Benkő nem közölt részleteket a mintegy 140 km 

hosszú magyar-ukrán határra telepítendő egységek nagyságáról és felszereltségéről 

Süddeutsche Zeitung: Ungarn verlegt Truppen an die Grenze zur Ukraine   

2022.02.22., Szerző: Juri Auel (online) 

 

Magyarország csapatokat vezényel az ukrán határra – írta a Tagesspiegel hírügynökségi jelentések 

alapján. Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus eszkalálódása esetén 

feltételezhető, hogy a harcok átterjedhetnek Kijevre és a Magyarországgal határos Kárpátaljára is. Ebben az 

esetben a magyar fegyveres erők feladata lenne megakadályozni, hogy fegyveres csoportok magyar területre 

lépjenek. Emellett a hadseregnek fel kell készülnie az esetlegesen érkező menekültekre, és egyéb 

humanitárius feladatok ellátására. Benkő nem közölt részleteket a mintegy 140 km hosszú magyar-ukrán 

határra telepítendő egységek nagyságáról és felszereltségéről. 

Tagesspiegel.de: Ungarn verlegt Truppen an die Grenze zur Ukraine  

2022.02.22., Szerző: David Rech, DPA (online) 

 

Az Agerpres cikket közölt róla, hogy Magyarország csapatokat küld a keleti országrészbe. Az írásban 

Benkő Tibort idézték, aki kifejtette: Orbán Viktor miniszterelnöktől azt a feladatot kapta, hogy meg kell 

akadályozni, hogy Magyarország területére fegyveres csoportosulás bejöjjön, az ország területén 

manővereket hajtson végre. Hozzátette: ha Ukrajnában a helyzet eszkalálódik, nemcsak Ukrajna keleti részén 

lesz háborús tevékenység, hanem az kiterjedhet Kijev, Kárpátalja irányába is. A határokon menekültek 
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érkezésére, továbbá humanitárius feladatokra is fel kell készülniük a katonáknak. Arról is írtak, hogy Orbán 

Viktor kedden telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel és biztosította őt arról, hogy 

Magyarország ahogyan eddig, ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét. A 

miniszterelnök tájékoztatta a tárgyalás során biztosította az ukrán elnököt arról, hogy Magyarország ahogyan 

eddig, ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét – írták. Hozzátették: a két ország 

kapcsolatai az utóbbi időben feszültek voltak, a magyar kormány a magyar kisebbség jogainak megsértésével 

vádolta az ukránokat, miközben azok Oroszország támogatásával vádolták a magyar felet. 

Agerpres hírügynökség: Ungaria va disloca trupe în zona de graniţă cu Ucraina  

2022.02.21., Szerző: Sorin Popescu (online) 

 

A Hotnews cikket közölt róla, hogy Magyarország csapatokat küld a keleti országrészbe. Az írásban 

Benkő Tibort idézték, aki kifejtette: Orbán Viktor miniszterelnöktől azt a feladatot kapta, hogy meg kell 

akadályozni, hogy Magyarország területére fegyveres csoportosulás bejöjjön, az ország területén 

manővereket hajtson végre. Hozzátette: ha Ukrajnában a helyzet eszkalálódik, nemcsak Ukrajna keleti részén 

lesz háborús tevékenység, hanem az kiterjedhet Kijev, Kárpátalja irányába is. A határokon menekültek 

érkezésére, továbbá humanitárius feladatokra is fel kell készülniük a katonáknak. Arról is írtak, hogy Orbán 

Viktor kedden telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel és biztosította őt arról, hogy 

Magyarország ahogyan eddig, ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét. A 

miniszterelnök tájékoztatta a tárgyalás során biztosította az ukrán elnököt arról, hogy Magyarország ahogyan 

eddig, ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét – írták. Hozzátették: a két ország 

kapcsolatai az utóbbi időben feszültek voltak, a magyar kormány a magyar kisebbség jogainak 

megsértésével vádolta az ukránokat, miközben azok Oroszország támogatásával vádolták a magyar felet. 

Hotnews hírügynökség: Ungaria va trimite trupe militare în apropierea frontierei cu Ucraina / Viktor 

Orban asigură Kievul de sprijinul său  

2022.02.21., Szerző: Sebastian Jucan (online) 

 

A Delo.si „A pártérdekeket az államiak elé helyezik” címmel közölt cikket Orbán Viktor és Janez Jansa 

szlovén kormányfő lendvai találkozója kapcsán. A lap kiemelte, hogy Orbán és Jansa szoros szövetségesek, 

találkozójukra a két országban megrendezendő parlamenti választásokat megelőzően került sor. Idézték Rudi 

Rizman politológust és szociológust, aki szerint nem véletlen, hogy a találkozóra nem Ljubljanában került sor, 

ahol Orbánnak az állampolgárok ellenállásával kellett volna számolnia és hozzátette, a két kormányfő anyagi 

és egyéb értelemben támogathatja a másikat a két rezsim és a két kormány életének meghosszabbítása 

érdekében. Kovács Attila kutató elmondta, Orbán nem azért érkezett Lendvára, mert az ottani magyar 

kisebbség szavazati segíthetik a hazai parlamenti választásokon, szerint a szlovéniai magyar kisebbségnek 

ilyen szempontból nincs semmiféle szerepe. Kovács szerint a szlovéniai magyar kisebbség Orbán számára a 

szlovén parlament miatt fontos. Kovács a kisebbség parlamenti képviselője, Horváth Ferenc korrupciós 

ügyeire hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy négy éve Orbán lendvai látogatásával is kiállt Horváth mellett, 

miközben ezt megelőzően magyar kormányfő sosem állt ki egy jelölt mellett. Kovács kiemelte, hogy a 

szlovéniai magyar beruházásokkal kapcsolatosan nem szabad összekeverni a magántőke beruházásait és 

például a szlovén SDS kormánypárti sajtójába történt befektetéseket. 

Delo: Strankarske interese rineta pred državne  

2022.02.21., Szerző: Uros Esih (online) 

 

Az Rtvslo.si beszámolt Orbán Viktor és Janez Jansa szlovén kormányfő lendvai találkozójáról, 

kiemelve, hogy a két állam között intenzív párbeszéd folyik, a Budapest és Ljubljana közötti kétoldalú 

viszonyokkal kapcsolatos több szerződés aláírására került sor. A két miniszterelnök ünnepélyes keretek között 

megállapodást írt alá a határ két oldalán elterülő két, nemzetiségi összetételét tekintve vegyes lakosságú 

terület gazdasági és társadalmi fejlesztéséről. Jansa emlékeztetett arra, hogy 30 év telt el azóta, hogy a két 

ország megállapodást kötött kisebbségeik védelméről és hozzátette, meggyőződése szerint a mostani 

megállapodás tovább javítja az ezzel kapcsolatosan folytatott együttműködést. Az elkövetkező öt évben a 

határ két oldalán élő kisebbségek fejlesztésére ötmillió eurót szánnak. Jansa szerint az együttműködésről 
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néhány hónappal ezelőtt állapodtak meg és szerinte eddig is történtek konkrét előrelépések ezen a téren. 

SimonaKustec szlovén oktatási, tudományos és sportügyekért felelős miniszter, illetve Magyar Levente 

miniszterhelyettes az oktatási, kulturális és tudományos együttműködéssel kapcsolatos megállapodást írtak 

alá. A szlovén hírportál kiemelte, hogy Orbán és Jansa szoros szövetségesek, találkozójukra a két országban 

megrendezendő parlamenti választásokat megelőzően került sor. 

Rtvslo.si: IzjavaJanše in Orbanaposrečanju v Lendavi  

2022.02.21., Szerző: G. K. (online) 

 

A Vecer.com beszámolt Orbán Viktor és Janez Jansa szlovén kormányfő lendvai találkozójáról, 

kiemelve, hogy a kétoldalú viszonyokkal kapcsolatos több szerződés aláírására került sor. A két 

miniszterelnök megállapodást írt alá a határ két oldalán elterülő két, nemzetiségi összetételét tekintve vegyes 

lakosságú terület gazdasági és társadalmi fejlesztéséről. Jansa emlékeztetett arra, hogy 30 év telt el azóta, 

hogy a két ország megállapodást kötött kisebbségeik védelméről és hozzátette, meggyőződése szerint a 

mostani megállapodás tovább javítja az ezzel kapcsolatosan folytatott együttműködést. Az elkövetkező öt 

évben a határ két oldalán élő kisebbségek fejlesztésére ötmillió eurót szánnak. Orbán a találkozón elmondta, 

hogy az ukrán-orosz konfliktus mellett több lehetséges európai problémát lát, melyek gondot okozhatnak a 

közeljövőben. A magyar kormányfő kiemelte, hogy napjainkban a nyugat-európai gazdaság szorosan 

együttműködik a közép-európaival, Németországnak a térséggel kétszer akkora a gazdasági 

együttműködése, mint Franciaországgal. SimonaKustec szlovén oktatási, tudományos és sportügyekért 

felelős miniszter, illetve Magyar Levente miniszterhelyettes az oktatási, kulturális és tudományos 

együttműködéssel kapcsolatos megállapodást írtak alá. A szlovén hírportál kiemelte, hogy Orbán és Jansa 

szoros szövetségesek, találkozójukra a két országban megrendezendő parlamenti választásokat megelőzően 

került sor. A szlovén lap kiemelte, hogy a szlovén-magyar árucsere értéke 2021-ben elérte a 2,1 milliárd 

eurót, Magyarország jelenleg Szlovénia hetedik legjelentősebb külkereskedelmi partnere, amivel elmondása 

szerint Orbán nem elégedett, harmadik vagy negyedik helyre szeretnének kerülni. KarelHolec, az Országos 

Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnöke elmondta, elégedett az aláírt megállapodásokkal és kiemelte, hogy 

a Rábavidék gazdasági fejlesztése fontos a magyarországi szlovének szülőföldön maradása szempontjából. 

Erika Köleš Kiss, a szlovén kisebbség magyar parlamenti szószólója is elégedettségének adott hangot. 

Večer: Janša in Orban podpisala sporazum ter napovedala zmago na volitvah 

2022.02.21., Szerző: Timotej Milanov (online) 

 

A közép- és kelet-európai országok több mint 30 éve kivívott szabadságát belülről a demokratikus 

visszarendeződés, a jogállamiság romló helyzete, a mélyen gyökerező korrupció és a posztkommunista 

nacionalizmus helyi válfajai jelentette fenyegetések veszélyeztetik, és az egyaránt április 3-ára kiírt 

magyarországi és szerbiai választások arra világítanak rá, hogy ezek a „rosszindulatú belső trendek” és 

jelenségek nem fognak egyhamar eltűnni, ami az EU-ra sem vet jó fényt – írta véleménycikkében a Financial 

Times európai vezető szerkesztője. A cikkíró szerint a két ország annak ellenére is feltűnő hasonlóságokat 

mutat, hogy Magyarországgal ellentétben Szerbia nem tagja sem az EU-nak, sem a NATO-nak, de mind 

Orbán Viktor miniszterelnök, mind Aleksandar Vucic szerb elnök erős kezű, kulturálisan konzervatív politikát 

folytató vezetőként lép fel, akik baráti viszonyt ápolnak Oroszországgal és Kínával, és egyaránt erőteljesen 

támogatják az országuk határain túl élő kisebbségi magyarokat, illetve szerbeket. A két ország a belpolitika 

terén is feltűnően sok hasonlóságot mutat, az egyik, hogy mind Orbán, mind Vucic a saját akaratuknak 

megfelelően „hajlították” országaik médiáját és igazságszolgáltatását, és állami forrásokkal segítik saját 

pártjaikat, és ugyan nem kérdés, hogy mind a két vezető komoly támogatottsággal bír, de ezzel együtt – „a 

biztonság kedvéért” – mind a ketten maguk felé döntik a pályát még azelőtt, hogy bárki egyetlen voksot is 

leadna. A magyarországi választásokról írva a Financial Times publicistája hozzátette: Orbán Viktor eléggé 

komolyan veszi az egyesült ellenzék győzelmi esélyeit ahhoz, hogy összesen mintegy 1700 milliárd forinttal 

szórta meg a választókat adócsökkentések és egyéb „adományok” formájában, és számíthat a szomszédos 

országokban élő, szintén jelentős támogatásokban részesülő magyarok szavazataira is. Az cikkíró szerint az 

EU számára mindez frusztrációt jelent – Vera Jourova értékekért és átláthatóságért felelős biztos el is ismerte, 

nem sokat tehetnek, ha a magyarországi választások tisztasága nem felel meg az unióban elvártaknak –, de 
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az EU bizonyos szempontból ezért csak saját magát hibáztathatja: nem bántják Vucic-ot, mert szükségük van 

Szerbiára a régiós konfliktusok megoldásához, és sokáig nem bántották Orbánt sem, mivel a Fidesz a 

legnagyobb jobbközép pártcsaládhoz tartozott, és hiába váltak el azóta útjaik, a magyar kormányfő továbbra 

is nyeregben érezheti magát. 

Financial Times: Strongman rulers hold the upperhand in Hungary and Serbia  

2022.02.21., Szerző: Tony Barber (print, 19. oldal) 

 

A liberális SME nyomtatott kiadásában megjelent véleménycikk szerint Oroszország Donbaszban a 

„saját Koszovó ügyét építi”. A cikk szerzője arról is írt, hogy Gyimesi György (OLaNO) képviselő úgy véli, a 

Magyarország határain túl élő magyaroknak joguk kellene, hogy legyen a magyar állampolgárságra (is). 

Tehát a nyelvet és a kultúrát át kellene változtatni a szomszédos állam politikai hovatartozására. Ez már 

teljesen más dolog, mint a régiók összekapcsolásáról és a kisebbséghez tartozó állampolgárok által érzett 

akadályok kiküszöböléséről vitázni. Ez más, mint a kisebbségi jogok védelme a „hazai parlamentben” vagy 

akár az uniós intézményekben. Nem csupán az a nyugtalanító, hogy Gyimesi arról beszél, hogy a szlovákiai 

magyarok politikai életének természetes módon Budapestre kellene orientálódnia, hanem főleg az a tény, 

hogy ezt olyankor teszi, amikor Putyin tankokkal akarja felszántani a fennálló kapcsolatokat Európában és 

megnyitni minden lehetséges megállapodást. 

SME: Rozdajpasy a panuj (V4)  

2022.02.21., Szerző: Zuzana Kepplová (print, 8. oldal) 

 

A közép- és kelet-európai országok több mint 30 éve kivívott szabadságát belülről a demokratikus 

visszarendeződés, a jogállamiság romló helyzete, a mélyen gyökerező korrupció és a posztkommunista 

nacionalizmus helyi válfajai jelentette fenyegetések veszélyeztetik, és az egyaránt április 3-ára kiírt 

magyarországi és szerbiai választások arra világítanak rá, hogy ezek a „rosszindulatú belső trendek” és 

jelenségek nem fognak egyhamar eltűnni, ami az EU-ra sem vet jó fényt – írta véleménycikkében a Financial 

Times európai vezető szerkesztője. A cikkíró szerint a két ország annak ellenére is feltűnő hasonlóságokat 

mutat, hogy Magyarországgal ellentétben Szerbia nem tagja sem az EU-nak, sem a NATO-nak, de mind 

Orbán Viktor miniszterelnök, mind Aleksandar Vucic szerb elnök erős kezű, kulturálisan konzervatív politikát 

folytató vezetőként lép fel, akik baráti viszonyt ápolnak Oroszországgal és Kínával, és egyaránt erőteljesen 

támogatják az országuk határain túl élő kisebbségi magyarokat, illetve szerbeket. A két ország a belpolitika 

terén is feltűnően sok hasonlóságot mutat, az egyik, hogy mind Orbán, mind Vucic a saját akaratuknak 

megfelelően „hajlították” országaik médiáját és igazságszolgáltatását, és állami forrásokkal segítik saját 

pártjaikat, és ugyan nem kérdés, hogy mind a két vezető komoly támogatottsággal bír, de ezzel együtt – „a 

biztonság kedvéért” – mind a ketten maguk felé döntik a pályát még azelőtt, hogy bárki egyetlen voksot is 

leadna. A magyarországi választásokról írva a Financial Times publicistája hozzátette: Orbán Viktor eléggé 

komolyan veszi az egyesült ellenzék győzelmi esélyeit ahhoz, hogy összesen mintegy 1700 milliárd forinttal 

szórta meg a választókat adócsökkentések és egyéb „adományok” formájában, és számíthat a szomszédos 

országokban élő, szintén jelentős támogatásokban részesülő magyarok szavazataira is. Az cikkíró szerint az 

EU számára mindez frusztrációt jelent – Vera Jourova értékekért és átláthatóságért felelős biztos el is ismerte, 

nem sokat tehetnek, ha a magyarországi választások tisztasága nem felel meg az unióban elvártaknak –, de 

az EU bizonyos szempontból ezért csak saját magát hibáztathatja: nem bántják Vucic-ot, mert szükségük van 

Szerbiára a régiós konfliktusok megoldásához, és sokáig nem bántották Orbánt sem, mivel a Fidesz a 

legnagyobb jobbközép pártcsaládhoz tartozott, és hiába váltak el azóta útjaik, a magyar kormányfő továbbra 

is nyeregben érezheti magát. 

Financial Times: Strongman rulers hold the upperhand in Hungary and Serbia  

2022.02.20., Szerző: Tony Barber (online) 

 

Az ABC cikke Ukrajna történetét és jelenlegi helyzetét mutatta be olvasóinak. A cikk kitért az Ukrajna 

nyugati határán élő magyar kisebbségre, és hogy a máig ott élő magyar nemzetiségűekkel szembeni 

állítólagos rossz bánásmódra hivatkozva tagadta meg Orbán Viktor kormányfő Ukrajna támogatását. Ukrajna 
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1991-es függetlenné válása óta folyamatosan a feszültségek a Kremllel, amely 2014 márciusában elcsatolta a 

Krím félszigetet és azóta is támogatja a donbászi térség oroszbarát felkelőit.   

ABC: Ucrania, una tierra en permanente disputa en el corazón de Europa  

2022.02.20., Szerző: (Silvia Nieto) (online) 

 

Az ABC vasárnapi print száma is közölte azUkrajna történetét és jelenlegi helyzetét bemutató cikket. 

A cikk kitért az Ukrajna nyugati határán élő magyar kisebbségre, és hogy a máig ott élő magyar 

nemzetiségűekkel szembeni állítólagos rossz bánásmódra hivatkozva tagadta meg Orbán Viktor kormányfő 

Ukrajna támogatását. Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta folyamatosan a feszültségek a Kremllel, amely 

2014 márciusában elcsatolta a Krím félszigetet és azóta is támogatja a donbászi térség oroszbarát felkelőit.  

ABC: Ucrania, unatierra en permanente disputa en el corazón de Europa  

2022.02.20., Szerző: Silvia Nieto Redruejo (print, 38-39.. oldal) 

 

A liberális SME online felületén megjelent véleménycikk szerint Oroszország Donbaszban a „saját 

Koszovó ügyét építi”. A cikk szerzője arról is írt, hogy Gyimesi György (OLaNO) képviselő úgy véli, a 

Magyarország határain túl élő magyaroknak joguk kellene, hogy legyen a magyar állampolgárságra (is). 

Tehát a nyelvet és a kultúrát át kellene változtatni a szomszédos állam politikai hovatartozására. Ez már 

teljesen más dolog, mint a régiók összekapcsolásáról és a kisebbséghez tartozó állampolgárok által érzett 

akadályok kiküszöböléséről vitázni. Ez más, mint a kisebbségi jogok védelme a „hazai parlamentben” vagy 

akár az uniós intézményekben. Nem csupán az a nyugtalanító, hogy Gyimesi arról beszél, hogy a szlovákiai 

magyarok politikai életének természetes módon Budapestre kellene orientálódnia, hanem főleg az a tény, 

hogy ezt olyankor teszi, amikor Putyin tankokkal akarja felszántani a fennálló kapcsolatokat Európában és 

megnyitni minden lehetséges megállapodást. 

SME: Rozdajpasy a panuj - Komentáre SME  

2022.02.20., Szerző: Zuzana Kepplová (online) 

 

Az európai és amerikai populisták által hősként tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök április 3-án 

választások elé néz, és még ha eltúlzottak is a választások tisztaságával kapcsolatban felmerülő aggályok, a 

Fidesznek mindenképpen tisztességtelen előnyt jelentenek majd az elmúlt 12 év során még komplikáltabbá 

tett választási törvény módosításai, illetve a szomszédos országokban élő kisebbségi magyaroknak adott 

szavazati jog, miközben a távolabbi országokba kivándoroltaknak megnehezítették a voksolást – írta a 

választások előtti helyzetet áttekintő cikkében a The Economist. A többször módosított választási szabályok 

révén 2018-ban a Fidesz az összes szavazat valamivel kevesebb mint felével kétharmados parlamenti 

többséget szerezhetett, ami lehetővé tette Orbán Viktor és körei számára, hogy átírják az alkotmányt, saját 

jelöltjeikkel töltsék fel a bíróságokat, valamint, hogy euró milliárdokat juttassanak szövetségeseiknek – írta a 

The Economist. A lap kitért a lakcímregisztrációs szabályok nemrégiben történt változásaira, mely sokak 

szerint visszaélésekre adhat lehetőséget, hozzátéve, hogy az átjelentkezésekről rendszeres heti adatokat 

közlő Nemzeti Választási Iroda szerint alaptalanok ezek a félelmek. A The Economist szerint azonban a 

kormánypárt legfontosabb előnyét a torz médiapiaci viszonyok biztosítják, és a kormány érdekeit szolgálja az 

országgyűlési választásokkal egy időben sorra kerülő, névleg a gyermekek védelmével kapcsolatos, irányított 

kérdésekkel operáló népszavazás is. 

The Economist: As Orban runs for re-election, Hungary’s opposition fears fraud  

2022.02.17. (online) 

 

A Kommersant.ru tudósított az Európai Parlamentben kibontakozott heves vitáról, amelynek témái az 

EU és Oroszország kapcsolatai, valamint európai biztonság és az Ukrajna elleni orosz katonai fenyegetés 

voltak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy az orosz kormány ismét 

megpróbálja megosztani EU-t, de kísérlete egyelőre kudarcba fulladt. Abban azonban nem mindenki értett 

egyet, hogy Európa egységes. Gyöngyösi Márton, a frakción kívüli EP-képviselő felhívta Joseph Borrell, az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője figyelmét arra, hogy az EU-n belüli egységet és szolidaritást 

említve elfelejtette megemlíteni Orbán Viktort, aki az ötödik kerék szerepét tölti be. A politikus szerint a 
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Moszkvával való együttműködéssel Orbán „nemcsak szövetségeseit árulja el” az EU-ban, hanem az ukrán 

területen, Kárpátalján élő magyarokat is. Ilkhan Kyuchuk bolgár EP-képviselő ugyanebben a szellemben 

nyilatkozott, aki szerint nem lehet szó egységről, amikor Orbán Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytat 

tárgyalásokat. 

Kommerszant: Суд ЕС отклонил иски Польши и Венгрии, их могут лишить дотаций  

2022.02.16., Szerző: n.a. (online) 

 

Az Aktuality.sk cikkében azzal foglalkozott, hogy a kormányok és az ukrán határ közelében lévő 

városok arra készülnek, hogy fogadják az ukrán menekülteket, ha az szükséges lesz. „Magyarország, amely 

Ukrajnában több mint 150 ezres magyar kisebbséggel rendelkezik és az országban pedig több tízezer ukrán 

munkavállaló-migráns él, is megteszi az előkészületeket.” Orbán Viktor miniszterelnök szombaton 

kijelentette, hogy Magyarország akciótervvel rendelkezik háború esetére, de „elsődleges fontosságú a háború 

elkerülése”. Orbán szerint több százezer menekült érkezhet Magyarországra „valószínűleg a visszatérés 

reménye nélkül”.  

Aktuality.sk: Štáty na východe EÚ sapripravujú na vlnuutečencov z Ukrajiny  

2022.02.14., Szerző: TASR (online) 

 

Az Agerpres hírügynökség Szijjártó Péter csíksomlyói és madéfalvi látogatásáról tudósított. 

Hangsúlyozták, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek fogadta a külügyminisztert a kegytemplomban, de 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-elnök is elkísérte útján. Kiemelték, hogy Madéfalván 

mintegy 200, népviseletbe öltözött személy várta, akik Magyarország zászlóját lobogtatták. Szijjártó Péter itt 

elhangzott beszédét ismertették, amely szerint Madéfalva egy jelkép, „a mi feladatunk most az, hogy tanulva 

az 1764-es eseményekből, újra meg újra megerősítsük és megszervezzük nemzetünket, a nemzeti 

összefogást. Mégpedig annyira, hogy a minket folyamatosan ostromló birodalmi törekvések ne 

söpörhessenek el bennünket”. Kitértek rá, hogy a külügyminiszter a hamarosan következő magyarországi 

országgyűlési választásokról is beszélt: „néhány hét múlva ismételten eldől, hogy a birodalmi akaratnak való 

kiszolgáltatás korszaka köszönt-e vissza, vagy folytatjuk a nemzeti érdek érvényesítését, amelyet 12 

esztendővel ezelőtt indítottunk meg. A döntési helyzet tehát világos. Vagy ez, vagy az, középút nehezen 

elképzelhető, valószínűleg azért, mert nincs”. Végül ismertették: Szijjártó Péter arra kérte a Székelyföldön és 

Erdélyben élőket, hogy vegyenek részt a közelgő választásokon. 

Agerpres hírügynökség: Harghita: Péter Szijjártó a vizitatbiserica de la Şumuleuşi a depus o coroană de 

flori la monumentul de la Siculeni  

2022.02.13., Szerző: Gina Stefan (online) 

 

Az Agerpres hírügynökség Szijjártó Péter marosvásárhelyi látogatásáról számolt be, kiemelve, hogy a 

külügyminiszter a város és a megye magyar vezetőivel találkozott. A cikkben Soós Zoltán polgármester 

Facebook-bejegyzését idézték, amely szerint „köszönettel tartozunk a magyar kormánynak, mind az anyagi, 

mind pedig a morális támogatásért. A miniszter úr hangsúlyozta, hogy az otthoni beruházások mellett a 

magyar kormány mindig figyelmet fordított a határon túli fejlesztésekre is, valamint biztosított arról, hogy ez 

a jövőben is így marad. Áprilisban országgyűlési választások elé néznek, hajrá Magyarország!”. Ezt követően 

Péter Ferenc megyei tanácselnök posztját is ismertették: „Szijjártó Péter megerősítette, hogy a magyar 

kormány továbbra is közös nemzetben gondolkodik és azon dolgozik, hogy mindenki saját hazájában találja 

meg boldogulását.”. 

Agerpres hírügynökség: Vizită la TârguMureş a ministruluiungar al Afacerilor Externe, Szijjártó Péter  

2022.02.13., Szerző: Dorina Matis (online) 

 

Az Adevarul véleményrovatában Cristian Unteanu „ukrajnai háború és a Hungarexit között” címmel 

közölt cikket, amelyben az ukrán-orosz háború lehetőségének elemzése mellett kitért Magyarország 

helyzetére is. Leszögezte: Magyarország egyértelműen kifejezte, hogy nem ért egyet a NATO és az EU 

irányvonalával Ukrajnát illetően és blokkolja az ország NATO-hoz való közeledését. Majd idézte Orbán Viktor 

évértékelőn elhangzott szavait, amelyek szerint „nincs más megoldás, csak a tolerancia. Ez az egyetlen módja, 
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hogy közös utat találjunk”. Hozzátette: a miniszterelnök ezután arról beszélt, hogy Magyarország nem akar 

olyan lenni, mint a nyugati országok, de ez nem azt jelenti, hogy nem akarja az EU egységét fenntartani a 

kulturális szétfejlődés ellenére, ezért több alkalommal tolerancia-ajánlatot tett Brüsszel felé. Unteanu ezután 

annak a lehetőségét vetette fel, hogy egy magyar belpolitikai válság egy „exitté” változik és ezzel egy időben 

Kárpátalja visszakövetelése kezdődik, emellett délen is támogatják a szuverenista és függetlenségpárti 

mozgalmakat, mint a boszniai Szerb Köztársaságét. A szerző azzal folytatta, hogy az autonomista és 

függetlenségpárti szólamok közvetlen fenyegetést jelentenek Romániára nézve is és a történelem egyre 

megtanított: ha egyszer elkezdődi kegy konfliktus, azt nem lehet irányítani és előrejelezni sem, a dolgok 

pedig majd újra egy teljesen más szinten dőlnek majd el.  

Adevărul.ro: Între „război în Ucraina” şi „Hungarexit”  

2022.02.13., Szerző: Cristian Unteanu (online) 

 

Orbán Viktor jobboldali populista vezető éves beszédében békés megoldást sürgetett az Ukrajna és 

Oroszország között feszülő helyzet megoldására. Orbán kijelentette, hogy Magyarország érdeke a háború 

elkerülése, amely szerinte ukrán menekülthullámot okozna, és a gazdaság működésében is zavarokat okozna. 

Véleménye szerint a szankciók, a büntetőpolitika és a kioktatások elhagyásával, párbeszéd útján kell a 

helyzetet rendezni. Magyarország blokkolta az Ukrajna és a NATO közötti miniszteri találkozókat egy ukrán 

nyelvtörvény miatt, amely Budapest szerint sérti a nyugat-ukrajnai magyar kisebbség jogait. Orbán 

szombaton mégis kijelentette, hogy Ukrajna döntő ütközőzónaként szolgál Magyarország és Oroszország 

között, ezért „függetlensége és életképessége közvetlen magyar érdek.” Orbán kijelentette, hogy „Európa 

katonai erejének legalább Oroszországéhoz mérhetőnek kell lennie,” és Magyarország támogatja az európai 

katonai képességek és a közös európai védelmi erő fejlesztését. Mindemellett Magyarország nem kért 

katonai erősítést a NATO-tól, Orbán szerint Magyarország hazai hadserege elegendő az ország védelméhez. 

The Washington Times: Hungarian PM warns of refugee wave if Russia invades Ukraine - Washington 

Times  

2022.02.12., Szerző: Justin Spike (online) 

 

Magyarországon április 3-án parlamenti választásokat tartanak és a Fidesz hosszú idő után először 

fog valóban harcolni a választási győzelemért, mivel az ellenzéki pártok tizenkét év után „végre képesek 

voltak összefogni”. Márki-Zay Péter nem tartja magát sem liberálisnak, sem baloldalinak, a polgári értékeket 

vallja. Egy klasszikus értelmiségi, kilenc gyermeke van, templomba jár, beutazta a fél világot és több nyelven 

beszél. A várakozások szerint komoly ellenfele lesz Orbán Viktornak, akit már többször is kihívott televíziós 

vitára, de Orbán az ajánlatot elutasította. A Fidesz viszonylag azért is van nehéz helyzetben, mert a 

koronavírus járvány során súlyos hibákat követett el. Először alábecsülte a járványt, aztán Kínából és 

Oroszországból rendelt vakcinákat, Orbán pedig a kamerák előtt Sinopharmmal oltatta be magát. „Elhiszi, aki 

akarja” – jegyezte meg zárójelben a szerző. A Fidesz nehézségeit az is mélyíti, hogy tavaly ősszel berobbant 

Magyarországon az infláció és a szakemberek ma 7,6 százalékos inflációról beszélnek. A kormány a szavazók 

megszerzésének érdekében néhány fontos élelmiszer árát befagyasztotta. Orbánék szidják a kommunistákat, 

de ők maguk ugyanolyan módszereket alkalmaznak, mint Kádár János és az emberei. A kormány problémáit 

nehezítik még a leleplezett korrupciós ügyek is. A szerző ezt követően ismertette Völner Pál ügyét. És végül 

ott vannak még Orbán „furcsa húzásai” a szövetségesekkel, főleg az EU-val és a NATO-val, mivel a magyar 

miniszterelnök már pár éve nem a keleti despotikus vezetőket támadja, hanem a „hanyatló” és dekadens 

Nyugatot. Rákosi az ötvenes években azt mondta, hogy „aki nincs velünk, az ellenünk van”, Kádár a hetvenes 

években ezt arra módosította, hogy „aki nincs ellenünk, az velünk van”, a Fidesz hitvallása 2010 óta pedig az, 

hogy „aki nincs velünk, az nem létezik”. A választók többsége már elfogadta, hogy Orbán gyűlöli Brüsszelt és 

meg van arról győződve, hogy Soros György irányítja az Európai Uniót. Azt is elhiszik neki, hogy a politikai 

aréna másik felében nem ellenfelek, hanem ellenségek vannak és az ellenségekkel harcolni kell. A folyamatos 

harc a legfontosabb eleme Orbán politikájának. Külpolitikai vonatkozásban a szerző szerint Orbán Viktor 

valószínűleg úgy gondolkodik, hogy az USA-nak és EU-nak meg fog kelleni békélniük az oroszokkal, mert 

előbb vagy utóbb Washington és Brüsszel is tudatosítja majd, hogy a fő ellenség nem Moszkva, hanem 

Peking. Orbán ma egy élő legenda, egy nemzeti mitikus alak, ezért a szimpatizánsai szerint Orbánt nem 
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megérteni kell, hanem hinni neki. A Fidesz táborban optimista a hangulat, nem félnek a választásoktól mert a 

Nemzeti Együttműködés Rendszere hibátlanul működik. Főleg vidéken sikerült kialakítani egy olyan 

rendszert, amelyben csaknem feudális viszonyok uralkodnak. A faluban minden a fideszes polgármestertől 

függ. Az említett problémák ellenére a szerző hangsúlyozta, hogy egyáltalán nincs arról meggyőződve, hogy 

a Fidesz április 3-án veszíteni fog. A cikk végén a szerző a szlovákiai magyarokhoz szólt és annak a 

véleményének adott hangot, hogy a Szövetség az egykori MKP vezetése alatt fog működni, ebből pedig az 

következik, hogy a párt az elmúlt tizenkét évhez hasonlóan teljes mértékben a Fidesz irányelveinek fogja 

magát alávetni. Ebben az esetben a szlovákiai magyar szavazónak tudnia kell azt is, hogy amennyiben a 

Szövetségre szavaz, akkor nem csak az etnikai állásfoglalását fejezi ki, hanem egy „súlyos Európa-ellenes 

lépést” is tesz. A Szövetség vezetőségének nagyon gyorsan el kell döntenie, hogy ebben a kiélezett 

külpolitikai helyzetben a szlovákiai magyar kisebbséget melyik oldalra állítja. 

Denník N: Voľby v Maďarsku a v priľahlých končinách  

2022.02.07., Szerző: Péter Hunčík (online) 

 

A Hospodárske noviny egy Szlovákiában élő és dolgozó ukránnal, Jaroslava Fortival készített interjút. 

Forti az interjúban elmondta, hogy Kárpátaljáról származik, ami egy több etnikumból álló régió, és „azon 

kívül, hogy a szlovákot is értjük, bizonyos szinten magyarul is elbeszélgetünk”. Az ukrán-orosz határon 

kialakult feszültségre vonatkozó kérdésre az interjúalany azt mondta, hogy az otthona messze van azoktól a 

régióktól, amelyek után Putyin érdeklődik, de „a mi Kárpátaljánkra Orbán Viktor magyar elnök vágyik” 

(helytelenül írva az eredeti cikkben a „miniszterelnök” helyett – a szerk.). Forti közölte: más kiskora óta érzékeli 

Magyarország arra irányuló retorikáját, miszerint a „régiónkat a magyarok ki szeretnék sajátítani”. Majd azzal 

folytatta, hogy bizonyos szinten ezt meg is érti, mert a „történelmi időkben sok magyar élt itt, a mamám is 

magyar”. 

Hospodárske noviny: Ukrajinka na Slovensku: Putin chce Charkov, potom aj Kyjev. Po troške zaberie všetko  

2022.02.07., Szerző: Adam Záhorský (online) 

 

Az N1info.com beszámolt Szijjártó Péter és Nikola Selakovic szerb külügyminiszter találkozójáról, 

melyen megállapították, hogy a magyar-szerb kapcsolatok a történelem folyamán sosem voltak jobbak és 

hozzátették, hogy a gazdasági, az energiabiztonsági, az illegális migráció és a nemzeti kisebbségek terén 

megvalósuló együttműködésük is kiváló. Szijjártó a közös sajtótájékoztatót elmondta, az egykori 

háborúskodás és ellenségeskedés helyett mára stratégiai szövetség és barátság jellemzi a két ország 

kapcsolatait, amiből meglátása szerint Magyarország, Szerbia, a vajdasági magyarság és a magyarországi 

szerb kisebbség is nagyon sokat profitálnak. Szijjártó kiemelte, hogy a tavaly év végi adatok alapján a 

kétoldalú kereskedelmi forgalom minden rekordot megdöntött és megközelítette a 4 milliárd eurót. A 

tárcavezető a magyar-szerb kapcsolatok vívmányának nevezte a migráció féken tartását. 

N1info.com: Sijarto: Vrhunski odnosi Srbije i Mađarske, na istorijskom nivou  

2022.02.07., Szerző: Beta (online) 

 

A Tanjug hírügynökség beszámolt Szijjártó Péter és Nikola Selakovic szerb külügyminiszter 

találkozójáról, melyen megállapították, hogy a magyar-szerb kapcsolatok a történelem folyamán sosem 

voltak jobbak és hozzátették, hogy a gazdasági, az energiabiztonsági, az illegális migráció és a nemzeti 

kisebbségek terén megvalósuló együttműködésük is kiváló. Szijjártó a közös sajtótájékoztatót elmondta, az 

egykori háborúskodás és ellenségeskedés helyett mára stratégiai szövetség és barátság jellemzi a két ország 

kapcsolatait, amiből meglátása szerint Magyarország, Szerbia, a vajdasági magyarság és a magyarországi 

szerb kisebbség is nagyon sokat profitálnak. Szijjártó kiemelte, hogy a tavaly év végi adatok alapján a 

kétoldalú kereskedelmi forgalom minden rekordot megdöntött és megközelítette a 4 milliárd eurót. A 

tárcavezető a magyar-szerb kapcsolatok vívmányának nevezte a migráció féken tartását. 

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Joksimović i Sijarto: Mađarska strateški partner Srbije ka EU  

2022.02.07., Szerző: n.a. (online) 
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A Novosti.rs beszámolt arról, hogy az ukrán Evropskapravda című lap szerint Magyarország 

megakadályozta Ukrajna bevonását a NATO kiberbiztonsági központjába. Az ukrán lap meg nem nevezett 

forrásokra hivatkozva közölte a hírt. Az ukrán részvétel kérelmét 2021 októberében adták be. Az oroszbarát 

magyar vezetés Kijevvel vitában áll a kárpátaljai magyar kisebbség jogai miatt is, amelyeket Ukrajna az 

ukrajnai orosz kisebbséggel együtt diszkriminál. Az ukrán fél NATO-központban való részvételének 

akadályozása ennek megfelelően nem meglepetés.  

Novosti: MAĐARI BLOKIRALI PUT UKRAJINE U NATO: Ništaodčlanstva u "sajber" odsekuzapadnealijanse  

2022.02.04., Szerző: Novosti online (online) 

 

Médiaértesülések szerint Magyarország megakadályozta Ukrajna csatlakozását a NATO Kooperatív 

Kibervédelmi Kiválósági Központjához (CCDCOE). Jurij Pocsta, az Oroszországi Népek Barátsága Egyeteme 

összehasonlító politikatudományi tanszékének professzora kifejtette, Budapestnek több oka vannak ellenezni 

Kijev belépését az európai és a NATO-struktúrákba. A legfontosabb ok, amelyet a magyarok folyamatosan 

hangsúlyoznak, az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvhasználati, illetve anyanyelvi oktatáshoz való 

jogának korlátozása. Budapest álláspontja ebben az értelemben meglehetősen pragmatikus: megvédi a 

magyarok, köztük az Ukrajnában élő magyarok érdekeit is. A politológus szerint a másik lehetséges ok az 

lehet, hogy Ukrajnában meglehetősen nehéz megbízni. Az pedig, hogy Kijev hozzáférjen egyes érzékeny 

technológiához, egyszerűen veszélyes lehet: nem igazán világos, hogy kié a hatalmi központ Ukrajnában, és 

ki hoz döntéseket” – mutatott rá a politológus.  

Ria Novosztyi hírügynökség: МечтаУкраинывступить в "киберНАТО" сорвалась. Почему?  

2022.02.04., Szerző: n.a. (online) 

 

Kezdetben Orbán is úgy gondolta, hogy a szovjetek kivonulása után, következhet a "visszatérés 

Európába", a nyugati demokráciával, életszínvonallal. Mégis közel 15 évbe telt csatlakozni az EU-hoz. Az 

ebből eredő fellendülés a kereskedelemben és a támogatások minden bizonnyal segítettek enyhíteni a 

posztkommunista gazdasági sokkokat, de ez nem volt elegendő az életszínvonal régóta ígért növekedéséhez. 

Magyarország egy főre jutó GDP-je még mindig alacsonyabb, mint Görögországban. Orbán végül felhagyott 

a nyugathoz fűződő álmokkal, és kizárólag a nemzeti érdekekre összpontosított: szövetségeseket és 

lehetőségeket keresett, ahol csak tudott. Oroszország nyilvánvaló alternatívája volt az EU-nak. A 2010-es 

elsöprő győzelmét követően Orbán több üzletet is kötött Putyinnal. A gazdasági együttműködést Orbán és 

Putyin közös értékei erősítették. Mindketten macsó imázst vetítenek előre, és mindketten hisznek az 

agresszív politikában, amelyet kedvenc sportjaik (foci, illetve judo) mintájára alakítanak ki. Lényeges, hogy a 

páros a keresztény és nemzeti értékek védelmezőjének tekinti magát a zavaró Nyugattal szemben. 

Oroszország és Magyarország is úgy érzi, hogy megsértette őket Ukrajna, akit azzal vádolnak, hogy mind az 

orosz, mind a magyar ajkú kisebbséget másodrendű állampolgárként kezeli.  

The Spectator: Viktor Orbán or: How I Learned to Stop Worrying and Love Putin  

2022.02.03., Szerző: Thomas Lorman (online) 

 

A Korrespondent.net cikkében sorra vette a külföldi sajtó reagálását, amely a Vlagyimir Putyin orosz 

elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő találkozóját követte. Vajon Putyin néhány hónappal a 

magyarországi választások előtt nem vásárolta-e meg Budapest esetleges vétóját az EU szankcióival szemben 

arra az esetre, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát? – tette fel a kérdést cikkében a Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. A Newsweek Polska nagy hazugságnak nevezte a „békemissziót”, vagyis az Ukrajna és Oroszország 

közötti háború megakadályozásának törekvését. Az ukrán állam semmiképpen sem lehet Moszkva fő célja, 

csupán kényelmes ürügyül szolgál a Kelet-Európában 1989 után megjelent teljes biztonsági rendszer 

összeomlásához, ami Putyin igazi álma. Orbán úgy tesz, mintha elhinné, amennyiben teljesítik a Kreml 

követeléseit, minden visszaáll a normális kerékvágásba, és örök béke uralkodik majd Kelet-Európában. A 

kiadvány szerint Orbán a Kreml áldozatai hátba szúrásának szakértője lett. Közvetlenül a Krím annektálása 

után, közös frontot nyitva a Kremllel, autonómiát kezdett követelni a kárpátaljai magyar kisebbség 

számára, illetve több éven át akadályozta Ukrajna NATO-val való integrációját is. A Handelsblatt rámutatott, 

Orbán egyetlen szót sem ejtett az ukrajnai hadi fenyegetettségről, miközben béketeremtőként érkezett 
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Moszkvába, de ez nem akadályozta meg abban, hogy olcsó orosz gázt kérjen. Putyin ezt az európai pozíciók 

megosztására irányuló küldetése sikerének tekintheti. A Currenttime szerint, mivel Orbánnak támogatásra 

van szüksége a tavaszi választásokon, csak Oroszországtól kaphat anyagi támogatást, cserébe Putyin azt 

fogja kérni tőle, hogy a határ déli, hegyvidéki részén e megoldatlan etnopolitikai problémákon keresztül 

fokozza a nyomást Ukrajnára. A RND úgy jellemezte Orbánt, mint hidegvérű stratégát, aki számára a 

személyes érdekek sokkal fontosabbak, mint például az EU vagy a NATO érdekei. Ő Putyin ügyvédje a 

nyugati világban, ha arra van szükség. Orbán moszkvai látogatásának egy része közvetlenül Ukrajna ellen 

irányult. A populista a kijevi kormánnyal régóta viszályban van az ukrajnai magyar kisebbség miatt. Orbán 

moszkvai látogatásával újabb csapást mért az Európai Unióra is, mivel ismét nyilvánvalóvá vált, hogy az 

európaiak nincsenek abban a helyzetben, hogy közös külpolitikát folytassanak. 

Korrespondent: Нож в спину Украины. Пресса об Орбане у Путина - Korrespondent.net  

2022.02.02., Szerző: Tetjana Kovalenko (online) 

 

Az El Mundo print változata is közölte a cikket, miszerint Orbán Viktor az első európai uniós 

kormányfő volt, aki a Kremlbe látogatott az óta, hogy elélénkültek az ukrajnai feszültségek. A cikk „orosz 

trójai falónak” nevezte a magyar kormányfőt, aki most megismételte azt, amikor 2014-ben a Krím elcsatolása 

után Moszkvába látogatott, hogy a Kreml oldalára álljon. Orbán Viktor látogatása, amely az uniós egységet 

kérdőjelezte meg, olyan volt Putyin számára, mint egy nagy levegőlöket. A magyar kormányfő „két legyet 

ütött egy csapásra” moszkvai útjával: kifejezte szolidaritását a nehéz időkben, és a közös üzletről is tárgyalt. 

Orbánra áprilisban választás vár, amelyben a teljes ellenzék áll fel ellene, így nagy szüksége van az olyan 

gazdasági sikerekre, mint amilyen az ország energiaszükségleteinek jó áron történő biztosítása. A cikk 

megszólaltatta Rácz Andrást (Német Külügyi Tanács), aki emlékeztetett arra, hogy 2010-es hatalomra 

kerülése óta Orbán 11 alkalommal találkozott Putyinnal. Kitért a paksi atomerőmű bővítéséről szóló 

Roszatom-szerződésre is, amire nagy szüksége volt az orosz állami cégnek ahhoz, hogy „betegye a lábát 

Európába”. 2021 szeptemberében Magyarország a Gazprommal kötött földgázszállítási szerződést, amelynek 

értelmében Ukrajnát elkerülve érkezik a gáz Magyarországra. A szerződés után Dmitro Kuleba (ukrán 

külügyminiszter) arról beszélt, hogy az sérti Ukrajna érdekeit, és ront a magyar-ukrán kapcsolatokon. A cikk 

úgy fogalmazott: Orbánnak világosak a prioritásai, amelyek az ultranacionalizmusban foglalhatóak össze. 

Amikor néhány hete az Unió arról vitázott, hogy küldjön-e katonai segítséget Ukrajnának, Orbán ezt a 

magyar kisebbséggel szembeni ukrán bánásmódra hivatkozva tagadta meg. Moszkvai útja előtt a magyar 

ellenzék arra kérte a kormányfőt, hogy a nyugati egység fenntartása érdekében mondja le látogatását, ezt 

azonban nem tette meg. Az International Crisis Group részéről OlegIgnatov azt mondta, hogy „Orbánt nem a 

hírnév, hanem a pragmatizmus mozgatja”: szerződéseket akar kötni, mégpedig jobb feltételekkel, mint a 

többi vásárló. 

El Mundo: Un ‘caballo de Troya’ ruso en la UE  

2022.02.02., Szerző: Carmen Valero (print, 21. oldal) 

 

A Berliner Zeitung az ukrán konfliktus kapcsán közölte, hogy Putyin Moszkvában fogadta a magyar 

kormányfőt. A találkozó előtt Orbán Viktor azt mondta, hogy az orosz fővárosban tett látogatása egy 

„békemisszió” része. A cikk szerint Orbán Viktor, akárcsak Erdogan török elnök, kettős szerepet játszik: az 

ukrajnai magyar kisebbség védelmezőjének tekinti magát, és egyben az együttműködés jeleit küldi Kijev 

felé. Kedden Magyarország bejelentette, hogy képes lenne földgázt szállítani Ukrajnának, ha Oroszország 

leállítaná a tranzitot. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott egy törvénytervezet 

készítésére, amely a jövőben hivatásos hadsereget adna Ukrajnának. 

Berliner Zeitung: Mitten in der Krise: Ukraineschafft Wehrpflicht ab  

2022.02.01., Szerző: Michael Maier (online) 

 

A Kurier online felületén közölt cikk szerint egyetlen más uniós kormányfő sem szimpatizál annyira a 

Kremllel, mint Magyarország miniszterelnöke. Meglepő, hogy az orosz elnök éppen most, az egyre 

hevesebbé váló ukrajnai konfliktus alatt szakít időt arra, hogy fogadja Orbán Viktort Moszkvában. Orbán 

Putyin szószólója az EU-ban és a NATO-ban - mondta Krekó Péter, a Political Capital budapesti politikai 
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intézet igazgatója: "Orbánnal az oldalán aláássa az egységes Nyugat hitelességét az ukrajnai konfliktusban". 

Putyin valami hasonlót tett 2015-ben a Krím elcsatolása után, amikor is egyenesen Budapestre ment, és 

gyakorlatilag fogadásra kényszerítette Orbánt - vélekedett a szerző. Orbán Oroszországgal való összebújása 

nem újdonság: elfeledett már az az idő, amikor Orbán 1989-ben 26 éves diákként a szovjet csapatok 

kivonulását követelte az akkor még megszállt Magyarországról. Ma Orbán szívesen vállalja Putyin 

szószólójának szerepét az EU-ban, ellenzi az Oroszország elleni szankciókat, és elítéli a Nyugat-Európában 

"divatossá vált oroszellenes politikát". Az ukrajnai konfliktusban is köztudott, hogy Magyarország melyik 

oldalon áll, még akkor is, ha a többi NATO-országgal ellentétben még nem szólalt meg nyilvánosan. Nem is 

kell: Budapest és Kijev között évek óta feszült a viszony a szomszédos országban élő magyar kisebbséggel 

kapcsolatos vita miatt. Az olcsó orosz gáz kapcsán azt írta a szerző, hogy ez Orbánnak a választási 

kampányban kedvez. Orbán diadalmasan mutogat a Nyugatra, ahol az energiaköltségek már az egekbe 

szöktek - folytatta a szerző. 

Kurier: Kuschelkurs im Osten: Warum Putin jetzt Orbán in Moskau antanzen lässt 

2022.02.01., Szerző: Caroline Ferstl (online) 

 

Ukrajnában Moszkva árnyéka lebeg a kárpátaljai magyar kisebbség fölött – írta helyszíni riportjában 

a Le Figaro. Az Ukrajna nyugati végében fekvő régióban egyesek a kijevi nacionalista politikák járulékos 

áldozatainak érzik magukat. A riport Dubka György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet alelnökének 

könyvtárát mutatta be elsőként, amely egy időkapszula a magyarság történetének megőrzéséhez. Az 1920-ig 

Magyarországhoz tartozó területen ma is él 100-150 ezer magyar, ami a lakosság tizede. Dubka elmondta, 

hogy Ukrajna el akarja törölni a múltat, hogy Trianon óta hány országnak volt része a térség. Dubka György 

szerint 2014 óta, az ukrán nacionalisták puccsa óta minden megváltozott. Így látja ő és több helyi magyar a 

Maidanról, az Európa-párti forradalomról, amely elűzte Viktor Janukovics oroszbarát elnököt. 1500 km-re az 

orosz csizmák zajától, Dubka nem aggódik a konfliktus miatt, „ez nem a mi háborúnk, ez ukrán 

polgárháború” – fogalmazott az idős ember. Kárpátalján ugyanis a magyar lakosok szerint nem Moszkva, 

hanem Kijev politikája áll az aggodalmak középpontjában. a kijevi nacionalista politika járulékos áldozatainak 

érzik magukat. 2014 óta az ukrán hatóságok törvényeket vezettek be az ukrán nyelv használatának előnyben 

részesítésére. E jogi arzenál közül továbbra is a 2017-es oktatási törvény a legérzékenyebb a kárpátaljai 

magyarság számára, ami Budapest haragját is kiváltotta. A 2023-ig fokozatosan bevezetendő új szabályozás 

hatodik osztálytól az ukránt teszi az állami iskolák oktatási nyelvévé, bár lehetővé teszik más nyelvek idegen 

nyelvként történő oktatását is. „Az elmúlt 100 év legrosszabb tragédiája, ezt még Sztálin sem merte 

megtenni!” – jelentette ki Dubka György. Ezek az „ukránosítási” törvények termékeny talajt teremtenek a Kijev 

iránti haragnak. Évek óta rendszeresek például a nehezen felfedhető hátterű provokációk. Ukrán nacionalisták 

tüntetései, magyarellenes cédulák, fenyegetések a közösségi oldalakon, sőt egy magyar temető feldúlása is: 

az etnikumok közötti incidensek rendszeresen napirendre kerülnek a helyi és országos hírekben. 2018-ban az 

ungvári magyar kulturális központ felgyújtása is erősítette a közösségek közötti feszültségek növekedését. 

Utóbbiban, másokhoz hasonlóan, a régió kormányzója, Viktor Mykyta is Moszkva kezét látja. Szerinte ez egy 

külső probléma, a valós életben nincs szeparatizmus. A magyar fiatalok azonban úgy vélik, van okuk 

panaszra. Sándor, az Ungvári Egyetem fizikus hallgatója, nem tagadva, hogy általában „jól mennek a dolgok”, 

rossz tapasztalatokat sorol: bárokról, amiket el kell kerülni, vagy ukrán diákok kötekedéséről. Említést tesz 

egy 2020-ban megjelent, nagy port kavart videóról is, amelyen egy férfi látható, amint náci fenyegetéseket és 

tisztelegést mond a magyar közösség ellen egy kárpátaljai városban. Az újságírói vizsgálat szerint az 

incidenst a szerbek egy csoportja provokálta, akikről ismert, hogy kapcsolatban állnak az oroszokkal. 

„Ahogyan a Donbászban vagy a Krím-félszigeten tették, a már meglévő ellenérzésekből próbálnak létrehozni 

egy nem létező szeparatizmust” – magyarázza Dmytro Toujanski, a régióra szakosodott politológus. 

Felmérések szerint az etnikai lakosok kétharmada nem akar más országhoz csatlakozni. A fent említett videó 

Beregszászban készült, a fele-fele magyar-ukrán lakosú településen, amely budapesti idő szerint él. Az 

utcákon a helyiek belefáradtak abba, hogy etnikai feszültségekkel kapcsolatban faggatják őket, és ingerülten 

válaszolnak a kérdésekre. „A közösségek mindig is gond nélkül éltek együtt” – hangoztatja Babják Zoltán, a 

város polgármestere, akit bosszant az etnikai kérdésekre fordított figyelem, és sajnálja a befektetőket 

elriasztó gazdasági környezetet. Kárpátalja valóban Ukrajna egyik legszegényebb régiója, ahol évtizedek óta 
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tombol a csempészet és a korrupció. AZ EU közelsége miatt sok fiatal megy külföldre dolgozni. Ebben az 

összefüggésben Orbán Viktor Magyarországa furcsa játékot űz. Egy felmérés szerint a magyar kormány 2011 

és 2020 között legalább 115 millió eurós támogatással „dobta meg" Kárpátalját, ami a régió költségvetésének 

másfél éves összegének felel meg. Művelődési központok, magyar iskolák, de templomok, játszóterek is... A 

magyar segély itt korántsem titok. Ellenkezőleg, a helyi magyarok szívesen látják. „A magyar állami támogatás 

elengedhetetlen ahhoz, hogy kultúránkat és nyelvünket életben tartsuk” – hangsúlyozta Babják Zoltán, aki 

hozzátette, hogy ennek az ukránok is örülnek Az elmúlt tíz évben Budapest megkönnyítette a helyi magyarok 

számára a magyar útlevél megszerzését. Kijev azonban, ha meg is tűri, nem ismeri el a kettős 

állampolgárságot. Egyik részről az „ukranizációs” politika, másik részről útlevelek és támogatások osztása: 

gyűlnek a sérelmek Kijev és Budapest között. Dmytro Toujanski politológus szerint az ukránoknak ez egy 

orosz probléma, a magyaroknak és az oroszoknak pedig Kijev problémája. 

Le Figaro: Viktor Orbanaffichesaproximitéavec le maître du Kremlin  

2022.02.01., Szerző: Thomas Laffitte (print, 11. oldal) 

 

Az ABC beszámolója szerint a hidegháború óta nem volt akkora a feszültség az Egyesült Államok és 

Oroszország között, mint most, amikor Orbán Viktor „barátjához”, Vlagyimir Putyinhoz látogatott Moszkvába. 

A két vezető elsősorban az orosz földgázszerződésről tárgyalt, de szó esett az ukrajnai válságról is, és Putyin 

ígéretet tett arra, hogy tájékoztatja Orbánt az Egyesült Államokkal és a NATO-val folyó tárgyalások 

alakulásáról. Orbán a maga részéről elmondta, hogy egyetlen európai vezető sem szeretne háborút, 

mindenki a politikai jellegű megoldások híve, és „békemissziónak” nevezte moszkvai látogatását. Orbán kitért 

arra, hogy Putyinnal való első találkozása 13 éve volt, miközben az uniós kollégái azóta már mind 

lecserélődtek, ő viszont az áprilisi választások ellenére sem tervezi, hogy távozik. Putyin elmondta, hogy 

„legközelebbi európai szövetségese”, a magyar kormányfő nagyon sokat tett Magyarországért és 

Oroszországért, illetve megemlítette azt is, hogy a Gazprommal 2036-ig aláírt gázszállítási szerződés Európa 

legalacsonyabb gázárat tartalmazza. A cikk említést tett arról, hogy a 2021 szeptemberében aláírt szerződés 

értelmében a Magyarországra érkező gáz elkerüli Ukrajnát. Kijevvel bonyolult kapcsolata van Budapestnek az 

ukrajnai magyar kisebbség által állítólagosan elszenvedett bánásmód miatt. 

ABC: Putin y Orbán continúan estrechando lazos pese a la crisis ucraniana  

2022.02.01., Szerző: (abc) (online) 

 

 

 

 



 

    

A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE 
Angol nyelvű lapok 

BBC.com 

Bloomberg.com 

Breitbart.com 

CNN.com 

Financial Times 

Newsweek 

Politico.eu 

Reuters.com 

Telegraph.co.uk 

The Economist 

The Guardian 

The New York Times 

The New York Times 

International Edition 

The Observer 

The Spectator 

The Times 

The Wall Street Journal 

The Washington Post 

The Washington Times 

 

Német nyelvű lapok 

Berliner-zeitung.de 

Bild.de 

Der Spiegel 

Der Standard 

Die Presse 

DieTageszeitung 

Die Welt 

Die Zeit 

Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 

Frankfurter Rundschau 

Handelsblatt 

Heute.de 

Kurier 

Neue Zürcher Zeitung 

Süddeutsche Zeitung 

Tages-Anzeiger 

Tagesschau.de 

Tagesspiegel.de

Francia nyelvű lapok 

Le Figaro 

Le Monde 

Lexpress.fr 

Libération 

Nouvelobs.com 

 

Olasz nyelvű lapok 

Corriere della Sera 

L’Osservatore Romano 

La Repubblica 

Lastampa.it 

 

Spanyol nyelvű lapok 

Abc.es 

El Mundo 

El País 

Lavanguardia.com 

 

Cseh nyelvű lapok 

Lidovénoviny 

MladáfrontaDnes 

Novinky.cz 

 

Lengyel nyelvű lapok 

Gazeta Wyborcza 

Rzeczpospolita 

Wp.pl 

Wprost 

 

Szlovák nyelvű lapok 

Hospodárskenoviny 

Pravda.sk 

Sme 

 

Román nyelvű lapok 

Adevărul 

EvenimentulZilei 

Jurnalul National 

 

Szerb nyelvű lapok 

Kurir.rs 

Novosti.rs 

Tanjug.rs 

 

Horvát nyelvű lapok 

Index.hr 

Jutarnji.hr 

Vecernji.hr 

 

Szlovén nyelvű lapok 

Delo.si 

Rtvslo.si 

Vecer.com 

 

Ukrán nyelvű lapok 

Day.kiev.ua 

KP 

Unian.ua 

ZerkaloNedeli 

 

Orosz nyelvű lapok 

Izvesztyija 

Kommerszant 

Lenta.ru 

Ng.ru 

Rg.ru 

Ria.ru 

Vedomosztyi 

 

Izraeli lapok 

Haaretz.co.il 

Maariv 

The Jerusalem Post 

Ynet.co.il 

 


