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Elfogadták a magyar javaslatot
a NATO–Ukrajna-nyilatkozathoz
A NATO-tagállamok és Ukrajna az utolsó 
utáni pillanatban, a hivatalos határidő 
lejárta után elfogadták a magyar javasla-
tot a NATO–Ukrajna közös nyilatkozattal 
kapcsolatban. Vagyis a kárpátaljai ma-
gyarok melletti kiállás meghozta az ered-
ményét – közölte a magyar külgazdasági 
és külügyminiszter csütörtökön. „Végül 
mégis fi gyelembe vették a javaslatain-
kat, így a közös nyilatkozat határozottan 
kiáll a jogfosztott magyar közösség 
mellett, és felszólítja Ukrajnát a nemzet-
közi szabályok, valamint a nemzetközi 
szervezetek előírásainak betartására. Ez 
újra világossá teszi, hogy Ukrajnának a 
nemzeti közösségek elvett jogait az okta-
tás és az élet egyéb területein vissza kell 
adnia” – írta közleményében Szijjártó 
Péter. A 150 ezres kárpátaljai magyar 
közösség, ahogy eddig is számíthatott, a 
jövőben is számíthat a magyar kormány 
támogatására, soha nem fogjuk feláldoz-
ni őket világpolitikai játszmák oltárán 
– tette hozzá.

A román külügyminiszter-jelölt
a Trianon-centenáriumtól fél
A jövő évi Trianon-centenáriumtól félti a 
román–magyar kétoldalú kapcsolatokat 
Bogdan Aurescu elnöki tanácsos, akit 
a beiktatásra váró új kormány külügy-
miniszteri posztjára javasolt Ludovic 
Orban miniszterelnök-jelölt, a jobbkö-
zép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke. 
Aurescu szerdai külügyi bizottsági 
meghallgatásán Biró Rozália, az RMDSZ 
képviselője arra kért magyarázatot: mi-
ért került az utolsó helyre Magyarország 
a kormányprogram szomszédságpoliti-
kával foglalkozó fejezetében. Aurescu 
szerint ebben semmilyen szándékosság 
nincs, Magyarország 2002 óta stratégiai 
partnere Romániának, amellyel rend-
kívül fontos kereskedelmi kapcsolatai 
vannak. Úgy vélte: ki kell egyensúlyozni 
a Magyarország javára billenő külkeres-
kedelmi mérleget, és sajnálkozva be-
szélt a befektetések terén tapasztalható 
különbségekről, hozzátéve, hogy ezeket 
a kérdéseket „szabályozni” kell. A jelölt 
egy kétoldalú kereskedelmi kamara 
létrehozását sürgette, és megemlítette, 
hogy a két országnak sok fontos közös 
projektje van, például a Bukarest–Buda-
pest-gyorsvasút megépítése. „Meg kell 
említenem a kisebbségi vegyes bizottsá-
got is, amely sajnos már nagyon régóta 
nem ült össze, az utolsó jegyzőkönyvet 
2009-ben írtuk alá. Azt sem hagyhatjuk 
fi gyelmen kívül, hogy jövő év június 
4-én lesz a trianoni békeszerződés szá-
zadik évfordulója: reméljük, hogy ez az 
alkalom nem hoz diplomáciai konfron-
tációt a kétoldalú kapcsolatokban” – 
mondta a külügyminiszter-jelölt.

Kudarcos tárgyalások
a felvidéki magyar pártok között
Berekesztették az ötpárti egyeztetést a 
felvidéki közös magyar választási lista 
kialakításáról – derült ki az egyeztetést 
kezdeményező és annak otthont adó 
Magyar Közösség Pártja (MKP) által 
csütörtökön kiadott sajtóközleményből.  
A tárgyalások berekesztésének oka, hogy 
az MKP és a két sokkal kisebb támoga-
tottságú párt, a Magyar Fórum, illetve a 
csak a napokban bejegyzett Összefogás 
elutasította az együttműködés lehe-
tőségét a kormánypárttal, az Iránnyal 
(Smer-SD). A Most–Híd szlovák–magyar 
vegyes párt és a Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség (MKDSZ) viszont azon 
a véleményen volt, hogy erről a kérdésről 
konszenzusos alapon kell döntést hozni.

FELMÉRÉS: SEM DĂNCILĂ, SEM BARNA NEM JUTNA BE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁBA

Meglepő jelölti erőviszonyok
Klaus Johannis és Mircea Diaconu 
jutna be a második fordulóba, ha 
most lenne az államfőválasztás – 
derül ki egy felmérésből.
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M ircea Diaconu jutna be a második 
fordulóba Klaus Johannis hivatal-
ban levő államfő mellett, ha most 

vasárnap lenne az elnökválasztás, ám két 
másik jelölt is közel áll hozzá támogatott-
ságban, így még nekik is lehet esélyük – 
derül ki az IMAS közvélemény-kutató in-
tézet legfrissebb, csütörtökön ismertetett 
felméréséből. Az Europa FM megrendelé-
sére készült kutatás szerint a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) jelöltjeként induló Klaus 
Johannis toronymagasan, a voksok 45,7 
százalékával végezne az élen, míg Diaco-
nu, a Liberálisok és Demokraták Szövetsé-
ge (ALDE) és a Pro Románia közös jelöltje 
jócskán lemaradva, 16,7 százalékkal követi 

őt. A harmadik helyezett Viorica Dăncilă 
leváltott miniszterelnök, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) jelöltje, aki a voksok 15,1 
százalékára számíthat. A Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dan 
Barna csupán a negyedik 12,6 százalékkal. 
Az ötödik Theodor Paleologu, a Népi Moz-
galom Párt (PMP) jelöltje 6,9 százalékkal, 
őt pedig Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kö-
veti mindössze 2,9 százalékkal.

Az előkelő helyezést elérő Diaconu 
egyébként szerdán egy Szatmárnémeti-
ben megtartott kampányrendezvényen azt 
mondta: igazából nem is az a fő célja, hogy 
megnyerje az elnökválasztást, csupán 
olyan dolgokról szeretne a kampányban 
beszélni, amelyekről nem esik szó – példá-
ul arról, hogy 30 éve alkotmányellenesen 
értelmezik az államfői tisztséget, annak 
ugyanis közvetítenie kellene a különböző 
oldalak között, nyugalmat, egyensúlyt, 
párbeszédet, békét kell kezdeményeznie a 
konfl iktuskeresés helyett.

Amennyiben most lennének a parla-
menti választások, a PNL 29,6 százalékkal 
végezne az első helyen. A második helyen 
a PSD áll 21,2 százalékkal, míg a harma-
dik az USR, amelyre a válaszadók 16,4 
százaléka voksolna. A Victor Ponta volt 
szociáldemokrata miniszterelnök vezette 
Pro Románia a negyedik 10,7 százalékkal. 
E négy párton kívül csak az RMDSZ lépné 
át az 5 százalékos parlamenti küszöböt, a 
felmérés szerint ugyanis 5,5 százaléknyi-
an voksolnának rá. Az USR-vel tandem-
ben induló Szabadság, Egység és Szoli-
daritás Pártja (PLUS) egyedül csupán 4,5 
százalékot kapna, és az ALDE is kiesne a 
parlamentből, mivel csak 4,3 százaléknyi-
an voksolnának rá. Elveszítené parlamen-
ti helyeit a 3,4 százalékos PMP is. 

A felmérés október 8. és 28. között ké-
szült 1010 fő megkérdezésével, a hiba-
határ 3,1 százalékos. Mint ismeretes, az 
elnökválasztás első fordulóját jövő vasár-
nap rendezik.

FO
TÓ

: 
BE

NK
O

 V
IV

IE
N 

CH
ER

/M
TI

Orbán Viktor: Nyugat–Oroszország-együttműködést!

Közvetítés. Magyarország azt szeretné, ha a Nyugat és Oroszország között jó viszony lenne

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Magyarország abban érdekelt, hogy a 
Nyugat és Oroszország közötti együtt-

működés minél inkább javuljon – jelen-
tette ki Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök, miután szerdán Budapesten tárgyalt 
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Orbán 
Viktor a közös sajtótájékoztatón szerda este 
azt mondta: ha Európa nyugati és keleti fele, 
ha a NATO és Oroszország közötti kapcso-
latok jók, akkor azzal Magyarország nyer. A 
miniszterelnök arról is beszélt, hogy hosszú 
évekre visszanyúlik az a gyakorlat, amely 
szerint minden évben tartanak egy magyar–
orosz magas szintű találkozót a kétoldalú 
kapcsolatok állásának áttekintésére. Azóta 
voltak sikeresebb és kevésbé sikeres évek, 
volt, amikor „tyúklépésnyit”, volt, amikor 
„hét mérföldes csizmányit” haladtak előre – 
mondta, hangsúlyozva, hogy az előző év az 
utóbbi kategóriába tartozik.

A gazdasági együttműködésről szólva ki-
emelte: az Oroszországgal szembeni szank-
ciók bevezetése óta 2018 volt az első év, ami-
kor a magyar–orosz kereskedelmi forgalom 
ismét nőtt, meghaladta a 6 milliárd dollárt.

Lehet politikai együttműködés
Orbán Viktor a magyar–orosz politikai 
együttműködésre is kitért, úgy fogalmazva: 
egyetlen ország sem tudja megváltoztatni a 
„házszámát”, minden ország ott van, aho-
vá a Jóisten teremtette. Magyarország egy 
Moszkva–Berlin–Isztambul-háromszögben 
éli az életét, a magyar politika célja pedig 
az, hogy minden nagyhatalom érdekelt le-
gyen a sikerében, de különösen azok, ame-
lyek regionális szempontból döntő befolyást 
gyakorolnak az életére. Ebbe illeszkedik a 
magyar–orosz együttműködés is, mert noha 
Magyarország természetesen a NATO-nak és 
az EU-nak is tagja, és az is marad, ez nem 
zárja ki bizonyos kérdésekben a politikai 
együttműködést Oroszországgal – közölte.

Ennek megkülönböztetett területei között 
említette a keresztény közösségek védelmét 
szerte a világban, valamint a migrációt, 
ugyanis – mondta – mindkét ország isme-
ri az abban rejlő veszedelmeket. Utóbbival 
kapcsolatban megjegyezte: a balkáni útvo-
nalon, Törökország és Magyarország között 
ma is 96 ezer migráns tartózkodik, akik 

észak felé mozognak, ez pedig aggodalom-
mal tölti el, és határvédelemre kényszeríti 
Magyarországot.

A kormányfő hozzátette: a Közel-Kelet sta-
bilitása ügyében is van politikai együttmű-
ködés Magyarország és Oroszország között. 
Ha a közel-keleti térség destabilizálódik, 
akkor onnan növekvő számban érkeznek 
migránsok Európa felé, ezért Magyarország 
abban érdekelt, hogy a Közel-Keleten, Szíri-
ában minél inkább katonai és politikai sta-
bilitás legyen – mondta. Megemlítette, hogy 
az együttműködés az Irakban élő kurdokra 
is kiterjed, mert az erbíli kurd kormányzatot 
Magyarország katonai kiképzéssel, katonák-
kal és pénzügyileg is támogatja.

A Török Áramlathoz való magyar csatla-
kozást fi rtató kérdésre a miniszterelnök azt 
válaszolta: Magyarország nemcsak az ener-
giabeszerzésben, hanem a tranzitországo-
kat illetően is szeretne szuverén lenni, ezért 
ha Magyarországra Oroszországból csak 
Ukrajnán keresztül jöhet gáz, az a magyar 
szuverenitás szempontjából rossz. Ezért a 
Török Áramlat „egy preferencia, minél ha-
marabb tudunk hozzá csatlakozni, annál 
jobb” – mondta Orbán Viktor.

Arra a felvetésre, hogy Magyarország 
megvétózta a NATO nagyköveteinek közös, 
Ukrajnával foglalkozó nyilatkozatát, Orbán 

Viktor azt felelte: a vita arról szól, hogy mit 
kezdjenek azzal a helyzettel, miszerint a 
kárpátaljai magyar kisebbség diszkriminá-
ciót szenved el, és fenyegetettségben él. Azt 
is nyomatékosította: amikor Magyarország 
megfogalmazza az Ukrajnával kapcsolatos 
álláspontját, nem Oroszország miatt vagy 
Oroszországra tekintettel teszi ezt, hanem a 
magyar nemzeti érdekekből kiindulva.

Putyin: Magyarország fontos partner 
a gázszállításban
Vlagyimir Putyin arról beszélt: Oroszor-
szág fontos partnernek tekinti Magyaror-
szágot az Európába irányuló gázszállítás-
ban. Kiemelte: már több éve működik a két 
ország közötti együttműködést a legma-
gasabb szinten lehetővé tevő mechaniz-
mus, amely sikeres, főleg a kereskedelmi 
és a gazdasági kapcsolatok tekintetében. 
Hozzátette: törekszenek a gazdasági kap-
csolatok diverzifi kálására, bár továbbra is 
az energetika van az első helyen. Az orosz 
elnök közölte: tárgyaltak a közel-keleti és 
észak-afrikai keresztény közösségek hely-
zetéről. Oroszország kész az együttmű-
ködésre a keresztények támogatásában 
– mondta Vlagyimir Putyin, elfogadha-
tatlannak nevezve, hogy bárkit a vallási 
meggyőződése miatt üldözzenek. 




