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ÖSSZEFOGLALÓK 

Brüsszelben április 26-án este került sor Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és Szijjártó Péter 
találkozójára. Az ukrán oktatási törvénnyel elégedetlen Budapest ismét blokkolta a NATO-Ukrajna Bizottság 
külügyminiszteri szintű ülésének megtartását. Ugyanakkor a szakértők úgy vélik, hogy amennyiben 
Magyarország meg is vétózza a következő, júliusi NATO-Ukrajna Bizottság államfői szintű találkozóját, 
Porosenko ukrán elnök úgyis részt fog tudni venni a szervezet által szervezett más rendezvényeken. „A NATO 
felszólítja a két országot, hogy mihamarabb rendezzék nézeteltéréseiket az adott témában – jelentette be 
Jens Stoltenberg, válaszolván a NATO-Ukrajna Bizottság meghiúsított ülésére vonatkozó kérdésre. „Ma a 
magyar külügyminiszter találkozni fog a NATO-főtitkárral és én nagyon meg leszek lepődve, ha a főtitkár nem 
fogja azt a kérdést felvetni. A kétoldalú tárgyalásokra nem valószínű, hogy bárki is befolyással lehet úgy, hogy 
„csak egy” kiút van a helyzetből, véli a lap NATO-beli hírforrása. „Szükséges, hogy Kijev és Budapest 
megállapodjanak” – tette hozzá. Ugyanakkor a nyelvi kérdés rendezését illetően sem Kijev, sem Budapest 
nem hajlik a kompromisszumra. A lap ukrán kormányzati forrása biztos abban, hogy a konfliktus nem lehet 
hosszantartó, és rövid időn belül meg kell azt oldani, bármilyen nehéz legyen is az. „Számunkra fontos a 
Budapesttel folyatott gazdasági együttműködés. Jelenleg Magyarország az egyike azon EU-s államokmak, 
amelyek gázt szállítanak Ukrajnának. Minél közelebb kerülünk az új fűtési szezonhoz, annál inkább ki fog 
éleződni ez a kérdés. Nem zárható ki, hogy bizonyos időpontban Magyarország megpróbálja megjátszani ezt 
a kártyát is” – fejtette ki a lap forrása.  

Kommerszant: Украину держат на расстоянии от НАТО 
2018. április 26., Jekatyerina Marejeva, Igor Szincsuk (online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról írt, hogy Orbán Viktor egy újabb vita középpontjában van, miután egy „erős 

nemzeti-történelmi áthallásokkal terhelt térképet” mutatott lengyel kollégájának. A cikk egy olyan fényképet 
közölt, amelyen a magyar miniszterelnök Mateusz Morawieckinek mutat egy Nagy-Magyarországot ábrázoló 
fényképet. Azt írták: ez egy olyan kép, amelyen „Erdély magyar uralom alatt állt”. Hangsúlyozták, hogy a 
képet Orbán Viktor posztolta a Facebbok-oldalán, és mellé a következő szöveget illesztette: „27 éve azt 
mondtuk, hogy Európa a mi jövőnk, ma azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk Európa jövője”. 

Evenimentul Zilei: Viktor Orban și Ungaria Mare. COMEMORAREA unei TRAGEDII recente, folosită ca 
OCAZIE POLITICĂ de premier. „Noi suntem VIITORUL Europei” 
2018. április 26., Codrin Dobrescu (online) 

 
A Kurir.rs beszámolt arról, hogy Magyarország a nyomásgyakorlás ellenére megvétózza Ukrajna 

NATO-tagságát. Szijjártó Péter szerint Budapest addig nem enged, amíg Kijev vissza nem állítja a kisebbségek 
jogait. 

Kurir.rs: UPRKOS PRITISCIMA: Mađarska stavlja veto na ulazak Ukrajine u NATO 
2018. április 25. (online) 

 
Magyarország addig fogja vétózni Ukrajna NATO-csatlakozását, míg Kijev nem állítja vissza azokat a 

jogokat, amiket korábban megadtak az Ukrajnában élő nemzetiségi kisebbségeknek. Erről szóló bejelentést 
tett Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. Szijjártó rámutatott arra, hogy Magyarország jelentős nemzetközi 
nyomás alatt van amiatt, hogy megvétózza Ukrajna és a NATO közötti további megállapodásokat. 
„Magyarország nem enged a nemzetközi nyomásnak, és nem áldozza fel az Ukrajnában élő magyarok jogait a 
geopolitika oltárán” – jelentette be Szijjártó. 

Unian.ua: Угорщина продовжить блокувати вступ України до НАТО 
2018. április 25. (online) 

 
Magyarország ellenezni fogja Ukrajna NATO-csatlakozását, függetlenül a külső nyomástól, jelentette 

be Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. „Magyarország továbbra is akadályozni fogja Ukrajna NATO-
csatlakozását, mindaddig vétózza, amíg Kijev nem állítja helyre a nemzeti kisebbségek jogait” – idézte Szijjártó 
szavait a magyar külügyminisztérium sajtószolgálata. A miniszter hangsúlyozta, hogy Budapest nem fog 
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engedni a külföldi nyomásnak és nem fogja föláldozni a kárpátaljai magyarok érdekeit „geopolitikai 
érdekekért”. Hétfőn Magyarország harmadik alkalommal vétózta meg az Ukrajna-NATO Bizottság 
külügyminiszteri szintű ülését. 

Ria-Novosztyi: Вето для Киева: Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО 
2018. április 25. (online) 

 
Magyarország vétója miatt nem kerül sor az Ukrajna-NATO Bizottság április 27-ére tervezett 

külügyminiszteri szintű ülésére. Budapest Kijevvel szemben támasztott kifogásai száma növekedik. A 
napokban Szijjártó Péter kijelentette, hogy az állampolgárságról szóló ukrán törvénytervezet miatt újabb 
ellentét alakult ki Magyarország és Ukrajna között. A magyar sajtó szerint Szijjártó ezt a törvénytervezetet 
„harmadik hátbaszúrásnak” nevezte. Valerij Gyimov orosz politológus szerint „ma Beregszászra kerülve az 
ukrán idegennek érzi magát. A helyi lakosok kettős állampolgársággal rendelkeznek. Ott nincsenek még 
ukrán nyelvű feliratok sem. És a magyar nyelvet nem tudó ukrán állampolgár nem tudja elolvasni a 
feliratokat, hogy el tudjon igazodni.” Sok végzős nem tudja letenni a kötelező államnyelvi vizsgát, és ezért 
nem képes felvételizni ukrán egyetemekre.  Jevgenyij Jaroscsenko orosz elemző szerint a magyar útlevél 
minden ajtót megnyit. Ezért sokan jelenleg is érdekeltek a dokumentum megszerzésében. „A magyar 
kormányzat ezt azért teszi, hogy növelje polgárai számát, ezáltal a külföldi magyarok bevonásával növelve 
saját szavazói bázisát. A magyar miniszterelnök a Nagy-Magyaroszág újjáélesztését kívánó politikus képét 
formálja” – véli az elemző. A magyar külügy vezetője kijelentette, hogy az ukrán törvényhozás újabb döntései 
miatt az államközi kapcsolatok romolhatnak. Vaszilij Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes a médiának 
nyilatkozva közölte, hogy Kijevben várják az új magyar kormány megalakulását, amelyet követően az ukrán 
fél egyből tárgyalásokat fog kezdeményezni különböző szinteken az összes problémás kérdésben. 
Ugyanakkor az ukrán politikus azt feltételezte, hogy Magyarország kormányzó pártja némely harmadik fél 
érdekében a helyzet kiéleződését kívánja elérni. „Amennyiben Magyarország annyira meg lenne sértődve 
Ukrajnára, úgy kétoldalú intézkedéseket tudna hozni: a kereskedelem megszüntetése, a nagykövet 
visszahívása. Ám mi azt látjuk, hogy éppen a NATO-val való együttműködés témája lett kiválasztva, ami 
éppen ellenkezőleg, káros Magyarország nemzeti érdekeire nézve. Mert minél közelebb van Ukrajna a NATO-
hoz, annál nagyobb biztonságban van Magyarország és az Ukrajnában élő magyar kisebbség”.  

Nyezaviszimaja Gazeta: Венгры и украинцы берутся за "ножи" 
2018. árpilis 25., Tatjána Ivzsenko (online) 
 

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bírálta Petro Porosenko ukrán elnök azon javaslatát, miszerint 
Ukrajnában törvényt fogadnának el a kettős állampolgársággal rendelkező, és egy másik ország választásain 
részt vevő ukránokkal szembeni szankciók bevezetéséről. Szijjártó azt állítja, hogy Ukrajna egyrészt a NATO-
ba igyekszik, másrészt megvonja az ukrán állampolgárságot azoktól a személyektől, akik megszerezték a 
Szövetség másik tagországának állampolgárságát, mivel ez állítólag veszélyt jelent Ukrajna 
nemzetbiztonságára. Szijjártó felháborodását váltotta ki az, hogy a más ország választásain való voksolás 
alapul szolgálhat az ukrán állampolgárság elveszítéséhez. „Mi rendkívül fel vagyunk háborodva azon 
feltételezés miatt, hogy a magyar származású kárpátaljai veszélyt jelentene Ukrajna nemzetbiztonságára 
nézve” – tette hozzá a magyar külügyminiszter. 

Zn.ua: МИД Венгрии подверг критике инициативу Порошенко о санкциях против украинцев с 
двойным гражданством 
2018. április 25. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei cikket közölt róla, hogy a sötét weben meg lehet vásárolni a magyar 

állampolgárságot. Az index.hu írását összefoglaló cikkben kiemelték, hogy 27 ezer dollárrért lehet megvenni 
egy magyar állampolgárságot, majd hozzátették: az index feltárta, hogyan „rontotta el Magyarország a kettős 
állampolgárságra vonatkozó szabályozását, amely megengedi a Kárpát-medencében élő magyaroknak, hogy 
könnyebben visszaszerezzék állampolgárságukat”. Arról is írtak, hogy ezzel Magyarország az ukrán papírokkal 
rendelkező oroszoknak teremtett lehetőséget az EU-ba való belépésre. „Az állam először hazaárulónak és 
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külföldi ügynököknek bélyegzett minket, aztán végül elismerte az állampolgárságos csalásokat, ahogy azt is, 
hogy fogalmuk sincs ennek nagyságrendjéről. Még később lekapcsoltak néhány alacsonyabb szintű állami 
hivatalnokot, a korábbi főkópék, kelet-magyarországi polgármesterek, jegyzők, ukrán maffiózók elfogásáról 
viszont azóta se érkezett hír” – idézték az index cikkét. „Nagyjából négy éve tört ki a csalások miatti botrány, 
és még mindig ott tartunk, hogy a neten árulják a magyar állampolgárságot. Egészen pontosan az internet 
sötét oldalán, a gyakorlatilag kizárólag bűnözők számára értékes dark weben” − folytatta a beszámoló. 

Evenimentul Zilei: Cât te COSTĂ să devii CETĂȚEAN MAGHIAR? Tot procesul are loc pe INTERNETUL 
ÎNTUNECAT 
2018. április 23., Andrei Arvinte (online) 

 
Budapest vétója miatt ezen a héten nem kerül sor a NATO-Ukrajna Bizottság külügyminiszteri szintű 

ülésére, adta hírül az Unian az Ukrinformra hivatkozva. Budapest már harmadszor blokkolja a NATO-Ukrajna 
Bizottság miniszteri szintű ülésének megtartását, így kifejezi az ukrán oktatási törvény nyelvi cikkelyével 
kapcsolatos kifogásait. Április 27-én Brüsszelben fogják megtartatni a NATO külügyminiszteri szintű 
találkozóját. Az ukrán fél e találkozó keretein belül tervezte megtartani a NATO-Ukrajna Bizottság ülését. Az 
összes szövetséges, valamint a NATO nemzetközi titkársága is támogatta ezt az elképzelést, csupán 
Magyarország vétózta azt meg. A hírről beszámolt a Zn.ua és Day.kyiv.ua is. 

Unian.ua: Венгрия снова заблокировала Комиссию Украина-НАТО 
2018. április 23. (online) 

 
Magyarország harmadik alkalommal blokkolta a NATO-Ukrajna Bizottság külügyminiszteri szintű 

ülését, számolt be a Ria-Novosztyi az Ukrinform nyomán. Budapest ily módon teljesíti azt az ígéretét, 
miszerint addig fog „nyomást gyakorolni” Kijevre, míg az ukrán fél nem módosítja a nemzeti kisebbségek 
anyanyelvű oktatását korlátozó, ősszel elfogadott oktatási törvényt. Magyarországon úgy vélik, hogy ez a 
törvény sérti Ukrajna alkotmányát és Kijev nemzetközi kötelezettségeit. Szijjártó Péter magyar 
külügyminiszter az év elején bejelentette, hogy országa mindaddig nem hajlandó támogatni Ukrajna 
integrációs törekvéseit, amíg az európai és nemzetközi törvények, normák megsértése folytatódik. A magyar 
külügyminiszter március végén pedig bejelentette, hogy Budapest meg akarja akadályozni Petro Porosenko 
ukrán elnök részvételét a júliusi NATO-csúcson. A hírről beszámolt az Izvesztyija és a Nyezaviszimaja Gazeta 
is. 

Ria-Novosztyi: СМИ: Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина 
2018. április 23. (online) 

 
Magyarország harmadik alkalommal blokkolta a NATO-Ukrajna Bizottság ülését. A Sputnik rádió 

adásában Vagyim Truhacsev, az Oroszországi Állami Humanitárius Egyetem (RGGU) külföldi regionális 
tudományi és külpolitikai tanszékének adjunktusa kifejezte azon véleményét, miszerint az európai országok 
nem rejtik véka alá az Ukrajnában zajló eseményekkel kapcsolatos elégedetlenségüket. „Az olyan szomszédi 
kapcsolatokkal, mint amelyek Ukrajnának Magyarországgal és Lengyelországgal szemben alakultak ki, 
semmilyen EU-s perspektíva nem tűnik valószínűnek. A jelenlegi magyar kormány hatalmas meghatalmazást 
kapott az Ukrajnával szembeni lépésekre – a kárpátaljai magyarok túlnyomó többsége erre adta le a voksát, 
sorban álltak ezért. Ezen kívül szinte mindenki elégedetlen az Ukrajnában zajló eseményekkel. Lengyelország, 
Magyarország, Románia és Bulgária a nemzeti kisebbségek kérdése miatt. Jelenleg Európápában szinte 
lehetetlen olyat találni, aki elégedett lenne az Ukrajnában történtekkel” – mondta Truhacsev. 

Ria-Novosztyi: Эксперт: довольных тем, что происходит на Украине, в Европе не найти 
2018. április 23. (online) 

 
Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes a Rádió Szvobodának adott interjújában kijelentette, 

hogy Magyarország több mint 100 ezer magyar útlevelet osztott szét Kárpátalján. Bodnar feltételezése szerint 
a magyar útlevéllel rendelkező emberek közül sokan vállalnak munkát más EU-s országokban. „Különböző 
becslések szerint 30-40 ezer magyar származású munkaképes ukrán állampolgár utazott más európai 
országba. Gyakorlatilag Magyarország és Ukrajna is elveszítette őket… Oda utaztak, ahol nagyobbak a 
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fizetések. Jelenleg Szlovákia egyes régióiban vagy Ausztriában, Németországban jelentősen magasabbak a 
fizetések, mint Magyarországon” – tette hozzá a miniszter-helyettes. Vaszil Bodnar kijelentette, hogy 
növekszik Moszkva befolyása Budapestre, ez pedig fenyegetést jelent Kijev számára és a NATO egységére 
nézve is. Szavai szerint Magyarország NATO-tagságát fölhasználva egy „harmadik fél” érdekében gyakorol 
nyomást Ukrajnára. A politikus pontosította, hogy a „harmadik fél” alatt Oroszországot érti. A hírügynökség 
emlékeztetett arra, hogy Magyarország az oktatási törvény miatt ígéretet tett Ukrajna minden EU-s és NATO-
s integrációs kezdeményezésének blokkolására. A hírről beszámolt a Kp.ua és Deny is. 

Unian.ua: Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тисяч паспортів, вплив Москви на 
Будапешт зростає- МЗС 
2018. április 21. (online) 
 

Ukrajna nem akar Magyarországgal politikai harcot vívni, de Budapest észszerűtlen követeléseit sem 
fogja teljesíteni, jelentette ki Dmitro Kuleba, Ukrajna állandó képviselője az Európa Tanácsnál az ukrán Ötös 
tévécsatorna (Pjatij Kanal) műsorában. „Mi vitatkozunk. De sem a mi részünkről, sem pedig részükről nincs 
engedmény. Nem tartunk ettől a diplomáciai szembenállástól, ugyanis meg vagyunk róla győződve, hogy 
helyesen cselekszünk a nemzetközileg vállalt kötelezettségeink keretein belül” – jelentette be Kuleba. 
„Álláspontunk megváltoztatására semmilyen szándékunk nincs. Nem akarunk politikai harcot folytatni 
Magyarországgal, de nem vagyunk készek teljesíteni észszerűtlen követeléseit” – tette hozzá a politikus. 
Szavai szerint az oktatási törvény miatt a kétoldalú kapcsolatokban keletkezett feszültség ellenére 
Magyarország érdekelt Ukrajna biztonságában. „A biztonságot illetően Magyarország és Lengyelország 
egyaránt érdekelt abban, hogy Ukrajna magát megvédeni képes, erős állam, szélesebb értelemben Európa 
hatékony keleti védelmi szárnya legyen” – fogalmazott Kuleba. 

Unian.ua: Україна не готова задовольняти неадекватні вимоги Угорщини – Кулеба 
2018. április 17. (online) 
 

Budapest szélsebesen rontja az Európai Unióval és annak legközelebbi szomszédjaival való 
kapcsolatait. Hamarosan előfordulhat, hogy Budapestnek, Ukrajna fő európai ellenfelének, többé már nem 
Kijevvel szembeni követelése lesz a fő problémája. Az Európai Parlament polgári szabadságjogokkal 
foglalkozó bizottsága felszólította az európai képviselőket, vizsgálják meg Magyarország jogellenes 
tevékenységét, a vizsgálat szankciókkal végződhet Budapest számára. Judith Sargentini képviselő az EP 
ülésén kifejtette, Európa kötelességének tartja az emberi méltóság, a szabadságjogok, a demokrácia és az 
egyenlőség tiszteletét. A képviselő sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a magyarok nem lehetnek 
biztosak abban, hogy kormányuk tisztességesen jár el és egyenlő bánásmódot alkalmaz. Eközben 
Magyarország gyakorlatilag területi követelést támasztott Romániával szemben. Budapest azt követelte, hogy 
Bukarest autonómiát nyújtson az etnikai magyarok lakta Székelyföld számára. A romániai parlament alsóháza 
elutasította a javaslatot, amelyet a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetség (RMDSZ) terjesztett elő. Így 
hát a magyar hatóságok összevesztek Romániával, amely – bár kifogásolta az ukrán oktatási törvényt – most 
hajlik a Kijevvel való konstruktív párbeszédre. 

Kp.ua: Венгрия рассорилась с Евросоюзом и попыталась "откусить" кусок Румынии 
2018. április 13. (online) 
 

A román parlament alsóháza elutasította a Székelyföld autonómiájáról szóló törvényjavaslatot. A 
Román Képviselőház közigazgatási bizottságának jelentése szerint a kezdeményezés külön kormányzati szerv 
létrehozását célozza, párhuzamosan a román egységes nemzetállammal. A törvényjavaslatot a Romániai 
Magyarok Demokratikus Szövetsége (RMDSZ) terjesztette elő, amely a Kovánszna és Hargita megyék, 
valamint Maros megye részének autonómiáját irányozza elő. A kezdeményezés értelmében Székelyföldnek 
saját közigazgatási szervezettel kellene rendelkeznie, a hivatalos nyelvvé pedig a magyar válna. Az autonómia 
nem jelent leválást, és nem jelent veszélyt Románia integritására, biztosított Korodi Attila képviselő. 

Deny: Парламент Румунії проголосував проти автономії для угорців 
2018. április 12. (online) 
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Az Adevărul a Stratfor választásokra adott értékelését foglalta össze, kiemelve, hogy „Orbán 
győzelme felerősíti a magyar kisebbségekkel rendelkező országokkal való súrlódásokat”. A Stratfor szerint a 
magyar kormány kritikus marad az európai integrációval és egyre jobban elszigetelődik a nyugat-európai 
partnereitől. Hozzátették: a nacionalista érzések erősödése felerősíti a társadalmi feszültségeket, főleg a 
romákkal szemben, valamint a magyar kisebbségekkel rendelkező szomszédos államok, Románia és Szlovákia 
vonatkozásában. Kiemelték: bár a bevándorlásellenes pártok, mint a Nemzeti Front vagy az AfD üdvözölték 
Orbán győzelmét, Magyarország hatása mégis elenyésző Európára, a Fidesz hatása a nagy országok 
választásaira a legjobb esetben is szerény lesz. A cég arról is értekezett, hogy Magyarország nacionalizmusa 
azt eredményezheti, hogy Brüsszel nem fogja folytatni az európai alapok folyósítását, ez pedig 
veszélyeztetheti a magyar gazdaságot. Végül leírták, hogy a Fidesz politikája elijesztheti a befektetőket, 
továbbá az elöregedett társadalom, az alacsony születési arány és a kivándorlás növekedése munkaerőhiányt 
eredményezhet, és nyomás alá helyezheti a nyugdíjrendszert és az egészségügyi rendszert is. 

Adevărul: Stratfor: Victoria lui Orban va amplifica fricţiunile cu ţările în care se află minorităţi maghiare 
2018. április 11., Viorica Marin (online) 

 
A magyar parlamenti választások Orbán Viktor és a Fidesz hihetetlen győzelméhez vezettek, ami a 

külföldi magyar közösségek támogatása által vált lehetővé. Az oroszbarát miniszterelnök nem valószínű, hogy 
különösebben támogatni fogja Kijevet. Csapatában valószínűleg megmaradnak az „ukránellenes sólymok” – a 
kárpátaljai autonómiát támogató Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, illetve Szijjártó Péter, az ukrán 
oktatási törvény ellenzője. Ezért az ukrán oldalnak készen kell állnia a követelések újabb adagjára, valamint 
Kijev euroatlanti törekvéseinek elgáncsolására. Nem lehet ugyanakkor kizárni a teljesen egy ellentétes 
forgatókönyvet sem: a választásokat követően csökkenhet az ukránellenes hisztéria. Utóbbit a Fidesz azért 
táplálta ilyen erőteljesen a választások előestéjén, hogy további szavazatokat szerezzenek, különösen a 
kárpátaljai magyar közösségben. A Fidesz nyert, ezért nincs többé szükség az ukrán kártya kijátszására. 
Magyarországnak ugyanakkor Brüsszellel is meggyűlt a baja migránsellenes politikája miatt. Az eredmény az 
lett, hogy az európai struktúrák már kritikával illették a magyarországi választásokat az ellenzéki pártok 
tisztességes versenyének hiánya miatt. 

Kp.ua: Венгрия: Орбан побеждает, Украина проигрывает? 
2018. április 10. (online) 

 
A növekvő nézeteltérések közepette az Ukrajna és Magyarország közötti hatékony párbeszédet 

európai pozícióból kell folytatni. Ebben az esetben Kijev számíthat az Európai Unió országainak 
támogatására. Alekszej Koval szakértő szerint Magyarország megmaradt Kijev egyik legnehezebb 
partnerének az EU-ban. Az országok közötti különbségek oka elsősorban a kárpátaljai magyar nemzeti 
kisebbséggel kapcsolatos kérdések. Orbán számára a magyarok nemcsak az ország állampolgárai, hanem az 
Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása utáni, határokkal elválasztott nemzet. A magyaroknak azonban meg 
kell érteniük, hogy magyar miniszterelnök nacionalista és idegengyűlölő álláspontjának támogatásával 
eltérnek Ukrajna Európára irányuló politikájától. 

Zn.ua: Диалог с Будапештом на европейских позициях обеспечит Киеву поддержку Брюсселя 
2018. április 10. (online) 

 
A Hír TV vizsgálatának értelmében a választások napján több száz kárpátaljai magyart szállítottak 

busszal Magyarországra, hogy szavazzanak a kormánypárti jelöltre. A tiszabecsi határátkelőn az emberek 
áramlása néhany nappal a választások előtt közepes volt, míg vasárnap jelentősen megnövekedett. A 
szavazók ezen a ponton érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Mindannyian Tilki Atillát voltak hivatottak 
támogatni. Az újságíróknak egy kárpátaljai férfi, aki részt vett a kárpátaljai magyarok közlekedésének 
megszervezésében, beszámolt arról, hogy vasárnap közel ezer szavazót sikerült áthoznia a határon. 

Zn.ua: Сотни венгров-закарпатцев автобусами вывозились в Венгрию голосовать за власть  - 
СМИ 
2018. április 10. (online) 
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„A győztes Viktor és Szlovákia” címmel közölte kommentárt a Sme. A magyar kisebbség kérdéseit 
Orbán és Fico közösen a „hűtőbe” tették, csak hogy a nemzeteket butíthassák az együttműködéssel. Egy 
geopolitikai megrázkódtatás, változás, például Magyarország külső pályára kerülése egy többsebességes 
projektben (vagy akár kilépés az EU-ból) óriási erővel hozhatják vissza Trianont, a revansizmust és az 
irredentizmust az asztalra. Túlságosan előre szaladni nincs értelme, amennyiben azonban Trump kifarol 
Európából – egyelőre nem így nézi, de kiszámíthatatlan – akkor a területünkre Oroszország tolakodik be, ami 
Budapesten Orbánnal már nagyon lobbanékony töltet lenne.  

Sme: Víťazný Viktor a Slovensko 
2018. április 10., Peter Schutz (online) 

 
Új erővel lángolhat fel az ukrán-magyar konfliktus, miután a Fidesz többséget kapott a parlamenti 

választásokat követően. Kijevben mégis a „kisebb rossznak” tekintik e lehetőséget, ami sokkal nehezebbé 
válhatott volna, amennyiben a Jobbik kap több szavazatot. A párt radikális képviselői úgy vélik, hogy a 
szomszédos államok etnikai magyarság által lakott területei Magyarország részévé kell, hogy váljanak. 
Ugyanakkor a Fidesz támogatja Ukrajna területi felépítésének változását és a kárpátaljai magyarság 
autonómiáját. Kijev kategorikusan ellenzi a föderalizációt, a szeparatizmus felé vezető út első lépéseként 
értékelve azt. A Fidesz álláspontja mégis radikálisan különbözik a Jobbik párt retorikájától. A választások 
eredményeként Orbán Viktor és Szijjártó Péter megmaradnak pozícióikban. Kijev mindkét politikussal nehéz 
kapcsolatot ápol. A nehézségek 10 évvel korábban merültek fel, amikor a kárpátaljai lakosok magyar 
útlevelet kaptak. A hatóságok azonban szemet hunytak erre, hogy ne bonyolítsák a kapcsolatot. A helyzet 
2014 után megváltozott. A Budapest által hangoztatott autonómiát Kijev kategorikusan ellenezte, tartva az 
ezt követő esetleges referendumtól a nemzeti közösségek önrendelkezéséről. Ezzel egy időben kiderült, hogy 
Kárpátalja saját szabályok szerint él: kettős állampolgárságukat felhasználva sokan utaznak Magyarországra 
tanulás, munka miatt. A helyzetet a kormány az oktatás terén szándékozott javítani a botrányt keltő oktatási 
törvény elfogadásával, ami tiltaná a felsőbb osztályokban a tantárgyak nagy részének a kisebbségek 
anyanyelvén történő oktatását. A viták a törvényről mindmáig tartanak a magyar és ukrán fél között. Andrej 
Buzarov politológus szerint a két fél szembehelyezkedett egymással, nem egyhamar jutnak majd 
konszenzusra a nyelvi kérdés terén, bár mindkét fél engedményeket tehetne. Jelena Zerkal ukrán 
külügyminiszter-helyettes kifejtette, március végén sikerült egyezségre jutni a vitás kérdések terén, 
ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a kérdés újból napirendre kerül. Bár Kijev beleegyezett 
az oktatási törvény bevezetésének elhalasztásába, Budapest blokkolta az Ukrajna-NATO ülést. A kialakult 
helyzet nemcsak Kijevet, hanem a Nyugatot is ingerli. Utóbbi a magyar választások és Soros miatt amúgy is 
hűvösen viszonyul Magyarországhoz. Kijevben sokan meg vannak győződve arról, hogy Orbán az orosz 
vezetéssel fenntartott jó kapcsolattal összhangban cselekszik, és nem zárják ki a választásokat követően egy 
hibrid háború második frontjának megnyitását Ukrajna nyugati részén. Az év elején számos támadást 
intéztek a kárpátaljai magyar intézmények ellen, amelyeket követően a magyar vezetés az EBESZ-misszió 
telepítését követelte a régióba. Pavel Klimkin külügyminiszter ugyanakkor hallani sem akar erről és 
mindenért az orosz FSZB-t hibáztatja. 

Nyezaviszimaja Gazeta: Киев усиливает военные позиции в Закарпатье 
2018. április 10. (online) 

 
Az Adevărul és az Evenimentul Zilei is ismertette Kelemen Hunor gratulációját Orbán Viktornak. A 

lapok az RMDSZ elnökének Facebook-üzenetét ismertették: „gratulálok! Jó munkát, sok sikert a következő 
négy évben is!”. A cikkben a választások eredményeit ismételték meg.  

Adevărul: Kelemen Hunor îl felicită pe Viktor Orban pentru victoria în alegerile legislative din Ungaria 
2018. április 9. (online) 

 
Orbán Viktor jelentősen nyert – számolt be a Frankfurter Allgemeine Zeitung online kiadása. 74,6 

százalékos feldolgozottság mellett a párt eredménye 49 százalék, ami összesen 134 képviselőt jelent számára 
a magyar parlamentben. Ez kétharmados, alkotmányozó többség. Orbán késő este lépett hívei elé, akik 
„Viktor! Viktor!” kiáltással fogadták. Beszédében elmondta, Magyarország nagy győzelmet aratott. 
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Megköszönte a választóknak a magas részvételt, a határon túli magyaroknak pedig hogy segítettek 
megvédeni Magyarországot. Külön köszönetet mondott a „lengyel barátoknak”, akik eljöttek, hogy segítsék 
Magyarországot, név szerint említve Jarosław Kaczyńskit. „Nagy csata van mögöttünk. Magyarország még 
nem tart ott, ahol szeretnénk, de már elindult a saját maga által választott úton” – fogalmazott Orbán. Az EU-
ban azt feltételezik, Orbán újraválasztása újabb konfliktusokhoz vezet Budapest és Brüsszel között. 
Ugyanilyen tartalmú cikket jelentett meg a Frankfurter Rundschau, a Handelsblatt, a Der Spiegel, a Die Welt, 
a Die Zeit, a Berliner Zeitung és a Der Tagesspiegel online kiadása, valamint a Zdf.de is. Az online lapok mind 
címoldalon közölték Orbán győzelmét. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Ministerpräsident Orbán gewinnt deutlich 
2018. április 9., löw./marf./dpa (online) 

 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a parlamenti választások során már a negyedik győzelemre 

vezette pártját, a Fideszt – írta Robert Schuster a Lidové noviny címlapján. A kereszténydemokratákkal való 
koalícióban törekedett a kétharmados alkotmányos többségre. A lapzárta idején elérhető eredmények 
szerint ez sikerülhet neki. A választásokon szokatlanul nagy volt a részvétel, a választók megközelítőleg 
hetven százaléka járult az urnákhoz. A győztes koalíció mögött, amely az országot 2010 óta vezeti, a második 
helyen a radikális jobboldali Jobbik futott be. A harmadik helyen a volt kormányzó szocialisták koalíciója volt. 
A magyar választási kampány egy hónapig tartott és feszült volt. Amíg a kormánypártok főleg a migrációval 
és az EU kritikájával foglalkoztak, az ellenzéki pártok rámutattak a kormányzatig hatoló korrupcióra. Az 
ellenzéki pártok törekedtek az utolsó pillanatban szövetségeket alkotni néhány egymandátumos körzetben a 
106-ból. Éppen az ottani eredmények voltak kulcsfontosságúak a jövőbeli parlament erőviszonyainak 
szempontjából. Az együttműködésre főleg Budapesten került sor a szocialisták és némely kisebb balliberális 
párt között. Ellenkezőleg, a radikális Jobbik hasonló szövetségekben nem vett részt. A nyugat-európai magyar 
külképviseleteken is nagy volt a választások iránti érdeklődés. Hasonlóan, mint 2014-ben, idén is 
szavazhattak a szomszédos országokban élő magyar kisebbség képviselői. Négy évvel ezelőtt majdnem 95 
százalékuk a Fidesz-KDNP koalícióját támogatta.  

Lidové noviny: Čtvrtý triumf Viktora Orbána 
2018. április 9., Robert Schuster (print) 

 
A Die Presse cikke beszámolt Orbán Viktor tiszta győzelméről. Mindenki Orbán ellen volt, mégis ő 

nyert a vasárnapi országgyűlési választásokon, így sorban a harmadik hivatali ciklusa következik. A 
kétharmados többség sem kizárt. A cikk szintén beszámolt a magas részvételi arányról és a 23 órakor ismert 
állásról. „Magyarország nagy csatát nyert meg” – mondta Orbán Budapesten hívei előtt. Elmondása alapján 
köszönet illeti a külföldön élő magyar kisebbséget is, akik „segítettek az anyaország védelmében”. „Jó volt 
értetek küzdeni.” A választási eredmények mögött „nagy csata” áll. Orbán a kampányban a szavazást 
„sorsdöntőként” mutatta be: arról szólt, hogy Magyarország „bevándorlóországgá” válik-e, vagy megőrzi 
identitását. A választás estéjén a jobboldali Jobbik párt elnöke, Vona Gábor bejelentette lemondását. A 
kormányváltás volt a Jobbik célja, de nem sikerült. Ez volt a „demokrácia ünnepe”, hiszen igen magas 
részvételi arány született − mintegy 70 százalék. A választási iroda szerint a részvétel a hivatalos választási 
határidőben 19 órakor 69,32 százalék volt. Ellentétben az előre jelzettekkel, a magas részvételi arány 
azonban nem jelzi Orbán politikai gyengülését. Vona pártja, amely az utóbbi években maga mögött hagyta a 
jobboldali radikális múltját, és mérsékelten konzervatív erővé vált, nem tudta elérni, amire számítottak. 
Mivel a 199 parlamenti helynek több mint a felét közvetlen mandátummal ítélik oda, még nem tiszta, hogy a 
Fidesz hány mandátumot tud felmutatni. Az első előrejelzések alapján akár 134 mandátumot is szerezhet a 
Fidesz, ami kétharmados többséget jelentene. Négy évvel ezelőtt a Fidesz 133 mandátumot kapott a 
szavazatok 43 százalékával, és ez által alkotmányozó kétharmados többséget szerzett. Összesen nyolcmillió 
polgár szavazhatott. A szavazóhelyiségek előtti hosszú sorok miatt a nyitvatartási idő meghosszabbodott, így 
Budapesten néhány kerületben 23 óráig voltak nyitva. Akik nem a lakóhelyükön szavaztak, az ő nagyjából 270 
ezer szavazatukat hétfőn számolják össze. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapja (valasztas.hu) 
összeomlott a parlamenti választások napján. Vasárnap ideiglenesen nem volt elérhető a webhely. Egyes 
funkciók leálltak, például mozgóurnák, amelyek például lehetővé teszik a betegek számára a szavazati jog 
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gyakorlását. Az ellenzéki Demokratikus Koalíció kiadott egy nyilatkozatot, amelyben felhívta az NVI-t, hogy 
vizsgálják ki az esetet, és megkérdezték, hogy a hiba gondatlanságból vagy szándékosságból eredt-e. A 
rekordmagas részvételi arányról a Neue Zürcher Zeitung is beszámolt, mely leírta, hogy 1994 óta nem volt 
ilyen magas az arány. A győzelmet megírta továbbá a Kurier és a Tages-Anzeiger is. 

Die Presse: Orbán gewinnt "große Schlacht" um Ungarn 
2018. április 9., klepa (online) 

 
A Le Monde cikke ismertette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2010-es hatalomra jutását követően 

pártjának kedvezően módosította a választási rendszert. Vasárnap egyéni jelöltekre és pártlistára adják a 
voksukat a választópolgárok. A parlamentbe jutás küszöbe 5 százalék. A legtöbb szavazatot kapó nyeri a 
választást, második forduló nincs. A Publicus Intézettől Pulai András elmondta, hogy a választók 54 százaléka 
változást akar, akiknek a 90 százaléka szavazna a baloldali összefogás jelöltjeire. A körülbelül 30 százalékos 
bizonytalanok szavazata döntő lehet. Ha a részvétel hasonlóan alacsony lesz az előző választásokhoz, Orbán 
Viktornak nem lesz gondja. A cikk kitért rá, hogy a kormányt támogató határon túli magyarok egyszerűbben 
szavazhatnak, mint a kormánnyal inkább ellenséges külföldön élő magyarok. 

Le Monde: Le système électoral hongrois favorise Viktor Orban 
2018. április 8., Blaise Gauquelin (online) 

 
Nemcsak Magyarország, hanem az egész Európai Unió lélegzetvisszafojtva figyeli a magyar 

választások eredményét − írta a magyarországi tudósító a La Repubblica online felületén. A szerző kiemelte, 
hogy Orbán Viktor sorban a harmadik miniszterelnöki mandátumára számíthat, habár valószínűleg a 
kétharmados többséget nem, de az abszolút többséget megnyeri. Több botrány tarkította a választási 
kampányt − írta a tudósító −, többek között az uniós alapok hűtlen kezelése és szabálytalan pályázati kiírások. 
A szerző szerint sok múlik majd a külföldön élő magyarok szavazatán, és a határon túli magyarok voksain. A 
részvételi arányt 70 százalékra becsülték előzetesen, és a magas részvételi arány mind az ellenzéki, mind a 
Fidesz mozgósításának eredményességét bizonyítja. A tudósító újból emlékeztetett azokra a gazdasági 
eredményekre, amelyeket az ország az elmúlt években elért, és újfent összefoglalta Orbán Viktor 
kampányának főbb pontjait: a bevándorlók betelepítése elleni harcot, valamint Soros György, és a 
„követőiként” definiált ellenzékiek feltételezett összeesküvésének leleplezését. A cikkben összefoglalták a 
Fidesz-KDNP legfontosabb kihívóinak: a Jobbiknak, az MSZP-nek és az LMP-nek a helyzetét.  

La Repubblica: Ungheria al voto. Orbán favorito. Ma sulla sua vittoria pesano le accuse di scandali 
2018. április 8., Andrea Tarquini (online) 

 
A lap budapesti kiküldött tudósítója Fidesz-szavazókat szólaltatott meg. A 45 éves mérnök, Pleva 

Réka azzal indokolta voksát, hogy a Fidesz kimenekítette az országot a válságból, és megvédte 
Magyarországot. A nő szerint ő és a családja jobban élnek most, mint nyolc évvel ezelőtt. Férje Richárd 
szerint elsősorban Magyarország megvédése volt a fontos. Hangsúlyozta: hazánk az egyetlen ország, amellyel 
az Európai Unió nem tehet meg bármit, amit szeretne. Egyetért a kormánnyal abban, hogy a bevándorlók 
fenyegetést jelentenek, hiszen ahogy elmondta, ezek olyan emberek, akik nem integrálódnak. A házaspárt 
elismeri, hogy előbb-utóbb Magyarországnak is szüksége lesz a külföldi munkavállalókra, viszont azt 
szeretnék, hogy azok inkább Ukrajnából vagy más országból jönnének, melynek kultúrája közelebb áll 
hozzánk. A 74 éves Bíró Tibor már évek óta a Fideszre szavaz, őt elsősorban a kormányfő személyisége 
győzte meg. Számára fontos, hogy Magyarország ismét nagy és erős ország legyen. Hozzátette: a kormányfő 
megvédte a határon túl élő magyarokat is. A miskolci Timi számára, aki egyedül neveli kislányát, a Fidesz 
nyújtotta stabilitás a legfontosabb, ezért szavaz ismét a konzervatív jelöltre. 

El País: “Hungría es un país pequeño. No cabe todo el mundo” 
2018. április 8., María R. Sahuquillo (online) 

 
A lap Budapestre kiküldött tudósítója, Hermann Tertsch arról írt, hogy a szocialisták még a 

szélsőjobboldallal is szövetkeznének Orbán Viktor megbuktatásáért. A szerző szerint minden jel arra mutat, 
hogy az országgyűlési választásokat követően Orbán Viktor megkezdheti egymást követő harmadik 



Különgyűjtés a nemzetközi média-megjelenésekből – 2018.04.27.  10 

 

 
  

mandátumát, a kérdés csupán annyi, hogy egyszerű többsége, abszolút többsége vagy kérharmados 
többsége lesz a parlamentben. Az ellenzék továbbra is megosztott, ami egy „nagy ajándék” Orbán Viktor 
számára, immár a második törvényhozási ciklus alatt. A cikk kitért Karácsony Gergelyre, az MSZP-Párbeszéd 
miniszterelnök-jelöltjére, aki a szerző szerint szombati, kampányzáró beszéde előtt reményteljesnek tűnt. 
Bízott abban, hogy Orbán Viktor − aki már számos baloldali miniszterelnök-jelöltet elfogyasztott − hatalma 
megtörhető, vagy legalábbis megkérdőjelezhető. Karácsony szerint a cél az, hogy a Fidesz elveszítse abszolút 
többségét, és a későbbiekben se kaphassa vissza kétharmados többségét, amellyel át tudná alakítani az 
önkormányzati rendszert. Karácsony a helyi önkormányzatok szerepét emelte ki, szerinte ugyanis kizárólag 
ők azok − nem csak a Jobbik, hanem a Fidesz vezette önkormányzatok is −, akik valamiféle ellensúlyt 
képviselnek a kormány hatalmával szemben. A szerző kitért arra, hogy a szocialistáknak és a többi baloldali 
pártnak „atipikus” kapcsolata van a Jobbikkal, amely szinte náci pártként kezdte, de az utóbbi időben 
mérsékelte a hangnemét. A baloldali és a szélsőjobboldali politikusok ugyanis együttműködnek a helyi 
önkormányzatokban, hogy gátat szabjanak a hatalmon lévőknek. A Jobbik és a baloldali pártok osztoznak a 
nagyobb átláthatóságért és a korrupcióval szemben vívott harcban, a szerző a korrupciót az Orbán-kormány 
„Achilles-sarkának” nevezte. Karácsony hajlandónak mutatkozik arra is, hogy a parlamentben is 
együttműködjön a Jobbikkal, amennyiben a Fidesz nem szerez abszolút többséget. Nem akar megismételt 
választásokat, inkább egy ideiglenes együttműködés mellett érvel egy határozott időre szóló szakértői 
kormány felállításával. A cikk végül az Orbán-kormány eddigi eredményeit közölte: a gazdaságpolitikai 
sikereket az erős, 4 százalékos növekedéssel és a jelentősen lecsökkent munkanélküliségi rátával, a család- és 
biztonságpolitikai intézkedéseket. Ugyanakkor az ellenzék elsősorban az Európában belül igen nagynak 
számító társadalmi egyenlőtlenséget, az oktatás és az egészségügyi katasztrofális állapotát rója fel a 
kormánynak. A szerző kitért arra is, hogy külföldről (média, Európai Bizottság, brüsszeli apparátus, civil 
szervezetek, Soros György) jelentős, ám hatástalan bírálatok érték a menekültkvóták elutasítását és a 
határkerítések megépítését, azonban a bírálók látszólag nem vették észre, hogy a baloldali ellenzék sem 
fogadja el a kvótákat, és nem bontaná le a határzárat. Karácsony nem elvi szinten bírálja ezzel kapcsolatban 
Orbánt, hanem a retorikáját illetően. A cikk melletti keretes írásban a szerző Karácsony Gergelyt szólaltatta 
meg, aki szerint az Orbán-kormányt ért nemzetközi kritikák minden esetben Orbán Viktor előnyére váltak, 
ugyanis ezeknek köszönhetően vehette fel a magyar nemzet védelmezőjének szerepét. Karácsony 
emlékeztetett arra, hogy a trianoni szerződés traumája miatt a magyar néplélek különösen érzékeny a 
külföldről érkező beavatkozásokra. Karácsony kitért arra is, hogy a magyar baloldal bűne, hogy nemzetietlen 
volt, amiért hosszú ideig bűnhődik. Nem akarta megadni a határon túli magyaroknak a kettős 
állampolgárságot, Orbán megadta nekik, és most imádják.  

ABC: El socialismo se aliaría con la ultraderecha para derribar a Orban 
2018. április 8., Hermann Tertsch (online) 

 
Bukás az ellenzék számára. Orbán tovább fog kormányozni, valószínűleg kétharmaddal – írta a Sme. 

Az ellenzék optimizmusa ellenére a Fidesz a várakozásoknál sokkal több mandátumot nyert – emelte ki az 
írás. „Magyarország ma nagy győzelmet élt át” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a tömegnek. Gratulált 
a választóinak és hangsúlyozta, hogy a magas választási részvétel kizár akármilyen kétséget a mandátumáról. 
A történelmileg rekordmagasságú részvétel az elemzők szerint az ellenzéki pártoknak kedvezhetett, de a 
Fidesznek valószínűleg jobban sikerült mobilizálni a szavazóit. Némelyik ellenzéki politikus és aktivista 
ráadásul választási csalásokról is beszélt. Gyurcsány Ferenc még az eredmények nyilvánosságra hozatala előtt 
azt mondta, hogy a választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek. Orbán köszönetet mondott a 
határon túli magyaroknak is, akik szerinte segítettek megmenteni Magyarországot. Szerinte Magyarország 
elindult egy olyan úton, amelyet saját maga választott. Már ma este elkezdődik az ellenzéki pártok további 
felbomlása, mondta az RTL Klubnak Orbán Balázs a Századvégtől és László Róbert a Political Capitaltől – írta 
az Index.hu. A Jobbik a szavazatok húsz százalékát szerezte meg, Vona Gábor, a párt elnöke pedig a vereség 
után azt mondta, hogy lemond a párt éléről. 

Sme: Debakel pre opozíciu. Orbán bude ďalej vládnuť, zrejme s ústavnou väčšinou 
2018. április 8., ČTK, Lukáš Onderčanin (online) 
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A közvélemény-kutatások szerint a kormányzó Fidesz párt megőrzi a parlamenti többségét, s szert 
tehet a kétharmados többségre. A Fidesz fő konkurense a radikális Jobbik párt. A választást megelőző utolsó 
hetekben Magyarországon a kormány és a kormányzó párt információs kampányt folytattak, amelyben arról 
beszéltek, hogy kormányváltás esetén az országot illegális migránsok fogják elözönleni. Mindemellett a 
választók között a kormány népszerűségét növeli a határon túli magyarok jogai védelmében vállalt kemény 
álláspont és az ország világpolitikai súlyának kimutatása. A hírről beszámolt az Unian.ua is. 

Zn.ua: В Венгрии проходят парламентские выборы 
2018. április 8. (online) 

 
A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungban Christoph Strauch írt a Jobbikról. Vona Gábor, a Jobbik 

elnöke gondoskodott róla, hogy pártjánál ne legyen jobboldalibb párt. Ez volt 2003-ban. Később 
megalapította a Magyar Gárdát, cigánybűnözésről és a nemzetközi zsidóság befolyásáról beszélt. 2010-ben, 
mikor először jutott be pártjával a parlamentbe, Udo Voigt, az NPD akkori vezetője gratulált neki. (Az NPD a 
szélsőjobboldali Német Nemzeti Párt – a szerk.) Később egy parlamenti képviselőjük a zsidók listázását 
követelte, egy másik nyilvánosan uniós zászlót égetett. Az Európai Parlamentben a Jobbik volt a 
legjobboldalibb, még az Osztrák Szabadságpárt sem akart vele szövetkezni. 2014-ben már 20 százalékkal 
jutottak be a parlamentbe, ezzel a legerősebb ellenzéki párt lettek. Csakhogy Orbán Fidesze elkezdte alóluk 
kihúzni a talajt. A migrációs válságra a kormány kerítéssel és plakátkampánnyal válaszolt. Az EU-ban Orbán 
lett a menekültelosztás ellenfeleinek vezetője. A Jobbik számára különösen keserű volt, hogy a határon túli 
magyarok nagy többsége is a Fideszhez húzott. A Jobbik számára tehát fogyott a levegő, ezért Vona stratégiát 
váltott: Marine Le Pen mintájára kevesebb radikalitást és több komolyságot hozott. A párt a közép felé 
indult, a radikálisokat lefokozták. Vona bocsánatot kért a zsidó közösségtől és a cigányságtól. A választási 
kampányban minden a feje tetejére állt. Miközben a Fidesz továbbra is a migrációs témát vitte, és Brüsszel és 
a zsidó származású Soros György ellen küzdött, a Jobbik a kormány korrupciós eseteit emlegette fel, és 
ártalmatlan követelésekkel állt elő. A párt vezető képviselői a Fidesz és a Jobbik közötti szerepcseréről 
beszélnek. Sok szimpatizáns ugyanakkor nem örül a kurzusváltásnak, egyesek elszakadtak a párttól. A 
törzsszavazókat irritálja ez, a polgári szavazók ugyanakkor bizalmatlanok, hogy valódi-e a váltás. Vona Gábor 
a koordináció érdekében már baloldali pártokkal is szóba áll, március végén a zöldpárti vezetővel, Szél 
Bernadettel találkozott, de egyezség nem született. Hogy a Jobbik a mostani vagy a következő választáson 
hatalomra juthat-e – a baloldallal vagy anélkül – kérdéses. Vona időközben megkezdte a párt imázsát 
külföldön is javítani. A szerepcsere az Európai Unióval való viszonyban is megtörtént a Fidesz és a Jobbik 
között.  

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: Rollentausch am rechten Rand 
2018. április 8., Christoph Strauch (print, 8. oldal) 

 
Magyarországon elkezdődtek a választások – tájékoztatott a Sme. Az első nem hivatalos 

eredményeket éjfél körül hozhatják nyilvánosságra. Több mint nyolcmillió választójoggal rendelkező szavazó 
dönthet vasárnap az Országgyűlés új összetételéről. Köztük vannak a határon túli magyar állampolgárok és 
azok a magyarok, akik külföldön tartózkodnak.  Választási pártlistát a törvény által meghatározott feltételek 
értelmében 23 politikai párt és csoportosulás állított, beleértve a recesszista Magyar Kétfarkú Kutya Pártot is. 
Öt pártnak van miniszterelnök-jelöltje. Az összes közvélemény-kutatásban a Fidesz-KDNP az egész elmúlt 
választási időszak alatt tartotta a világos előnyét a többi ellenzéki párt előtt. 

Sme: V Maďarsko sa začali sa voľby do Národného zhromaždenia 
2018. április 8., TASR (online) 
 

A Le Monde oldalán egy rövid videóösszeállítás jelent meg Orbán Viktorról. Először mosolyogva 
üdvözli Angela Merkelt, majd március 15-i beszédében támadja az EU-t. Szélsőjobboldalra tolódása 2015-ben 
kezdődött, amikor bevándorlók tízezrei érkeztek Magyarországon át Nyugat-Európába. Brüsszel és a hazai 
tiltakozások ellenére kerítést építtetett a határra. A bevándorlási kvóta elutasításához megnyerte 
Lengyelországot, Csehországot és Szlovákiát. Megszerezte a média fölötti hatalmat, szavazati jogot adott a 
határon túl élő magyaroknak. Erős állam, Brüsszellel szembeni bizalmatlanság, bevándorlásellenesség, 
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iszlámellenesség − ezek jellemzik az európai szélsőjobboldali pártokat is. Marine Le Pen is kiállt mellette, 
hiszen az egyetlen, aki megvédi a schengeni határt. Corentin Léotard, a Courrier de l’Europe centrale 
főszerkesztője szerint azonban Magyarország túl kicsi Orbán ambícióihoz, hiszen már nemcsak 
Magyarország, hanem Európa megvédéséről beszél, akárcsak Marine Le Pen. Megvédeni a bevándorlástól, a 
liberalizmustól. Orbán módszere: populista és provokatív beszédeiben, de nem lépi át a határt. Az Európai 
Parlamentben nem a radikálisok, hanem az Európai Néppárt (EPP) tagja, ahol kihasználja diplomáciai 
lehetőségeit. 2017-ben például lengyel szövetségesével szemben támogatta Donald Tusk megválasztását az 
Európai Tanács élére. A következő évben az ellentétek ellenére úgy fogalmazott, hogy „imádkozik” Angela 
Merkel győzelméért. Az EP-ben óvatos, mert meg kívánja őrizni pártja néppárti tagságát. Az EPP tagjaként 
központi alakja az európai szélsőjobboldalnak. 

Le Monde: Comment Viktor Orban est devenu le champion de l’extrême droite européenne 
2018. április 7., Karim El Hadj (online) 

 
A magyar ellenzék egyesül Orbán ellen – írta a Novinky.cz. Az ellenzék az utolsó pillanatig tárgyalt az 

együttműködésről az ún. egymandátumos választókörzetekben. A 199 tagú parlamentben 106 helyet lehet 
szerezni ezzel a módszerrel. Az ellenzéki pártok képviselői sok helyen képesek voltak megegyezni és 
visszaléptek azon jelölt javára, akinek a legnagyobb esélye van legyőzni a kormánypárt jelöltjét. Például a 
Momentum mozgalom elnöke, Fekete-Győr András visszalépett a budapesti ötödik kerületben a szocialisták 
jelöltjének javára. A párt jelölőlistán a Fidesz jelenlegi formájában legyőzhetetlen. Jelentős támogatottsággal 
bír a városokban, a községekben és a határon túli magyarok körében, akik Orbán pártjának köszönhetően 
kaptak állampolgárságot. 

Lidovky.cz: ‚Migrace je rzí, která rozežírá náš národ,‘ hlásí Orbán den před volbami v Maďarsku 
2018. április 7., ČTK (online) 

 
A Libération nyomtatott kiadása is terjedelmes cikkben foglalkozott a magyar választásokkal. 

Ismertette, hogy a kétezres években, amikor Orbán Viktor ellenzékben volt, egy konzervatív értelmiségi 
klubban úgy fogalmazott, hogy egy teljes korszakon keresztül szeretne kormányozni. Debreczeni József, a 
kormányfő életrajzírója szerint úgy vélekedett, hogy az a rendszer nem jó rendszer, ahol el tudja veszíteni a 
választásokat. Ez a rendszer a demokrácia. Hogyan építsünk autoriter rendszert nyolc év alatt? Használati 
utasítások. Először is több ezer köztisztviselőt és magas rangú tisztviselőt bocsájtottak el a közigazgatásból, 
és lojális embereiket rakták helyükre. Ezt követően az olyan intézmények élére is pártemberek kerültek, mint 
a Számvevőszék. 2012-ben új alkotmányt írtak, amelybe Orbán mindent belefogalmazott, hogy egy 
következő kormányzat ne tudjon dönteni olyan fontos kérdésekben, mint például adóügyekben. Az 
Alkotmánybíróság már nem kontrollál, hanem támogat, így történhetett, hogy a közelmúltban igazolta, hogy 
a kormány visszautasítja az európai jog betartását. A média irányításának átvétele a következő lépés, ami 
magyarázatot is ad a miniszterelnök vasárnapi várható újraválasztására. A közszolgálati televízió sok időt 
szentelt annak, hogy bemutassák a Nyugat-Európát terrorizáló migránsveszélyt. Urbán Ágnes, a Budapesti 
Corvinus Egyetem oktatója szerint a közmédia még soha nem volt ilyen elképzelhetetlen propagandája a 
kormányzatnak. Rényi Dániel oknyomozó újságíró szerint Habony Árpád szelektálja, választja ki és írja a 
híreket. Ebben a munkában részt vesz Rogán Antal kommunikációs miniszter (a Miniszterelnöki Kabinetirodát 
vezető miniszter − a szerk.) és 200 fős csapata is. Az újságírókat minden nap utasítják, hogy mit írjanak. Láng 
Balázs, a közrádió korábbi újságírója szerint Magyarországnak észak-koreai stílusú közszolgálata van. Igaz, 
hogy a köztévé hírcsatornájának mindössze 150 ezres nézettsége van csak, ám Orbán Viktor szövetségesei 
számos privát médiumot vásároltak fel az elmúlt időszakban, és médiabirodalmukban mára 11 rádió, 20 
televíziós csatorna és mintegy 500 internetes oldal szerepel, valamint az összes regionális napi sajtótermék. 
Mindezek ellenére létezik egy maroknyi ellenzék, valamennyi független média, amely a nemzeti burzsoázia 
fenomenális gazdagodását vizsgálja. Történelmileg a pénz Magyarországon általában a külföldiek kezében 
volt. Orbán Viktor azonban meg van róla győződve, hogy nemzeti gazdasági körökre kell támaszkodnia a 
fennmaradáshoz. Gyerekkori barátjának, Simicska Lajosnak köszönhetően gazdasági hálózatot épített ki a 
párt támogatására. 2015-ben azonban megromlott kapcsolatuk, és Orbán stratégiát váltott: megosztotta a 
lehetőséget több oligarcha közt. Köztük szerepel Tiborcz István, a kormányfő veje és Mészáros Lőrinc, Felcsút 
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polgármestere, aki az ország 5. leggazdagabb embere lett. A cikk idézte Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely 
polgármeserét, aki szerint Magyarország egy korrupt kormány áldozata. Az orosz- és szovjetellenes egykori 
diákból autoriter konzervatív lett, aki Oroszországot példaként emlegeti. Az Orbánt támogató médiumok 
például nagyra értékelik Oroszország szíriai katonai akcióját is. A fordulatot valószínűleg a reálpolitika 
motiválja, hiszen a Roszatom fogja bővíteni a paksi atomerőművet. Miközben Orbán Oroszországhoz 
közeledik, megszavazza az Oroszország elleni szankciókat, hogy ne bontsa meg a közösség konszenzusát. Itt 
mutatkoznak meg politikusi képességei. Az új, 2014-től hatályos választási törvényt a Fideszre szabták. A 
Political Capitaltól László Róbert elmondta, hogy ezzel a rendszerrel a Fidesz az összes eddigi választást is 
megnyerte volna. Ezen felül szavazati jogot kaptak a határon túli magyarok is, ami összességében új 
mandátumot jelenthet a Fidesznek. 

Libération: Hongrie: Une mise au pas en quatre coups de force 
2018. április 7., Florence La Bruyère (print, 8-9. oldal) 

 
A magyarok másodszor fognak választani a 2011-es törvény szerint – írta a Sme. A jogi normát, amely 

alapvető módon változtatta meg a választási rendszert, a Fidesz-KDNP kormánypártok vitték keresztül 
kétharmados többséggel. A választások 2011 után is megtartották kombinált rendszerű jellegüket, ami már 
1990 óta érvényben volt Magyarországon. A nemzeti kisebbségek választóinak lehetőségük van dönteni, 
hogy az országos pártlistára vagy a nemzetiségi listára fogják leadni a szavazatukat. A második esetben előre 
kellett regisztrálniuk egy különálló nemzetiségi választói jegyzékbe. Az elmúlt választási ciklusban egyetlen 
nemzetiségi kisebbségnek – így a szlováknak sem – volt teljes jogú képviselője. Ez már a második parlamenti 
választás, amikor szavazati joggal rendelkeznek a külföldön élő magyar állampolgárok a 2010-es törvény 
alapján. A 2014-es választásokon nagyjából százhuszonnyolcezer határon túli magyar vett részt; kilencvenöt 
százalékuk pedig a Fideszre adta le a voksát, ami ennek a pártnak csak egy mandátumot hozott. 

Sme: Maďari budú druhýkrát voliť podľa zákona z roku 2011 
2018. április 6., TASR (online) 

 
„Miért udvarol a diaszpóra választóinak Orbán Viktor” címmel közölt cikket az Adevărul. A cikk szerint 

Orbán Viktor számára kulcsfontosságú lehet a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyar 
állampolgárok voksa a vasárnapi parlamenti választásokon. A L’Express cikkére hivatkozva a román lap 
kiemelte, hogy négy éve a levélszavazatok 95 százaléka érkezett a Fideszre, és az 1920-as trianoni szerződés 
következtében kétmillió magyar került a határokon kívülre. A francia újság szerint az etnicitás érzése erős 
maradt, amit egy dunaszerdahelyi focimeccs hangulatával szemléltetett. 2010-ben Orbán Viktor felismerte 
ezt a potenciális voksforrást és állampolgárságot, valamint szavazati jogot adott nekik – folytatta a 
beszámoló. Az írásban az AFP alapján Bárdi Nándort idézték, aki leszögezte: „Orbán nemzeti és etnikai 
kifejezésekkel beszél, ez pedig vonzza a határ túloldalán élő magyarokat”. Bárdi hozzátette: ezzel a Fidesz 
kihúzta a talajt legnagyobb riválisa, a szélsőjobboldali Jobbik lába alól. A cikk kitért rá, hogy a szavazati jogot 
vehemensen bírálja a baloldali ellenzék, akik úgy vélik, hogy csak annak kellene szavaznia, aki adót fizet. 
Hajnal Miklóst, a Momentum szóvivőjét idézték, aki arról beszélt, hogy a levélben szavazás lehetőségét azok 
számára is meg kell adni, akik ideiglenesen hagyták el Magyarországot. Végül László Róbert választási 
szakértő is megszólalt: szerinte a diaszpóra választási részvétele nem teljesítette a várakozásokat, mert 
Orbán Viktor azt hitte, hogy egymillió állampolgár egymillió szavazót is jelent. A 130 ezer vokssal így is 
biztosította a Fidesz a kétharmados többségét – tette hozzá. A „független 24.hu” portálra hivatkozva azt 
írták, hogy most 250 ezer levélszavazattal számolnak, amihez Spirk József hozzáfűzte: „olyan, mintha hirtelen 
megjelent volna egy nagyváros tele Fidesz-szavazókkal”. 

Adevărul: De ce îi curtează Viktor Orban pe alegătorii din diasporă 
2018. április 6., Viorica Marin (online) 

 
Magyarország választási térképe mitha egy újabb Debrecennel vagy Szegeddel gyarapodott volna. 

Háromszázhetvennyolcezer határon túli magyar jelentkezett szavazni az anyaországban. Bár a parlament 
összetételéről csak három nap múlva születik döntés, a határon túli magyarok levélben már a múlt hét 
kezdete óta szavaznak. A hét és negyed év alatt, amióta Orbán Viktor kormánya „osztja” az állampolgárságot 
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a külföldön élő honfitársaknak, több mint 990 ezren vették már azt fel. A kormány, amely az állami 
költségvetésből bőkezűen szponzorálja a „csatlós” határon túli magyar szervezeteket, és amely a nacionalista 
szótárával még a szélsőjobboldali Jobbikot is háttérbe szorítja, ezzel az „új várossal” előre számol. Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes ezen a héten az Echo TV-nek kijelentette, hogy az állampolgárság megadása a 
határon túli magyaroknak „ma az egyetlen lehetséges válasz Trianonra”. Az elemzők feltételezése szerint 
idén a Fidesz a határon túli magyaroknak köszönhetően akár három mandátummal is többet szerezhet. A 
választási törvény privilegizálja a szomszédos országokban élő magyarokat azzal a több százezerrel szemben, 
akik külföldre mentek munka után. Ha ők akarnak választani, nem egyszer több száz kilométert kell 
megtenniük a legközelebbi külképviseletre, mert ők levélben nem adhatják le a szavazatukat. 

Pravda: Orbán sa spolieha na hlasy krajanov 
2018. április 5., Ivan Drábek, Pravda (online) 

 
Orbán milliókat költ Szlovákiában, állítólag emögött nincs politika – írta a Sme. A magyar kormány 

több millió eurót invesztál az észak-komáromi labdarúgó stadion rekonstrukciójára. A klub a kérelemmel 
Szlovákiában nem járt sikerrel. Ez csak egy példa arra, amikor a magyar kormány Szlovákiában olyan 
területeken finanszíroz projekteket, ahol magyar nemzetiségű emberek élnek. A városoknak pénzt küld 
iskolák javítására, labdarúgó stadionokba invesztál, a vállalkozók a jelentős magyar nemzeti kisebbséggel 
rendelkező járásokban pénzt kapnak vállalkozásuk elindítására. Összesen több tízmillió euróról lehet szó; 
ugyanilyen projektek léteznek a magyar kisebbség számára Romániában és Szerbiában is. Politikailag ebből a 
segítségből a Fidesz nem nagyon nyer. A magyar választásokon ugyan szavazhatnak a külföldi magyar 
állampolgárok, de például Szlovákiában ezen emberek többségét az veszélyeztetné, hogy elveszítik a szlovák 
állampolgárságukat. 

Sme: Orbán míňa na Slovensku milióny. Politika za tým vraj nie je 
2018. április 2., Matúš Krčmárik, Eva Andrejčáková (print) 

 
A Jurnalul National az AFP anyaga alapján számolt be róla, hogy a Magyarországgal szomszédos 

országokban élő magyarok szavazatai kulcsfontosságúak lehetnek a választásokon. A cikk szerint Orbán Viktor 
ismételt látogatásaival be akarja biztosítani, hogy a külhoni magyarok ezúttal is 95 százalékban pártjára 
szavazzanak a választásokon. Kiemelték, hogy 2 millió magyar él a Magyarországgal szomszédos államokban 
az 1920-as trianoni szerződés eredményeképpen, „az etnikai hovatartozás érzése pedig élő maradt ebben a 
diaszpórában”. 2010-ben Orbán Viktor felismerte ezt a potenciális voksforrást és állampolgárságot, valamint 
szavazati jogot adott nekik – folytatták. Az írásban Bárdi Nándort idézték, aki leszögezte: „Orbán nemzeti és 
etnikai kifejezésekkel beszél, ez pedig vonzza a határ túloldalán élő magyarokat”. Bárdi hozzátette: ezzel a 
Fidesz kihúzta a szőnyeget legnagyobb riválisa, a szélsőjobboldali Jobbik lába alól. A cikk kitért rá, hogy a 
szavazati jogot vehemensen bírálja a baloldali ellenzék, akik úgy vélik, hogy csak annak kellene szavaznia, aki 
adót fizet. Hajnal Miklóst, a Momentum szóvivőjét idézték, aki arról beszélt, hogy a levélben szavazás 
lehetőségét azok számára is meg kell adni, akik ideiglenesen hagyták el Magyarországot. Végül László Róbert 
választási szakértő is megszólalt: szerinte a diaszpóra választási részvétele nem teljesítette a várakozásokat, 
mert Orbán Viktor azt hitte, hogy egymillió állampolgár egymillió szavazót is jelent.  A 130 ezer vokssal így is 
biztosította a Fidesz a kétharmados többségét – tette hozzá. A „független 24.hu” portálra hivatkozva azt 
írták, hogy most 250 ezer levélszavazattal számolnak, amihez Spirk József hozzáfűzte: „olyan, mintha hirtelen 
megjelent volna egy nagyváros tele Fidesz-szavazókkal”. 

Jurnalul National: Alegeri în Ungaria: Alegătorii din diaspora maghiară, miză-cheie pentru Viktor Orban 
2018. április 2. (online) 
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