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Bevezetés 

Témánk aktualitása abban rejlik, hogy az a független Ukrajna kétoldalú 

diplomácia története Magyarország rendszerváltásától kezdődik. Magyarország 

elsőként ismert el Ukrajnát független államként. Viszont nemzetközi szinten 

jelenleg az ukrán-magyar diplomáciai kapcsolatok ellentétekbe ütköznek. 

Fontosnak tartsuk felvázolni, hogyan alakult ki a két ország közötti diplomáciai 

kapcsolat, bemutatni azon tényezők sorozatát, melyek meghatározták a két ország 

közösen megfontolt, koordinált és célirányos külpolitikai cselekedeteit a 

diplomáciai kapcsoltok kiépítésének érdekében. Elemezve azon dokumentumok és 

szerződések sorozatát, amelyek Ukrajna és Magyarország között kerültek 

megkötetésre a 1990-es évek során. 

Magyarország fontosnak tartotta már 1990-s évek elején a jószomszédi 

kapcsolatok kiépítését a szomszédos országokkal. Hisz ez teljesen természetes, 

mert a határmenti országok képezik a legközelebbi külpolitikai környezetet, és 

közvetlenül a sikeres együttműködésüktől függ a béke és a stabilitás bármelyik 

ország határmentén, az ország progresszív belső fejlődése és a külvilággal való 

akadálytalan és sokféle kapcsolata. A történelem azt mutatja, hogy Ukrajna 

Európába való törekvése sikeréhez nem elegendő az európai nagyhatalmakkal 

folytatott párbeszéd. Ahhoz feltétlenül szükség van a közép-európai országokkal 

való szoros együttműködésre, amelyekhez Ukrajnát történelmi szálak kötik, s 

amelyek transzformációs, modernizációs tapasztalatai ma is felbecsülhetetlen 

támogatást nyújthat Ukrajna teljes körű visszatéréséhez az európai országok 

közösségébe.  

Az 1990-s években Magyarország az első országok között volt, akik 

támogattak Ukrajna függetlenné válását. A magyarok érdekeltek voltak a jó 

szomszédi kapcsolatok kialakításában és az országok közötti eredményes 

együttműködésben. Mivel fontosnak tartották a jószomszédi kapcsolatok 

kialakítását és a határmenti régiók (Kárpátalja megy és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye) szoros együttműködését. 
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Meggyőződve arról, hogy a két ország közötti jó szomszédság, a kölcsönös 

tisztelet és az együttműködés a két ország között megfelel Magyarország és 

Ukrajna népei érdekeinek, és az egyenlőségen alapuló, minőségileg új kapcsolatok 

megteremtését és az európai biztonsági rendszer megerősítését szolgálja, így 1991 

közepére 9 kétoldalú egyezményt sikerült kötnie a két országnak a jószomszédi 

kapcsolatok jegyében (1993/11. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi és 

területfejlesztéséről,
1
 1997/11 Szerződés a jószomszédság és az együttműködés 

alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között,
2
 1991/05 Nemzeti Kisebbségek 

Jogai Biztosításával Kapcsolatos Együttműködés)
 3
 

Geopolitikai tényezőként - a szomszédos Ukrajna a Kelet Európai régióhoz, 

Magyarország pedig az Európa régióihoz tartozik. A biztonság terén szorosan 

összekötik közös érdekeik a szó széles értelmében – a haditól az ökológiáig. Mind 

két ország gazdasági fejlődésében, jelentősszerepet játszik az európai közlekedési 

folyosók bekapcsolódásához.
4
 

Fontos kapcsolatot képez a két ország közötti határ menti együttműködés, 

mely kulcsfontosságú a kapcsolatok kialakításában, határmenti együttműködés és a 

határokon átívelő Eurorégiók létrehozásában.   

Munkánk szövegével, a függelékben bemutatott képeivel magam is 

szeretnénk hozzájárulni fiatalkutatóként a két ország kapcsolat rendszerének az 

elemzéséhez, hogy ezzel közelebb kerüljünk az ukrán magyar kapcsolatok hiteles 

történelmének megismeréséhez. 

Kutatásunk során az ukrán- magyar diplomáciai kapcsolatok folyamatát 

kívánjuk bemutatni, elemezve dokumentumok és egyezmények széles sorát, 

melyek a két ország között köttetek meg. Kiemelve azokat a kulcsfontosságú 

személyeket, politikusokat, akik megalapozták az ukrán - magyar bilaterális 

kapcsolatrendszert.  

                                                           
1
Az ukrán – magyar kétoldalú kapcsolatok története. // Ukrajna Nagykövetsége Magyarországon internetes portál. 

Kétoldali kapcsolatok. Általános adatok // [Online forrás:] http://hungary.mfa.gov.ua/hu/index/city/id/26 
2
 Енциклопедія історії України:.– Київ.: "Наукова думка", 2003. – 688 с. 

3
Az Ukrajna és Magyarország között történő kétoldalú kapcsolatok története .//Magyarország Kijevi 

Nagykövetségének internetes oldala. //[Online forrás:] https://kijev.mfa.gov.hu/ 
4
 Ukrajna és Magyarország kétoldalú kapcsolatok története //Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége.// [Online 

forrás:] http://hungary.mfa.gov.ua/hu/embassy/history 

http://hungary.mfa.gov.ua/hu/index/city/id/26
https://kijev.mfa.gov.hu/
http://hungary.mfa.gov.ua/hu/embassy/history
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Munkánk célja, hogy felvázoljuk mind a két ország érdekét a jószomszédi 

kapcsolatok kialakításában a rendszerváltástól egészen Magyarország Európai 

Uniós csatlakozásáig.  

Feladatok közzé tartozik a kapcsotok fejlődésének és kiépítésének 

bemutatása. Továbbá miként lettek egyre szorosabbak az ukrán magyar 

kapcsolatok a rendszerváltás után, felvázolva a legfontosabb kormánykozi 

megbeszéléseket és találkozókat: 

 a diplomáciai kapcsolatok kiépítését a független Magyarország 

és Ukrajna között, 

 ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatok fejlődését és a bilaterális 

rendszer kialakulása 1991-1999 között, 

 a kulturdiplomácia és nemzet- kisebbség kérdését Ukrajna  

és Magyarország között, 

 az ukrán magyar határmenti együttműködés jellemzését, 

 a Kárpátok Eurorégió együttműködésének jellemzését. 

A témánk feldolgozásában sok könyvet lehet megemlíteni, melyek széles 

terjedelemben lebontják és analizálják az ukrán- magyar bilaterális rendszer 

kialakulását. Viszont eme témában vannak olyan aspektusok, amely kellő 

terjedelemben prezentálva vannak monográfiákban is.  

Kutatásunk során igyekeztünk feldolgozni a rendelkezésünkre álló forrás- 

és szakirodalom bázist. Sikerült feldolgozni ukrán és magyar nyelvű kutatásokat, 

monográfiákat, dokumentumokat, egyezményeket, melyek által sikerült hiteles 

összefoglalót adnom a két ország kapcsolatrendszeréről.    

A következőkben rövid áttekintést nyújtunk a témával már foglalkozó 

kutatókról és műveikről. 

A témával kapcsolatos az egyik legfontosabb szakirodalom forrástípus – a 

memoárok „Antal József Modell és a valóság- I. Tanulmányok, cikkek, 

dokumentumok II. Politikai beszédek, interjúk itthon és külföldön III. 

Országgyűlési felszólalások”Antall József: a szemléletformáló tanár, az újító 

tudós, a felelős politikus. A rendszerváltoztatás utáni első magyar kormány 
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miniszterelnökének három kötetbe válogatott műveit tartja, önfegyelem, türelem, 

finom irónia, kristálytiszta érvelés, stratégiai látásmód barátai és ellenfelei is 

meggyőződhettek e tulajdonságairól, a vele készített interjúkban és az 

országgyűlési felszólalásaiban is tetten érhetőek.„Meggyőződésem, hogy sok- és 

kétoldalú szerződéses kapcsolataink egész rendszerét modernizálni, 

továbbfejleszteni kell, arccal a legfejlettebb európai normák és gyakorlat felé.”
5
 

Ezen első kötetben Antall József korai programadó politikai írásai, 

politikatörténeti és oktatástörténet cikkei olvashatóak. A második kötetben Antall 

József pártgyűléseken elmondott, illetve miniszterelnökként itthon és a nemzetközi 

szervezetek előtt tartott beszédei, a vele készült fontosabb interjúk és részletes 

életrajza olvasható. A harmadik kötetben Antall József élvezetes, szöveghűen, 

reagálásokkal együtt lejegyzett parlamenti felszólalásai és a miniszterelnökről 

szóló megemlékező, értékelő esszék dolgozhatóak fel. 

A kutatásom legfontosabb ukrán nyelvű memoárja „Van egy ilyen ország - 

Ukrajna”, mely Leonid Krávcsuk ukrán miniszterelnök interjúit, parlamenti 

beszédeit és sajtótájékoztatóit foglalja magába. Leonid Kvácsuknak fontos szerepe 

volt az ukrán állam függetlenné válásában.”Az Új Ukrajna politikáját úgy kell 

irányítani, hogy a szomszédos országokkal egyelőek legyünk. Erős és gazdag 

országnak kell lenünk, hogy kiérdemeljük a tiszteletet, okos és egyenjogú politikát 

kell folytatunk a jószomszédi kapcsolatok kiépítésének érdekében. Független és 

szabad országnak kell lenünk, hogy példánkkal segítsük más országok függetlené 

válását.”
6
 

A kutatásom legfontosabb forrásai közzé tartoznak a kétoldalú 

együttműködési szerződések és nyilatkozatok. Magyar Köztársaság Kormánya és 

Ukrajna Kormánya közötti környezetvédelmi és területfejlesztési együttműködés 

egy fontos lépcsőfok a kétoldalú kapcsolatok kialakításában „ A Szerződő Felek 

                                                           
5
Bozóki Tamás. Gesztusok nélkül: Antall József emlékezete a Modell és valóság előadássorozat tükrében .-

Budapest:Collegium Pannonicum Alapítvány, 2009-2015. – 85.old. 
6
 Кравчук Леонід. Є така держава Україна// Інтерю з презедетом України .-Київ: Глобус,1992.-215 с. 
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fejlesztik és bővítik együttműködésüket a környezetvédelem, a természeti 

erőforrások ésszerű használata, a területfejlesztés, az építészeti örökség terén.”
7
 

Kutatásom során monográfiaként szolgátak Dr. Süli-Zakar István kutatásai a 

hatarmenti együttműködésről és a Kárpátok Eurorégió funkcióiról „ A határon 

átnyúló kapcsolatok átalakulása Kelet-Közép-Európában
8
”, mely részletesen 

körülírja Eurorégió fogalmát használó tudományok sajátosan lehatárolt, 

környezetét elkülönült területi egységként kezeli az Eurorégiót, amelyet a lokális 

és a globális szint között helyeznek el. Prof. Dr. Süli-Zakar István a Kárpátok 

Eurorégió Tanácsának legrégebbi, szenior tagja, aki már az alapítástól figyelemmel 

kíséri a szervezet tevékenységét, gyakorlatilag az első lépésektől utat mutat, 

hasznosítva tapasztalatait, segítve a nemzetközi szervezet rövid és hosszú távú 

stratégiájának kialakítását, megismertetését, elismertségét.
9
 

Dr. Kruppa Erzsébet „A régiók a határon, határmenti együttműködés az 

Európai Unióban és Közép- Európában”, mely átfogóan megvizsgálja az 

Eurorégiók helyzetét nem csak Nyugat, hanem Közép Európa térségében is. Az 

Eurorégiók nemzetközi aspektusai, politikai (közigazgatási) és gazdasági 

kapcsolatai kerülnek előtérbe.
 10

 

A korszak fontos forrásának számit „Magyarország politikai évkönyve 

1988-2004-ig” és „Magyarország külpolitikai évkönyve 1990-2004”, mely a 

Demokráciai Kutatások Magyar Központja elemzései által jött létre. Eme kötetben 

kompakt összefoglalót kapunk Magyarország belpolitikai és külpolitikai 

tevékenységeiről a rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig. 

Rengeteg anyagot találunk a Nagykövetségek, Kül - és 

Belügyminisztériumok 

                                                           
7
Kömányközi megbeszélések // Magyarország Kormánya. Külügyi Minisztérium. Dokumentumok..// [Online 

forrás:]http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf 
8
Süli-Zakar István. Közös múltunk-közös jövőnk együtt Európáért: 20 éves a Kárpátok Eurorégió(Emlékek,sikerek, 

megújulás), A Kárpátok Eurorégió geopolitikai helyzete. - Debrecen: Education. 2014.-21. old. 
9
Süli – Zakar István.At tekkintéks az eurórégió fogalmairó//A Kárpátok Eurorégió a régiók Europájában.- 

Nyiregyháza: Educatio 30-45 Száma.1997-. 6. évfolyam 3.  
10

Kruppa Éva. Határ menti együttműködés az Európai Unióban és Közép-Európában. - Budapest: Budapesti 

Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, PhD - értekezés, 2003.- 30old. 

http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf


8 
 

Hivatalos internetes oldalán, melyek kutatásunk alapját képezik. A hiteles 

elemzés érdekében fontos, hogy a dokumentumok és egyezmények analizálásával 

hiteles képet adjuk a két ország történelmi kapcsolatáról.   

Jeszenszki Géza tanulmányai „ A szuverén Magyarország Külpolitikájáról”  

bemutatja  Magyarország érdekeltségét a jószomszédi kapcsolatok kialakításában. 

A volt Szovjet Unió tagországaival.
11

 

Ukrán nyelvű felhasznált szakirodalomhoz tartozik Dr. professzor Kiss Éva 

kutatásait:„Az Ukrán – Magyra Határmenti Együttműködés” és „Logisztikai 

klaszter létesítésének koncepciója Kárpátalján”
12

 Az adott kutatások átfogó 

információt adnak a hátármenti együttműködésekről és az Eurorégiók 

megalakulásáról magyar-ukránviszonylatban.
13

 

Fontos forrásnak számit Bocskor Medvecz Andrea „Alap elvek az ukrán 

magyarság kép kérdéséhez és a magyar mullt ukrán megítélése 1991-2011”
14

 és 

„Kultúrdiplomácia és nemzetkép. A magyar–ukrán diplomáciai és 

kultúrdiplomáciai kapcsolatok jellemzői”
15

 mivel a nemzetek közötti kölcsönös 

képkialkotás fontos mozgató eleme a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok 

kialakításának. 

Kiemelkedő információkkal gazdagítja kutatásunkat DmitroTkács 

Nagykövet cikkei, tanulmányai, ahol ” Az ukrán-magyar államközi kapcsolatok 

kialakulásának sajtosságai” próbálja bemutatni.
16

 

Munkánkban nem csak kizárólag a két ország diplomáciai kapcsolatával, 

elemeivel és annak meghatározásával foglalkozunk, hanem a megértéshez 

szükséges plusz információt is közöljük. 
                                                           
11

Jeszenszki Géza. Tanulmányok a szuverén Magyarország külpolitikájáról - Budapest: Külügyi és Külgazdasági 

Intézet.// [Online forrás]: http://kki.hu/assets/upload/KULUGY_KulugyiSzemle_2005__1-2jeszenszky.pdf  
12

Kiss Éva. Logisztikai klasszér létesítésének koncepciója. Magyar-ukrán határrégió. Együttműködés az Európai 

Unió külső határán - Debrecen: Magyar Tudományos Akadémia,Regionális Kutató Központ.2008. 165-173.old. 
13

Kiss Éva. Az Ukrán - Magyar Határmenti Együttműködés // Megmaradás - Magyar jelen és jövő Kárpátalján! 

konferencia kiadványa második, bővített kiadás. - Ungvár, 2011. szeptember 23-25. Budapest: 111-130.old.  [Online 

forrás]: www.mfhnalap.org 
14

 Bocskor Andrea. Kulturdiplomácia és nemzetkép. A magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatok és kulturdiplomáciai 

kapcsolatok jellemzői//[Online forrás:] 

http://epa.oszk.hu/01600/01626/00012/pdf/EPA01626_acta_bereg_2014_1_126-155.pdf   
15

 Bocskor Andrea. „ Alapelvek az ukrán magyarság kép kérdéséhez és a magyar mullt ukrán megítélése 1991-

2011” //[ Online forrás:] http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/Bocskor_Andrea_Alapvetesek.pdf 
16

 Dmitro Tkacs. Az ukrán-magyar államközi kapcsolatok kialakulásának sajátossága, Magyar-ukrán közös múlt és 

jelen. - Kijev: Nemzetközi tudományos Akadémia Történettudomány Intézet,2006- 222-223. old. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQs9eyx5XUAhVkEJoKHaLXDXAQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.gyakorikerdesek.hu%2Fegyeb-kerdesek__egyeb-kerdesek__36517-mi-a-kulonbseg-a-es-a-kozt&usg=AFQjCNH00-GtmoOFTgmTF212rCaxzaie9Q&sig2=P9JTgp5qvRnHS2zkw6GL4Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQs9eyx5XUAhVkEJoKHaLXDXAQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.gyakorikerdesek.hu%2Fegyeb-kerdesek__egyeb-kerdesek__36517-mi-a-kulonbseg-a-es-a-kozt&usg=AFQjCNH00-GtmoOFTgmTF212rCaxzaie9Q&sig2=P9JTgp5qvRnHS2zkw6GL4Q
http://www.mfhnalap.org/
http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/Bocskor_Andrea_Alapvetesek.pdf
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A dolgozatunk földrajzi keretei Magyarország és Ukrajna területére 

határolódnak. Különösen kiemelve a határmenti régiókat, melyek fontos elemei a 

határmenti együttműködésnek (az Ukrajnai Kárpátalja megyét és a Magyarországi 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét). Munkánk kronológiai határai Magyarország 

rendszerváltásától1991-től egészen2004 – ig Magyarország Európai Uniós 

csatlakozásáig terjed.  

Szerkezetét tekintve munkánk három fejezetre tagolódik. A diplomamunka 

bevezetésből, három fejezetből, következtetésből és a felhasznált forrás- és 

irodalom jegyzékből áll. Az I. fejezet. Ukrajna és Magyarország bilaterális  

kapcsolatának kialakulása és fejlődése. AII. fejezet. A kulturdiplomácia és 

nemzet- kisebbség kérdése Ukrajna és Magyarország között. A III. fejezet. Az 

ukrán-magyar határmenti együttműködés jellemzése. Végül a következtetésben 

egy összegzés található a kutatásunk során elért eredményekről. 
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I Fejezet. 

Ukrajna és Magyarország bilateráliskapcsolat kialakulása és fejlődése 

Magyarország és Ukrajna kapcsolata egészen az 1990 évekig nyúlik vissza. 

Magyarország a demokratikus társadalom kiépítésének kezdetétől rendkívül nagy 

jelentőséget tulajdonított a jószomszédi kapcsolatok kiépítése iránt.
17

 Ami teljesen 

logikus, mivel a szomszédokkal kialakított kapcsolatok biztosítják elsősorban 

azokat a külpolitikai tényezőket, melyek biztosítják a határmenti régiók stabilitását 

és a béke fenntartását, valamint az adott ország belső fejlődését és akadálytalan 

kapcsolattartását a külvilággal.
18

 

Ukrajna számára a függetlenné váláshoz fontos volt a jószomszédi 

kapcsolatok fenntartása, hogy ezzel egyre több támogató országot szerezhessen. 

Abban az időben Ukrajna függetlenségére a legjobban a magyarok voltak 

felkészülve. Magyarország nyitót volt egy új a demokratikus útra lépő országot 

támogatni és ennek a hajlandóságnak meg voltak a kellő történelmi tényezői.
19

 

Az egykori kommunista birodalom romjain létrejött független 

nemzetállamok és a korábbi varsói szerződés
20

 tagállamai arra törekedtek, hogy 

megtalálják helyüket abban az új hatalmi láncolatban, mely a posztkommunista 

térség stabilitásának zálogát jelenthette, és amelynek fontos eszköze lett a 

diplomácia.
21

A Varsói Szerződés agresszív jellege többször is megnyilvánult. Az 

1956-os magyar szabadságharc, vagy az 1968-as prágai tavasz elfojtását nem lehet 

az imperializmus elleni védekezéssel magyarázni. A szervezet csak a Szovjetunió 

széthullása után oszlott fel az 1990-es években, de negatív hatásait napjainkig 

                                                           
17

 Rozgonyi Ibolya.,Bessenyei György. A demokrácia 10 éve Magyarországon 1989-1999. // A rendszerváltáshoz 

vezető folyamatok sorozata Magyarországon. – Nyíregyháza: Könyvkiadó, 2000. - 19-25.old. 
18

Kétoldali kapcsolatok. Általános adatok. krajna Nagykövetsége Magyarországon internetes portál.// [Online 

forrás:]http://hungary.mfa.gov.ua/hu/index/city/id/26 
19

Bilaterális szerződések bázisa. Az Ukrajna és Magyarország között történő kétoldalú kapcsolatok 

története.//Magyarország Kijevi Nagykövetségének internetes oldala.//[Online forrás:]https://kijev.mfa.gov.hu/ 
20

 Енциклопедія історії України: НАН України. Інститут історії України.– Київ.: В-во "Наукова думка", 2003. 

– 255-280 C.: іл. 
21

 Bocskor Andrea. Kulturdiplomácia és nemzetkép. A magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatok és kulturdiplomáciai 

kapcsolatok jellemzői// [Online forrás:] http://epa.oszk.hu/01600/01626/00012/pdf/EPA01626_acta_bereg_2014_1_126-

155.pdf   

http://hungary.mfa.gov.ua/hu/index/city/id/26
https://kijev.mfa.gov.hu/


11 
 

érezhetjük.1990-s szétesése után egy új ország került Kelet-Európa térképére, 

Ukrajna.
22

 

Magyarország hosszú időn keresztül szenvedett keleti szomszédjaitól. Az 

orosz, majd szovjet nagyhatalom mindig fenyegette Magyarország államiságát. Itt 

elég meg említeni 1848 és 1956 forradalmakat.
23

 Ezért, amikor megjelent a 

remény, hogy a keleti határon a birodalmat felváltja Ukrajna, egy olyan ország, 

amely a demokratikus, Európa iránti fejlődési utat választja, akkor, természetesen, 

Magyarország mindent megtett azért, hogy a remény valója váljon. A magyar 

politikusok, és lakosság megértette, hogy a modern Európa helyzetében nincs 

értelme abban reménykedni, hogy Magyarország visszakapja azokat a területeket, 

amelyeket a Trianoni békeszerződés aláírása után vesztett el. Ezért a magyar 

nemzet egyesülésének csak egy módja van – a nyelvi és kulturális egyesülés, 

amelynek alapja a néphagyományok megőrzése. Ezért Ukrajnát, amelynek 

területén közel 160 ezer magyar él, olyan országnak jelölték ki, ahol a 

legkedvezőbb feltételek vannak a magyarok szellemi egyesülésére. Nem véletlenül 

pont Ukrajnával írták alá a magyarok a Nemzeti Kisebbségek Jogai Biztosításáról 

szóló Nyilatkozatot
24

 és megalapították az Ukrán - Magyar Vegyes Bizottságot, 

amely a nemzeti kisebbségek jogai biztosításával foglalkozik és a mai napig is 

sikeresen, működik. 

Ukrajna, Magyarország is posztszocialista ország, mind kettő fő céljuknak a 

piacgazdálkodás elvein működő demokratikus társadalom felépítését tűzték ki. 

Természetesen, a közös cél jó alapja az együttműködésnek. 

Mind két ország bejelentette az európai és euróatlanti struktúrákba való 

integrációs szándékait. Magyarország ezeket a szándékokat megvalósította, és 

rendszeresen segítséget nyújt Ukrajnának az Európai és Euróatlanti térség iránti 

törekvéseiben. 

                                                           
22

Az ukrán „néprendelet” és állam. //[Online  forrás:]http://tortenelem-hu.hupont.hu/40/az-ukran-neperedete-es-

allam 
23

 Dmitro Tkacs: Magyar-ukrán közös múlt és jelen.  Az ukrán-magyar államközi kapcsolatok kialakulásának 

sajátossága, - Kijev: Nemzetközi tudományos Akadémia Történettudomány Intézet,2006- 222-223 old. 
24

Illár Krisztina. Magyar- Ukrán Közös múlt és jelen: összekötő és elválasztó „fehér foltok”.// Magyarország 

külpolitikája a rendszerváltástól napjainkig.( Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Nemzetközi Tudományos 

Konferencia anyag 2010.február 26),- Beregszász-Ungvár:KMMI-Index Kiadó,2011-107-110 old. 
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Geopolitikai tényező. A szomszédos Ukrajna és Magyarország a Közép- és 

Kelet- Európa régiói országaihoz tartoznak. A biztonság terén szorosan összekötik 

közös érdekeik a szó széles értelmében – a haditól az ökológiáig. Szoros a 

határmenti együttműködés az két ország között. 
25

 

A szocialista korszakban a két ország gazdaságai eléggé összefüggtek. És 

hiába orientálódott át a KGST feloszlása után Magyarország az európai 

országokkal való gazdasági együttműködésre, Ukrajna továbbra is megmaradt a 

magyarok számára vonzó partnerként. Hagyományosan fejlődik a határmenti 

területek együttműködése. A két ország történelmében nem voltak konfliktusok és 

vitás kérdések.
26

 

Ezeknek meg más tényezőknek, a két ország közös megfontolt, koordinált és 

célirányos külpolitikai cselekedeteinek köszönhetően Ukrajnának és 

Magyarországnak a 90-es évek során sikerült megteremteni a kölcsönösen hasznos 

partnerség és jószomszédi viszonyok egységes rendszerének az alapját. Ez a 

rendszer felöleli az ukrán-magyar együttműködés egészét kivétel nélkül minden 

terén, és megvalósítására kidolgoztak egy hatékony mechanizmust, amely 

koordinálja a két orrság tevékenységét mind kétoldali, úgy nemzetközi szinten 

is.
27

Az együttműködési rendszerben érdekelt volt mind a két ország. Fontos volt az 

országok számára kiépíteni a jó külpolitikai viszonyokat a rendszerváltás utáni 

korszakban.  

1.1 A diplomáciai kapcsolatok kiépítése a független 

Magyarország és Ukrajna között.
28

 

Az 1989-es rendszerváltások a közép-európai térség nyugati felében, míg a 

Szovjetunió 1991. évi szétesése egész Közép- és Kelet-Európában teremtett új 

                                                           
25

Ukrajna és Magyarország kétoldalú kapcsolatok története Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége,.// Online forrás: 

http://hungary.mfa.gov.ua/hu/embassy/history 
26

Bölöny József, Hubai László: Magyarország kormányai 1848-2004. A rendszerváltás időszaka.–Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 2004- .56-65.old. 
27

 Енциклопедія історії Інститут історії України.– Київ:"Наукова думка", 2003. – 688 с.: іл. 
28

A bilaterális kapcsolatok kiépítése //Ungvári Magyar Főkonzulátus. Konzuli kapcsolatok. // [Online forrás:] 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajnahttp://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-

utazasi-tanacsok?ukrajna 

http://hungary.mfa.gov.ua/hu/embassy/history
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajnahttp://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajna
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajnahttp://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajna


13 
 

külpolitikai, hatalmi viszonyokat.
29

A rendszerváltás átformálta Közép- és Kelet 

Európa külpolitikai és diplomáciai kapcsolatait.  

1990. június 7-én, alig több mint két héttel a kormányhivatalba lépése után 

ült össze a moszkvai Kremlben a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete. 

Az ülés elnöki tisztét – a rotáció szerint – a magyar miniszterelnöknek Antal 

Józsefnek kellett ellátnia, aki Göncz Árpád és Für Lajos társaságában utazott 

Moszkvába. Itt tette meg javaslatát a Varsói Szerződés felbontására.  

1990. augusztusában Budapestre érkezett az Ukrajnai Külügyminisztérium 

küldöttsége A.M.Zlenkóval az élén.
30

 Az ukrán küldöttséget Magyarországon 

magas szinten fogadták. A küldöttséget Göncz Árpád Államelnök, Antal József 

Miniszterelnök, Jeszenszki Géza Külpolitikai miniszter fogadta. A magyarok már 

akkor bebizonyították, hogy támogatják Ukrajna törekvéseit a függetlenségre és 

szuverenitásra és minden nemű segítséget készek megadni ezen a téren. A 

szomszédos ország elnökének ez célirányos látogatása volt Ukrajnába. A 

tárgyalások az ukrán vezetőséggel és képviselőivel baráti konstruktív légkörben 

zajlottak.
31

 

Leonid Kvácsuknak fontos szerepe volt az ukrán állam függetlenné 

válásában és a jószomszédi kapcsolatok kialakításában.”Az Új Ukrajna politikáját 

úgy kell irányítani, hogy a szomszédos országokkal egyelőek legyünk. Erős és 

gazdag országnak kell lenünk, hogy kiérdemeljük a tiszteletet, okos és egyenjogú 

politikát kell folytatunk a jószomszédi kapcsolatok kiépítésének érdekében. 

Független és szabad országnak kell lenünk, hogy példánkkal segítsük más 

országok függetlené válását.”
32

Az ukrán államfő a kétoldalú kapcsolatok 

legfontosabb elemeit vázolta fel és fogalmazta meg ebbe a két mondatban és 

kívánta feltüntetni, valamint majd a jövőben megvalósítani.  

                                                           
29

Dokumentumok. Beszédek Ukrajna és Magyarország együttműködési szerződéseinek a rendszere.// Magyarország 

Kormánya. Külügyi Minisztérium..// [Online forrás:]http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-

9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf 
30

Kétoldali kapcsolatok. Politikai kapcsolatok Az Magyarország és Ukrajna. // Ukrajna Nagykövetsége 

Magyarországon internetes portál..//[Online forrás:]http://hungary.mfa.gov.ua/hu/index/city/id/26 
31

Külügyi egyezmények és együttműködési szerződések Dokumentumok. Beszédek  //Magyarország Kormánya. 

Külügyi Minisztérium.// [Online forrás:] http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-

26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf 
32

Леонід Кравчук.Зовнішньо політичні звязки// Є така держава Україна.-Київ: Глобус,1992.-215. 

http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf
http://hungary.mfa.gov.ua/hu/index/city/id/26
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf
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Az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatokat jelentősen előre vitte 

L.M.Kravcsuk, az USZSZK Legfelsőbb Tanácsa elnökének látogatása 

Magyarországra (1991.május 30. – június 01. között), amelynek során kilenc 

kétoldalú dokumentum volt aláírva, és amelyek az ukrán-magyar együttműködés 

tárgyalási és jogi alapjaként szolgáltak. Többek között ide tartozott az Ukrajna és 

Magyar Köztársaság közötti viszonyok alapjairól szóló Nyilatkozat a részletek 

szerint Szerződő Felek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában és az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Értekezlet dokumentumaiban vállalt 

kötelezettségeikkel összhangban a közöttük esetleg felmerülő vitákat kizárólag 

békés eszközökkel oldják meg. Soha, semmilyen körülmények között sem 

alkalmazzák egymással szemben elsőként fegyveres erőiket. A Felek tiszteletben 

tartják egymás területi épségét, és kijelentik, hogy egymással szemben nincs és 

nem is lesz területi követelésük.
33

„Meggyőződve arról, hogy a két ország közötti 

jószomszédság, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés a két ország között 

megfelel Magyarország és Ukrajna népei érdekeinek, és az egyenlőségen alapuló, 

minőségileg új kapcsolatok megteremtését és az európai biztonsági rendszer 

megerősítését szolgálja”
34 A megegyezés alapján a két ország kötelezettsége vállalt 

a jószomszédi kapcsolatok megteremtésében és a baráti jószomszédi kapcsolatok 

fenntartásában. A két országnak érdekeltsége voltaz egyezmény megkötésében, 

hiszen Ukrajnának szüksége volt a támogatókra. Magyarországnak pedig 

szélesíteni kellett a külpolitikai terét.  

Megkötésre kerültek olyan egyezmények, nyilatkozatok, mint: Konzuli 

konvenció, a Nemzeti Kisebbségek Jogai Biztosításával Kapcsolatos 

Együttműködési elvekről szóló Nyilatkozat.
35

 Az első két dokumentum de-jure 

elismerte Ukrajnát mint független államot.  

                                                           
33

Ukrajna és Magyar Köztársaság közötti viszonyok alapjairól szóló Nyilatkozat Nyilatkozatok, 

szerződések,dokumentumok Magyarország Külügyminisztériuma elektronikus  könyvtára.  

[Online forrás:] http://bgazrt.hu/_files/NPKI/oktatas/Magyar-ukr%C3%A1n%20alapszerz%C5%91d%C3%A9s.pdf 
34

Ukrajna és Magyar Köztársaság közötti viszonyok alapjairól szóló Nyilatkozat//Magyarország Kormánya. Külügyi 

Minisztérium. Dokumentumok. Beszédek.// [Online forrás:] http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-

4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf 
35

Nemzeti Kisebbségek Jogai Biztosításával Kapcsolatos Együttműködési elvekről szóló Nyilatkozat// 

Magyarország Külügyminisztériuma elektronikus  könyvtára . Nyilatkozatok, szerződések,dokumentumok.  

[Online forrás:] http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Ungheria%20Ucraina1.pdf 

http://bgazrt.hu/_files/NPKI/oktatas/Magyar-ukr%C3%A1n%20alapszerz%C5%91d%C3%A9s.pdf
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf
http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Ungheria%20Ucraina1.pdf
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„A Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 

megerősítve elkötelezettségüket az Egyesült Nemzetek Alapokmányában. Az 

ENSZ emberi jogi dokumentumaiban, a Helsinki Záróokmányban.
36

Az európai 

biztonsági és együttműködési értekezlet egyéb dokumentumaiban foglaltak 

végrehajtására, hangsúlyozva, hogy közös céljuk egy olyan demokratikus 

társadalmi rendszer megteremtése. Jogállamiság keretein belül valamennyi 

állampolgár számára biztosítja az emberi jogok és alapvető szabadságjogok teljes 

gyakorlását, törvényes érdekeik és törekvéseik szabad kifejeződését, a politikai 

pluralizmust, a szociális toleranciát és a törvény előttiegyenlőséget, az egyének és 

a közösségek törvényes védelmét biztosítja.” Az alábbiak szerint egyezett meg a 

két ország a kisebbségi jogokat illetően alátámasztva, hogy készek egy 

demokratikus társadalom kiépítésére. Az egyezmény további kormányközi 

találkozásokat és tanácskozásokat eredményezett.  

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács elnökének első látogatását a mai Ukrajna 

történelmében hosszú tárgyalási folyamat előzte meg. Az ukrán oldalról a 

küldöttséget B.I.Taraszyuk vezette, aki abban az időben a Külügyminisztérium 

Politikai Elemzési és Tervezési Főosztályának a vezetője volt,a magyar oldalról – 

Monori István, aki annak a területi főosztálynak volt a vezetője, amely az 

SZSZKSZ-el való együttműködéssel foglalkozott. A probléma a következőben 

rejlett: az USZSZK-nak az Alkotmányának megfelelően joga volt külpolitikai 

tevékenységet folytatni, de a szuverén állam legtöbb jelképével nem rendelkezett, 

vagyis nem volt nemzetközileg elismert határa, állampolgársága, saját útlevele, 

diplomáciai képviselete, katonasága stb.
37

 

A magyar–ukrán alapszerződés volt az első nemzetközi dokumentum, amit 

Ukrajna aláírt – Magyarországnak pedig az első alapszerződése, amelyet valamely 

szomszédos országgal szignált a rendszerváltás után. A dokumentumnak Ukrajna 

szempontjából abban rejlett a kiemelt jelentősége, hogy elismerte Ukrajna 

                                                           
36

Az Európai Bizottsági és Együttműködési Záróokmány.  
37

Bölöny József, Hubai László: Magyarország kormányai 1848-2004. A rendszerváltás időszaka.–Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 2004 - .56-60. old. 
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határainak sérthetetlenségét. Ukrán részről mind a mai napig az ukrán–magyar 

kapcsolatok csúcspontjaként értékelik a dokumentumot  

Göncz Árpád  elnöksége alatt egyfolytában hangsúlyozta, hogy Nyugat-

Európának sokkal több figyelmet kellene szentelnie az újonnan függetlenné vált 

Ukrajnára. Geopolitikai téren Ukrajnát  az egyesült Európa egyik legfontosabb 

partnerének tartottan.
38

1990 szeptemberében Göncz Árpád magyar köztársasági 

elnök – első külföldi államfőként – tett hivatalos látogatást Kijevben, aki 

Magyarország teljes támogatásáról biztosította Ukrajna függetlenségi törekvéseit, 

és kilátásba helyezte a magyar-ukrán kapcsolatok kölcsönösen előnyös fejlesztését 

a nemzetközi normák alapján.
39

 1991. május 30-án Leonyid Kravcsuk, az Ukrán 

Legfelsőbb Tanács elnöke látogatott Magyarországra, ami a Legfelső Tanács 

elnökének első hivatalos látogatása volt Ukrajna újkori történetében. Magyarország 

– első államként – 1991. december 3-án kötött megállapodást Ukrajnával a 

diplomáciai kapcsolatok felvételéről, és még aznap – ugyancsak elsőként – 

megkezdte működését Kijevben a magyar nagykövetség.
40

 December 6-án Antall 

József magyar miniszterelnök volt Kijev vendége, aki Leonyid Kravcsukkal aláírta 

a magyar-ukrán alapszerződést. A szerződés magába foglalta országok közötti 

baráti kapcsolatok kiépítését, valamint a béke, az igazságosság, a stabilitás és a 

demokrácia kölcsönös egyensúlyát, hangsúlyozva a nemzeti kisebbségek etnikai, 

kulturális, nyelvi és vallási identitásának megvédését és megőrzését.
41

 

Antall József diplomáciájának fontos és igen kényes pontja volt a 

szomszédos országokkal való viszony rendezése.
42

Külpolitikáját három fő cél 

határozta meg: az ország szuverenitásának helyreállítása az európai és transzatlanti 

                                                           
38

Dae Soon Kim, Antikvárium – Göncz Árpád – Politikai Önéletrajza. Göncz Árpád életútja, politikai nézeteinek 

fejlődése. – Budapest,Scolar Kiadó, 2012 – 35-36. old.  
39

Torna Endréné. Magyar Külpolitikai Évkönyv. A Magyar Köztársaság  nemzetközi kapcsolatának és külpolitikái 

tevékenységének eseményei. Diplomáciai kapcsolatok létesítése 1990-ben .– Budapest: Külügyminisztérium, 

Dokumentációs Főosztály, 1990 – 85-86 old.   
40

Коротов.О.В Внесок презедента Леоніда Кравчука в позативний імідж української держави. //[Online 

forrás:] http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/3607/1/Korot.pdf 
41

Віднянський, С. В.Енциклопедичний словник. Договір про основи добросусідства і співробітництва між 

Україною та Угорською Республікою.// [Online forrás:] http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-5696-

5/45.pdf   
42

 Magyarország Kijevi Nagykövetségének internetes oldala. Az Ukrajna és Magyarország között történő politikai 

kapcsolatok.  //[Online forrás:] https://kijev.mfa.gov.hu/ 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/3607/1/Korot.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-5696-5/45.pdf
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integrációba való becsatlakozáson keresztül, a szomszédsági kapcsolatok új 

alapokra helyezése, valamint a határon túli magyarok kisebbségi jogainak 

védelme.„Meggyőződésem, hogy sok- és kétoldalú szerződéses kapcsolataink egész 

rendszerét modernizálni, továbbfejleszteni kell, arccal a legfejlettebb európai 

normák és gyakorlat felé. Ha ez megvalósul, akkor a demokrácia útját vállaló 

országaink között az együttműködés, a baráti és jószomszédi viszony valóban 

tartalmas kapcsolatrendszere jön létre”
43

A Szovjet Unió felbomlása után Antall 

József jól látta, hogy a régió felzárkózásának és „nyugati” típusú fejlődésének 

kulcsa az államok együttműködésében rejlik, ezért történelmi és geopolitikai 

alapokra helyezve keltette életre a visegrádi országok együttműködését, és jó 

kapcsolat kialakítására törekedett a többi szomszédos állammal is.
44

„Mi nem 

kívánjuk kizárni a Szovjetunió népeit az Egyesült Európából. Mi ellenezzük, hogy 

az Európát ma kettéosztó vonal egyszerűen csak keletebbre helyeződjék át.”
45

 

A Diplomáciai kapcsolatoknak a kialakítását azonban számos komoly 

tényező gátolta. A XX. századi történelmi események – elsősorban a trianoni 

békeszerződés és hatásai, valamint a határon túli magyarok helyzete – komoly 

feszültségek forrásai voltak, amelyeket miután a kommunizmus éveiben 

mesterségesen elnyomtak, a ’80-as, ’90-es évek fordulóján újult erővel törtek a 

felszínre a régió országaiban a rendszerváltások lezajlása után hatalomra kerülő 

politikai elitek nem feltétlenül rendelkeztek olyan tapasztalt diplomatákkal, akikre 

az új kapcsolatok kiépítését rá lehetett bízni. 

1.2.Ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatok fejlődése és a bilaterális 

rendszer kialakulása 1992-1999 között 

Antall és az MDF kisebbségi politikájának elsődleges hivatkozási alapja az 

Alkotmányt módosító 1989. évi XXXI. törvény – amelynek létrejöttében 

elévülhetetlen szerepe volt Antall munkásságának a kerekasztal-tárgyalásokon– 6 

                                                           
43

 Bozóki Tamás. Gesztusok nélkül Antall József emlékezete a Modell és valóság előadássorozat tükrében.-

Budapest: Collegium Pannonicum Alapítvány, 2009-2015 – 85old. 
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Antal- kormány külpolitikája. A rendszerváltást követő forduló pont a magyar külpolitikában. //[Online forrás:] 
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 Antall József- Sos Kálmán. Modell és valóság . II. Politikai beszédek, interjúk itthon és külföldön. - Budapest: 

Antall József Tudásközpont,2015- 156-157 old.   
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cikk § 3. bekezdése volt, amely kimondta, hogy „A Magyar Köztársaság 

felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a 

Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.”
46

 

A határon túli magyarság helyzetével kapcsolatban Antallnak a legnehezebb 

dolga a magyar–ukrán alapszerződés megkötésével és országgyűlési 

megerősítésével volt. Az ügy 1991 májusa és 1993 májusa között heves vitákat 

váltott ki, amelyek túlgyűrűztek az Országház falain kívülre, és igen komoly 

társadalmi figyelemre tartottak számot. A Szovjetunió felbomlásával és a független 

Ukrajna létrejöttével napirendre került a kárpátaljai magyarság helyzete, az Antall-

kormány pedig igyekezett olyan módon rendezni a kérdést, amely példaértékű 

lehet a többi szomszédos ország számára is.
47

„Törvényes értelemben, a magyar 

közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a tízmilliós országnak a 

kormányfőjeként lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok 

lenni. Ebben osztozik valamennyi minisztertársam, a mi felelősségünk egyetemes, 

és ezt az egyetemes felelősséget vállaljuk, és vállaljuk a haza határain belül élő 

nemzeti kisebbségek, etnikai csoportok, vallási kisebbségek védelmét is. Ami 

valóban a hazafiságon alapuló nemzetiségi érzéseink nem irányulnak senki ellen, 

sem a határokon túl, sem a határokon belül. Legyenek meggyőződve minden 

kisebbség képviselői, hogy mi a védelmüket és oltalmukat szolgáljuk, de elvárjuk 

azt is, hogy ezt tegyék a magyar kisebbségekkel, a magyarság külföldre szakadt 

ezreivel, százezreivel”
48

 

Antall kisebbségi politikáját meghatározta nem sokkal miniszterelnöki 

beiktatása után, 1990. június 2-án, az MDF III. Országos Gyűlésén elmondott 

beszéde, amelyet a mai napig sokan idéznek. 
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 1989.evi XXXI törvénye az Alkotmánymódosítás, a Magyar Népköztársaság 1949. szóló alkotmány. 
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1991. december elején egy olyan esemény történt, amely meghatározó lett a 

fiatal ukrán diplomácia számára. Rögtön az Országos népszavazás eredményei 

kihirdetése után Budapest hivatalos diplomáciai kapcsolatot létesít Ukrajnával, és 

december 06-án Kijevbe látogatott a Magyar Köztársaság küldöttsége Antal József 

Miniszterelnökkel az élen.
49

 Ünnepélyes körülmények között a Mariinszkij 

kastélyban aláírták a Jósszomszédság és Együttműködés Alapjairól
50

 szóló 

Szerződést (1991.12.06 – aláírták, 1992.07.01. – ratifikálta az ukrán fél, 

1993.05.11 –  a magyar, 1993.06.16. – a felek ratifikációs okmányokat cseréltek). 

Ez volt az első ilyen szintű dokumentum, amit Ukrajna aláírt. Ugyan azon a napon 

Kijevben megnyitották a Magyarországi nagykövetséget, ami szintén első volt a 

külföldi diplomáciai követségek közül.
51

 

Visszatérve az alapszerződéshez, meg kell említeni, hogy ebben a 

dokumentumban egy nagyon fontos tézist rögzítettek arról, hogy «… a Feleknek 

nincsenek és a jövőben sem lesznek területi igényei egymáshoz».
52

 A 

következőkben pont ezt a részét a Szerződésnek három napig tárgyalták a Magyar 

Köztársaság Parlamentjében. A nagy ellenkezés ellenére, első sorban a Független 

Kisgazda Párt részéről, a parlament jóváhagyta ezt az okmányt. 

A vitának a lényege az volt, hogy ez a pont, az opponensek véleménye 

szerint, örökre megfosztotta a magyarokat a reménytől, hogy valaha is 

visszakapják azokat a területeket, amelyek hozzájuk tartoztak a Trianoni 

Békeszerződés megkötése előtt. A jobboldali pártokat különösen az idegesítette, 

miszerint a Szerződésbe beírták, hogy «a jövőben sem lesznek»,
53

 fő elvük az volt, 

hogy a nemzetközi-jogi dokumentumokban nincs jövő idő. De a képviselők józan 
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eszének köszönhetően a szerződés útjára volt bocsátva.
54

E mellet megjegyezzük, 

hogy a magas rangú magyar küldöttség látogatása, az aláírt dokumentumok jó 

feltételeket biztosítottak az ukrán-magyar kapcsolatok további fejlődéséhez, de 

mind ez kevés reményt adott az együttműködés aktivizálására, mert Budapesten 

még nem volt Ukrajnai nagykövetség, nem voltak ukrán diplomaták. Ezért, Kijev 

1992. januárjában kinevezi Ukrajna ideiglenes Ügyvivőjét Magyarországon.
55

 

1992. március 24-én ünnepélyesen megnyitották Ukrajna nagykövetségét 

Magyarországon, amely az első ukrán diplomáciai képviselet lett külföldön. Tíz év 

múlva a köszöntő táviratában a Nagykövetség munkatársainak Leonyid Kucsma,
56

 

Ukrajna Elnöke a következőket írta: «Tiszta szívből köszöntök mindenkit az ukrán 

diplomácia számára jelentős jubileum alkalmából – a független Ukrajna első 

külföldi Nagykövetsége megnyitásának 10.—ik évfordulója alkalmából. Biztos 

vagyok abban, hogy az Ukrajna nemzeti érdekei biztosításának nagy tapasztalattal 

rendelkező követség továbbra is méltón képviseli országunkat a nemzetközi élet 

küzdőterén». 

A második szakasz 1992. áprilisától 1999. márciusáig tartott. Rá jellemző az 

ukrán-magyar kapcsolatok dinamikus fejlődése az élet minden terén, ezek a 

kapcsolatok új tartalommal telítődtek. Ennek az időszaknak a vége Magyarország 

csatlakozásával a NATO-hoz és a Közép- és Kelet-Európában új geopolitikai 

helyzet kialakulásával kapcsolatos.
57

 

A 90-es években az ukrán-magyar kapcsolatok politikai téren elég aktívan 

fejlődtek. 1993. februárjában Leonyid Kravcsuk
58

 Ukrajna Elnöke hivatalos 

                                                           
54

 Dmitro Tkacs: Magyar-ukrán közös múlt és jelen.  Az ukrán-magyar államközi kapcsolatok kialakulásának 

sajátossága, - Kijev: Nemzetközi tudományos Akadémia Történettudomány Intézet,2006- 222-223 old. 
55

Leonid Kucsma beszéde az ukrán diplomácia jubileumi évfordulóján.// Magyarország Kormánya. Külügyi 

Minisztérium. Dokumentumok.Beszégek.// [Online forrás:] http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-

4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf 
56

Світлана Головко, Олексантер Вітніченко.Леонід Кучма. Hаціональної економікa 1994-2004 роки.Доповіді 

та виступи презедента України.Оцінійні документи.Україна відкрита до співробітництва.-Київ: Лебідь,2008- 

85-95 c.. 
57

Torna Endréné. Magyar Külpolitikai Évkönyv. A Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatának és külpolitikái 

tevékenységének eseményei. Diplomáciai kapcsolatok létesítése 1990 - ben .– Budapest: Külügyminisztérium, 

Dokumentációs Főosztály, 1990 – 189old.   
58

Світлана Головко, Олексантер Вітніченко.Леонід Кучма. Національнф економіка 1994-2004 роки.Доповіді 

та виступи презедента України.Оцінійні документи.Україна відкрита до співробітництва.-Київ: Лебідь,2008- 

85-95 ст.  

http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/E503986B-011E-4D3A-9E49-26E66ACAA852/0/Hiperlink1_hun.pdf


21 
 

látogatást tett Magyarországra, ami közben egy új egyezménycsomag volt aláírva, 

és amelyben meghatározták a két ország közötti együttműködés fejlesztésének 

főbb irányait.  

Rendszeresek voltak a parlament közötti kapcsolatok is. 1994. 

szeptemberében, amikor Magyarországon tartózkodott Ukrajna Legfelsőbb 

Tanácsának küldöttsége O.O.Moroz vezetésével, aláírták az Együttműködési 

Megállapodást Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa és a Magyar Köztársaság Parlamentje 

között. Ennek a megállapodásnak köszönhetően a kapcsolatok Ukrajna Legfelsőbb 

Tanácsa és a Magyar Köztársaság Parlamentje között rendszeressé váltak. Mindkét 

parlamentbe megfelelő «Ukrajna – Magyarország» és «Magyarország – Ukrajna» 

képviselői csoportok, nemzeti kisebbségek jogainak védelmével, gazdasági 

együttműködéssel foglalkozó ukrán-magyar parlamenti csoportok alakultak.
59

 

Állandó alapon cserét folytattak a törvények szövegeivel, a magyar fél pedig 

számítástechnikai berendezéssel ajándékozta meg a Legfelsőbb Tanácsot. 

A második szakaszban eredményesen fejlődtek a Külpolitikai 

Minisztériumok kapcsolatai is. 1991. szeptemberében aláírták a 

Külügyminisztériumok közötti Konzultációkról szóló Jegyzőkönyvet. Ez a 

dokumentum stabil alapot biztosított a két ország külpolitikai intézményeinek 

együttműködéséhez. Évente látogatnak egymáshoz miniszterek, 

miniszterhelyettesek, főosztályvezetőkю. Az ukrán-magyar együttműködés 

harmadik szakasza 1999 márciusában kezdődött és 2004májusáig tartott. Kezdetét 

a Magyarország NATO-hoz való csatlakozásától veszi, a befejezése pedig az 

ország Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatos. Jellemző rá elsősorban a 

magyarok próbálkozása megvizsgálni az ukrán-magyar kapcsolatokat a NATO-

banvaló tagság és a jövőbeli uniós tagság szempontjából.
60

 

1999-ben az ukrán-magyar kapcsolatok a politikai szférában valamivel 

lassabban fejlődtek az előző évekhez viszonyítva. 1999. május 14-15-án 
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Magyarország Elnöke részt vett a Közép-Európai országok vezetőinek hatodik nem 

formális találkozóján Lembergben, miközben a magyar elnök beszélgetést és 

eszmecserét folytatott L.D.Kucsma Ukrajna elnökével. 1999. szeptember 10-11-én 

Jaltában Göncz Árpád a Magyar Köztársaság Elnöke részt vett a nemzetközi 

konferencia munkájában, amelyet a következő témának szenteltek: «Balti-Fekete-

tengeri együttműködés: a XXI század integrált Európájába elválasztó vonalak 

nélkül».
61

 

2001. április 09-én munkatalálkozót tartottak Ukrajna és Magyarország 

Miniszterelnökei Ungváron a márciusban Kárpátalján történt árvíz által okozott 

károk megismertetése céljából. Figyelembe véve, hogy az árvizekkel hatékony 

eljárások segítségével kell küzdeni, a találkozó eredményei alapján Közös 

Nyilatkozatot és Jegyzőkönyvet írták alá. 

Budapesten 2002. februárjában Ukrajnába hivatalos látogatással érkezett 

Mádl Ferenc Magyarország Elnöke. A Leónyid Kucsmával folytatott találkozón 

megbeszélték az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatok egész spektrumát. A 

látogatás eredményeként aláírták: a Közös Ukrán - Magyar Árvízvédelemről szóló 

koncepciót, Kormányközi Egyezményeket az egyszerűsített határátkelés rendjéről, 

ugyanakkor a felek ratifikációs okmányokat cseréltek a közös jogi segítségről.  

2003. május 19-21-én Ukrajnába hivatalos látogatással érkezett a Magyar 

Köztársaság Országgyűlésének küldöttsége Szili Katalin Országgyűlési Elnökkel 

az élén, amely új lendületet adott a kétoldalú parlamenti együttműködésnek. A 

felek egyetértettek abban, hogy szükség van a kapcsolatok felelevenítésére a 

parlamenti bizottságok szintjén, különösen azokban a kérdésekben, amelyek az 

európai integrációra és a nemzetközi problémákra vonatkoznak. Szili Katalin 

felajánlotta a hosszú távú együttműködési stratégia előkészítését, amelyben 

összefoglalják a kétoldalú együttműködést minden szinten.
62
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B.I.Taraszyuk Ukrajna Külügyminisztere 1999-ben kétszer látogatott el 

Magyarországra: május 06-án részt vett az 54-ik miniszteri bizottság ülésén 

Budapesten, amelyik közben tárgyalt Martonyi János Magyarországi 

Külügyminiszterrel; június 20-23-án – a  NATO XVI Nemzetközi fórumán. 2001. 

április 17-18-án Martonyi János, Magyarország Külügyminisztere hivatalos 

látogatáson tartózkodott Ukrajnában 
63

, ennek eredménye lett az Ukrajna és 

Magyarország Külügyminisztériumai közötti együttműködésről szóló Jegyzőkönyv 

aláírása. A tárgyalás során megbeszéltek egy egész sorkérdést, ami a kétoldalú és a 

többoldalú együttműködésről szólt, körvonalazták a két ország közötti kapcsolatok 

fejlődésének perspektíváit. Különös figyelmet fordítottak a kétoldalú kapcsolatok 

gazdasági összetevőire, kihangsúlyozva a határmenti és regionális együttműködés 

aktivizálásának fontosságát.
64

 

2003. február 20-21-én munkalátogatásra érkezett Magyarországra 

A.M.Zlenko, Ukrajna Külügyminisztere. Részt vett a Kárpátok Eurorégió Ülésén, 

és tárgyalást folytatott L.Kovácscsal, a Magyar Köztársaság Külügyminiszterével. 

A találkozás során a magyar oldal először állt elő azzal a javaslattal, hogy az 

Európai integráció kérdéseiből Közös Konzultációs tanácsot hozzanak létre 

Ukrajna és a Visegrádi négyek országai részvételével. Ennek az ötletnek a 

megvalósítása közös konzultációk mechanizmusának kialakítására és Ukrajna 

számára euróintegrációs tapasztalatok megszerzésére adott lehetőséget.
65

 

Az Ukrajna + V4 formátumú konzultációs tanács létrehozásáról szóló 

magyar kezdeményezésnek folytatásaként történt meg 2003. júniusában a 

Visegrádi négyek országai vezetőinek találkozása, ahová meghívták Ukrajna 

Miniszterelnökét V.F.Janukovicsot. A tárgyalás eredményeként az elnökök saját 

nevükben arról tettek bejelentést, hogy az Európai Unió tagság felvétele után a 
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Visegrádi négyek országai készek együttműködni Ukrajnával a 4+1 képlet 

mintájára.
66

 

Az ukrán-magyar együttműködés negyedik szakasza attól az időtől veszi 

kezdetét, amikor Magyarország az Európai Unió tagja lett (2004. május 1-től) és 

folytatódik a mai napig. Jellemzői a kétoldalú kapcsolatok dinamikus fejlődése 

minden szférában, első sorban emelt szintű figyelmet fordít Magyarország az 

Ukrajnával történő együttműködésben az európai és euróatlanti integrációs 

kérdéseknek. 
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II.FEJEZET 

A kulturálisdiplomácia és a nemzeti kisebbség kérdése Ukrajna és 

Magyarország között 

„Két nemzet diplomáciai viszonya mindig laza: egy forgószél szétfújhatja 

őket. Csak akkor nem bír vele a politikai szeszélyek ciklonja, ha a kultúra lassan 

szőtt szálainak tömegével van biztosítva.”
67

 

A kultúra fogalmának antropológiai értelmezésében a szokások, az értékek, 

az eszmék, vagy a viselkedés olyan megnyilvánulási formák, melyek egy csoport 

kulturális identitását meghatározzák. Ezek a tényezők egyfajta társadalmi 

kifejezésmódot is hordoznak magukban, amely a megértés, a tolerancia és a 

kommunikáció eszközeként funkcionálhat. (Az intellektus, a kreativitás és az 

esztétikum tovább árnyalják a képet.) E kommunikációs szerep révén külpolitikai 

értelemben is beszélhetünk a kultúra fogalmáról, annak jelentősége a nemzetközi 

politikai színtéren ugyanis meghatározó. Az államok közötti kapcsolatok 

soktényezős hálójában a kultúra egyfajta befolyásoló erőként jelenik meg, s mint 

ilyen, helyet kap a külpolitikai gondolkodásban. Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy a 

nemzetközi kapcsolatok elméletében, az államok közötti viszonyrendszerben mit 

jelent a kultúra fogalma és hogyan képes hatni a szereplőkre.
68

 

A szoros diplomáciai kapcsolatot fenntartása a szomszédos régiók és 

országok között elengedhetetlen. A globalizáció, illetve annak gazdasági, 

információs, technológiai és kulturális hozadékai lebontották az egyes népek és 

kultúrák között húzódó falakat, s ez a folyamat egyidejűleg a falak helyén kialakult 

távolságok csökkenéséhez is vezetett. Az, hogy a válaszvonalak sok esetben 

megszűntek létezni, a különböző kultúrák egymás mellett élését eredményezte. E 

jelenség következményeképpen a korábbinál fontosabbá vált a kultúrák közötti 

kommunikáció útjainak kiépítése, egymás megismerése érdekében.  

„A kulturálisdiplomácia az általános diplomáciai tevékenységnek a 

kulturális-oktatási és tudományos együttműködéssel, valamint a tájékoztatási 
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munkával foglalkozó része, amely magában foglalja az egyes országok között 

folyó két- vagy többoldalú együttműködés különböző formáit. A kulturális-oktatási 

együttműködés szabályozásának legelterjedtebb formái a nemzetközi kulturális 

megállapodások, illetve a kétoldalú munkatervek. A nemzetközi dokumentumok 

végrehajtásában kiemelkedő szerep jut a nemzetközi kulturális szervezeteknek (pl. 

UNESCO), a kétoldalú kapcsolatok terén pedig különösen fontos az egyes külföldi 

országokban működő magyar kulturális intézetek tevékenysége.”
69 

A közelebbi-távolabbi földrajzi távolságban lévő országok, népek kétoldalú 

kapcsolatainak fontos fokmérője a politikai viszony, de a kulturális kapcsolatok 

intenzitása jelzi igazából e kapcsolat mélységét. A nemzeti kultúra bemutatásában 

külföldön leginkább a kulturális diplomáciának van fontos szerepe. A kulturális 

kapcsolatok és a kulturális diplomácia szoros viszonyban vannak egymással, 

kihatnak a kölcsönös nemzetképre, árulkodnak arról az Önképről, amit sugározni 

akarunk magunkról.
70

 

Az Institute for Cultural Diplomacy(továbbiakban: ICD) így vélekedik a 

kulturális diplomáciáról: „egy olyan kezdeményezés, amely az értékek, 

információk, ötletek és tradíciók, illetve a kultúra, vagy az identitás egyéb 

aspektusainak cseréjére vonatkozik. Ennek célja lehet a nemzeti érdekek 

promotálásán kívül a kapcsolatépítés, vagy a szociokulturális megértés”.
71

 

A kulturális diplomácia megjelenési formái közül Hankiss János 

alapvetésében 3 fontos jelenségre, tanulságra hívja fel a figyelmet: 

 a kultúrdiplomácia – verseny: a külföldi közvélemény formálása csak 

akkor lehet hatékony, ha minden versenyszámban indulni tudunk, 

fontos a jelenlét, de e mellett az érvényesüléshez az is fontos, hogy a 

kulturális versenyben minél előkelőbb helyezést érjünk el.  
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 A kultúrdiplomácia – reklámhadjárat, vagy más néven propaganda: az 

ismeretlen (félreismert) megismertetése, kedvező világításba 

helyezése, amiben a legfontosabb a közönyösség megszüntetése és a 

„rohanó világ” figyelmének felkeltése, így a kulturális érték 

bemutatása önmagában kevés, ötletes, erőteljes, emlékezetes első 

benyomást kell kelteni vele.  

 A kulturális külpolitika – nevelés: minden nép kultúrmissziót teljesít, 

de a direkt hatáson kívül a történelem szereplőinek jó- és balsorsa, 

pozitív és negatív példája mintákat nyújt a többieknek. Azonban itt is 

lényeges az öntudatos nevelés, amikor egy nemzet szándékosan közöl 

ismereteket társainak és ezek által nevelő hatást ér el. A nevelő hatású 

ismeretközlés szerepe még fontosabb akkor, amikor „hamis ismeretek 

eltörlését, s ebből fakadó igazságtalanságok jóvátételét célozza”. 

A fentiekből kiderül tehát, hogy a kultúrdiplomácia jelentőségét és feladatait 

tekintve nagyon fontos eleme a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetkép 

alakításának. A kultúrdiplomácia önálló ágazattá válása óta tartalma folyamatosan 

változik, bővül, a globalizáció, modernizáció, valamint az új politikai viszonyok 

egyre újabb és újabb feladatokat rónak a kulturális diplomatákra. Napjainkra 

feladat- és hatáskörük meghatározása igen nehéz, magába foglalja a művelődés és 

művészet összes területét, beleértve a tudományos, oktatási-felsőoktatási 

kapcsolatok bizonyos területeit is.
72 
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1.1 A kulturdiplomáciai kapcsolatok kialakulása Magyarország 

és Ukrajna között. 

Magyarország nagy kulturális múltál rendelkezik. A magyar kulturális 

jelenlét a világban lényegesen számottevőbb, mint a magyar gazdaság ereje 

vagy lélekszáma. Az elmúlt évszázadok kulturális teljesítménye, csakúgy, mint 

kortárs művészeink elismertsége olyan adottság, melyek az ország általános 

gazdasági állapotától, politikai helyzetétől függetlenül, konstans elemként hat, 

befolyásolja Magyarországról - magyarokról kialakított képet. A valós tények, 

eredmények, kulturális értékek irányított bemutatása ugyanakkor 

szükségessé válik a külpolitikai célok elérése érdekében.73A kultúra 

természetesen nem olyan eszköz mely a külpolitikai célok eléréséhez minden 

körülmények között alkalmazható. Elengedhetetlen tehát annak vizsgálata, hogy 

mely esetekben és milyen arányban alkalmazható a kulturális eszközrendszer a 

külpolitikai stratégia érvényre juttatásában
74

 

A kulturális külpolitika felügyeletén továbbra is – nem maradéktalanul 

tisztázott kompetenciák alapján – a Külügyminisztérium (KÜM) és az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium (OKM) osztozik. A hatályos kormányrendelet kimondja 

ugyan, hogy a KÜM részt vesz a külképviseletek és a kulturális intézetek 

munkájának összehangolásában. 

Az egykori szovjet tagköztársaságok közül Ukrajna az egyetlen, amelynek 

határai átnyúlnak a Kárpát-medencébe. Kárpátalja, jelenleg Ukrajna Kárpátontúli 

területe, amely határos Magyarországgal (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével), és 

amelynek területén jelentős magyar nemzetiségű közösség él. Ha ehhez még 

hozzávesszük a geopolitikai, gazdasági és történelmi tényezőket, aligha kell 

bizonygatni a magyar–ukrán kapcsolatok fontosságát, és a két 
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népről,történelmükről kialakult (kialakuló) elképzelések, nézetek, sztereotípiák 

tanulmányozásának aktualitását.
75

 

A kormányzati szintű kulturális kontaktusok kereteit a Magyar Köztársaság 

Kormánya és Ukrajna Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos 

együttműködésről szóló 1995. évi egyezmény biztosítja.
76

 

Az Emberi Erőforrások Minisztérium és Ukrajna Kulturális Minisztériuma
77

 

közötti szakmai kapcsolatokat az adott időszakra kötött együttműködési munkaterv 

szabályozza„Egyezmény Ukrajna Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya 

között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről” 

A két ország megegyezése szerint Ukrajna Kormánya és a Magyar 

Köztársaság Kormánya,az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 

Záróokmányának határozataitól, a Párizsi Chartától az Új Európáért,1991. 

december 6-án létrejött Szerződés megállapításaiból kiindulva. Ukrajna és 

Magyarország népei barátságának és kulturális együttműködésének történelmi 

hagyományaira alapozva, szorosabbra kívánták kötni a két ország közötti 

kapcsolatot a kultúra, a tudomány, az oktatás és a tájékoztatás terén.
78

 

Az országok népei közötti jószomszédi viszonyok fejlesztésében és 

erősödésében kitüntetett szerepet játszik, kulturális örökségének, mai kulturális és 

tudományos vívmányainak kölcsönös megismertetése. Mivel fejlesztik és erősítik a 

kulturális, az oktatási, az információs, az ifjúsági, a sport és turisztikai, valamint a 

szakmai tapasztalatcserét. 

A Két fél ösztönzi az oktatás és a tudomány területén - tanárok, tudományos 

dolgozók és hallgatók cseréje, tudományos és ismeretszerző tanulmányutak 

valamint a közös kutatómunkát célzó cserék valamint kollokviumok, 

szemináriumok és konferenciák rendezését. Lehetőséget ad tudományos és 

                                                           
75

Kobály József. A magyarság és Magyarország az ukrán történetírás tükrében (1989–1999). – Budapest: In Régió, 

2000/2. 109-120 
76

Буценко, О. Україна .Діалог: інформаційно-аналітичний вісник. 

[Online forrás:] http://model21.org.ua/files/dialog_III_2003.pdf 
77

Ukrajna kulturális törvényhozásának alapjai. Ukrajna LTK. – 1992. – No 21. 295. c. (Elfogadta az Ukrán Legfelső 

Tanács 1992. február 19-én, No 2141–XII.).// [Online forrás:] http://mek.oszk.hu/11000/11041/11041.pdf 
78

 Párizsi Charta az új Európáért. Párizs, 1990. november 21. Az emberi jogok Ukrajná - ban. 21. kiadás. – Kijev:., 

1998. – 260.old. 

http://mek.oszk.hu/11000/11041/11041.pdf


30 
 

pedagógiai információk cseréjével, a másik ország nyelvének, irodalmának és 

művészetének tanulmányozásához. Valamit új lehetőségeket, biztosit a közös 

tananyagok és tudományos publikációk készítéséhez. 

Magyarország elsődleges célja, hogy fenntartsuk és tovább erősítsük a 

köteléket Magyarország és Ukrajna között, mint jó szomszédok és egymás számára 

különlegesen fontos partnerek. Ennek prioritást élvező területe a kulturális 

kapcsolatok kölcsönös fejlesztése és a magyar kulturális örökség megismertetése 

az ukrán közönséggel.  

Magyarország és Ukrajna diplomáciai kapcsolatának történetét több 

szakaszra lehet osztani:  

1. 1989 közepétől 1992. március 24-ig – a kapcsolatteremtési 

szakasz, mely során Magyarország erős érdeklődést mutatott Ukrajna 

függetlenedése iránt.  

2. 1992 áprilisától 1999 márciusáig – a kapcsolatok intenzívvé 

válása jellemző minden szférában. A szakasz végét Magyarország NATO-

taggá válása jelzi, mivel ezzel megváltozott az ország geopolitikai helyzete 

Közép-Európában.  

3. 1999 márciusától 2004 májusáig – Magyarország európai uniós 

tagságáig, mely során a kapcsolatok átértékelődése figyelhető meg.  

4. 2004. május 1-től napjainkig – dinamikus fejlődés a kétoldalú 

kapcsolatok terén, Magyarország figyelemmel kíséri az együttműködést 

Ukrajna EU-s és euroatlanti integrációja kérdésében.
79

 

A magyar–ukrán államközi kapcsolatok jogi bázisát több dokumentum 

alkotja. A két ország állam- és kormányfői rendszeresen találkoznak, a kétoldalú 

kapcsolatokat együttműködési szerződések szabályozzák a kulturális és 

tudományos területen egyaránt.
80
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1.2 A kisebbségi kérdés a bilaterális kapcsolatokban Ukrajna és 

Magyarország között. 

Vitathatatlan, hogy a nemzeti kisebbségek nemzetközi-jogi védelmével 

kapcsolatos kérdések komplexuma egyike a mai nemzetközi jog és az államközi 

kapcsolatok bonyolult problémáinak, ami a nemzetközi közösség, a nemzetközi, 

államközi viszonyok fejlődéstörténetéből ered.
81

 

Az ENSZ-nek, mint “az Egyesült Nemzetek Szervezeté”-nek egyik 

feladata biztosítani a “nagy és kis nemzetek egyenjogúságát” 
82

. A Polgári és 

Politikai Jogok nemzetközi egyezségokmánya (1995) első cikkelyében 

rögzítették: “Minden népnek joga van az önrendelkezésre”
83

. 1992-ben az ENSZ 

közgyűlése elfogadta a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez 

tartozó személyek jogainak nyilatkozatát”. 

Amint a gyakorlat bizonyítja, a jogok érvényesítése ebben a szférában 

csak úgy garantálható, ha hatékonyan együttműködik a nemzetközi és a nemzeti 

jog, amelyek normái arra hivatottak, hogy biztosítsák e jogok védelmét és a 

konfliktusok békés, jogi úton történő megoldását. Ugyan akkor, ha valamely 

országban hiányoznak az alkotmányos garanciák, a nemzetközi és a belső jog 

kellő kölcsönhatása, az nemcsak ahhoz vezethet, hogy az adott országban romlik 

az nemzeti – nemzetiségi - etnikai csoportok helyzete, hanem ahhoz is, hogy az 

adott régióban, sőt világméretekben bonyolulttá válik a nemzetközi helyzet. 

A nemzeti kisebbségek jogvédelmének nemzetközi-jogi szabályozása az 

európai kontinensen vált leginkább hagyományossá. És ez természetes is. 

Hiszen az első világháború után a monarchikus birodalmak romjain számos 

„nemzetállam” jött létre, a második világháború után megváltozott államhatárok, 

a 80-as évek végén és a 90-es évek elején létrejött független államok sora lettek 
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a fő tényezői annak, hogy Európában aktivizálódtak a kisebbségekkel 

kapcsolatos problémák. Az Európa Tanács nem hivatalos adatai szerint jelenleg 

az Óvilág lakosságának közel 10 %-át a nemzeti kisebbségek teszik ki. 

Százalékarányosan az őslakossághoz mérten a nemzeti kisebbségek a 

legszámottevőbb részben Lettországot – 44% (köztük az oroszok 34%), 

Észtországot – 38% (köztük az oroszok 38%), Litvániát 20% (az oroszok 9%, a 

lengyelek 7%), Szlovákiát – 18% (a magyarok 11%, a román 5%), Romániát – 

13% (a magyarok 8%, a romák 4%) lakják. Ukrajna mint polietnikus lakosságú 

állam (a lakosság 27,3 %-át a nem ukrán nemzetiségű állampolgárok, köztük 

22,1 %-át az oroszok, a többi több mint 100 nemzetség képviselői teszik ki) 

(1989. évi népszámlálás adatai) számára, amely földrajzilag a kultúrák és a 

vallások keresztútján helyezkedik el. A történelme bonyolult, ellentmondásos a 

nemzeti kisebbségekre vonatkozó állami politika alakításának kérdése, beleértve 

e politika nemzetközi-jogi és alkotmányos-jogi aspektusának megalapozását és 

rögzítését, aktuális probléma nem csupán politikai, tudományos - elméleti, 

hanem mindenekelőtt alkalmazási téren is
84

 

Az Ukrán SZSZK a 80-as évek végén és a független Ukrajna a 90-es évek 

elején hatályos törvényeit méltán tekinthetjük olyanoknak, amelyekben a 

legteljesebben visszatükröződtek a nemzeti kisebbségek jogai. Az Ukrán 

SZSZK „A nyelvről az Ukrán SZSZK-ban„ törvénye (1989), és „Ukrajna 

nemzetiségei jogainak Nyilatkozata” (1991) időben megelőzték az Európa 

Tanács olyan regionális szinten, a jogviszony szférájában kiemelkedő 

nemzetközi-jogi dokumentumait, mint a Regionális vagy kisebbségi nyelvek 

Európai Chartája (1992), a Keretegyezmény (1995) és az 1201-es Ajánlások 

(1993).
85

 

Az 1989-1990 években közép- és délkelet-európai politikai változások 

után a térség államai között kétoldali˙ kisebbségi szerződések születtek. 
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Magyarország az álabbi bilaterális egyezményeket kötötte meg: közös 

nyilatkozat Ukrajna és Magyarország együttműködésének elveiről, a nemzeti 

kisebbségek jogainak biztosításáról (1991. március 31.) 

Az ukrajnai nemzetiségek jogainak Nyilatkozata 1. cikkelye 117 az Ukrán 

Állam nevében garantálta a területén élő valamennyi népnek, nemzetiségi 

csoportnak az egyenlő politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokat; 

ugyanezen dokumentum 2. cikkelye garantálta „valamennyi nemzetiség jogát a 

hagyományos letelepedési helyeik megőrzésére és a nemzetiségi-közigazgatási 

egységek létezésének biztosítására”,
86

 Ukrajna „Az ukrajnai nemzeti 

kisebbségekről” törvénye (1992) 6. cikkelye pedig garantálta „valamennyi 

nemzeti kisebbségnek a nemzeti-kulturális autonómiához való jogot ”
87

 

Magyarországon, a határon túli politizálás az 1990-es tavaszi 

rendszerváltás után kormányalakító Antall-kabinettel vette kezdetét.
88

 Kezdett 

kialakulni a külhoni magyarokat érintő támogatáspolitika rendszere. Az 

anyaországi történelmi felelősségérzet volt az Antall-kormány határon túli 

politikájának alapja. Az Antall-kormány magyarságpolitikája már tudatosan, 

határozott célkitűzésekkel próbált úrrá lenni a határon túli kisebbség problémáin. 

Különböző alapelvek szerint dolgozták ki a magyarságot illető kérdéseket és 

azok megoldásait. A kapcsolattartást meghatározta a külpolitikai alapprioritás, 

melynek rangsora a következő volt: a határon túli magyarság érdekeinek 

védelme és képviselete úgy, hogy az egyik szint érdekeit sem sérthette, 

különösképpen a jószomszédi viszonyt.
89

Antall József számára a legfontosabb 

az ország Nyugathoz való visszatérése, a nemzeti hagyományok és a 

modernizáció összhangja volt. Vallotta, hogy Magyarország számára nincs 

harmadik út a szocializmus és a kapitalizmus között, csak a liberális, jóléti 
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piacgazdaság, a parlamentáris demokrácia, a hatalommegosztás és a jogállam 

útja járható – mondta.
90

 

Az Antall-kormány határon túli kisebbségbe került magyarság 

kezelésének, azaz magyarságpolitikájának három alaptétele közé tartozott a 

kisebbségek nemzetközi védelme, a kisebbségi kérdés kezelésére a közép-

európai mintaadás, valamint az Antall-doktrína kidolgozása, azaz „a határon túli 

magyarok véleményének meghallgatása nélkül nem lehet magyarságpolitikai 

kérdésekben róluk döntést hozni…” Az Antall-doktrínát anyaországi 

kormányzati szinten azonban nem fogadták kitörő örömmel, hiszen nem akarták, 

hogy a kormányzati politikába a határon túliak is betekintést nyerjenek. 
91

 

Összegzésképpen elmondható, hogy Magyarország és Ukrajna érdekei a 

legfelsőbb szinteken kölcsönösen intenzív kulturális kapcsolatok ápolására 

ösztönzik az országokat, a kulturális diplomácia csatornái jól működnek, bár a 

kétoldalú szerződésekben kitűzött és előirányozott céloktól messze elmaradnak. 

Nincs kiépítve az intézményrendszere a magyarságkép sikeresebb 

propagálásának a kultúra által, s a kapcsolatok szélesebb körű megvalósulására. 

A magyar nyelv és kultúra pozíciójának ukrajnai megerősítése például a magyar 

oktatási hálózat biztosítása által gyakran heves, hol nyílt, hol burkolt 

ellenállásba ütközik. 
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III.FEJEZET 

Az Ukrán-magyar határ menti együttműködés jellemzése 

A közvetett határokon átnyúló együttműködés olyan országok és régiók 

együttműködésének formája, melyek nem rendelkeznek közös határszakasszal. A 

határokon átnyúló együttműködés két- vagy többoldalúan végrehajtott nemzetközi 

kapcsolati forma, olyan országok között, melyek közös határszakasszal 

rendelkeznek, és bizonyos előnyök valamint közös célok eléréséért dolgoznak. 

Ezek közé a célok közé tartozik a gazdasági növekedés, a régiók tartósan 

fenntartható fejlődése, vagy a különböző országok jogalanyai közötti 

együttműködés támogatására irányulnak.
92

 

Egy másik definíció szerint a határokon átnyúló együttműködés a városok 

kapcsolatait erősíti a határ mindkét oldalán. Képes arra, hogy a határt saját 

fejlődésének pozitív lehetőségévé alakítsa át. Ez különösen fontos olyan régiók 

esetében, melyek az Európai Unió külső határainak mentén helyezkednek el. A 

közös együttműködésnek köszönhetően ezek a régiók közösen azonosíthatják a 

konkrét kihívásokat és lehetőségeket, melyeket a közöttük húzódó határ tesz 

lehetővé.
93

 

Az ukrán- magyar határmenti együttműködés Kárpátalja megyét és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét foglalja magába. Ukrajna és Magyarország közös 

határa 136 kilométeren keresztül húzódik.
94

Az ukrán-magyar határmenti 

kapcsolatok kialakulását 2 fejlődési folyamatra lehet osztani: I folyamat a 

rendszerváltás időszakától Magyarország Európai Uniós csatlakozásáig (1991-

2004) és II folyamat 2004.-től napjainkig - határmenti együttműködés 

Magyarországgal mint Európai Uniós tagállammal.
95
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A rendszerváltozást követő gazdasági visszaesés Magyarországon és 

Ukrajnában egyaránt fokozottan sújtotta a határ közeli régiókat, amelyek 

gazdaságát az államszocializmus évtizedei alatt is csak visszafogottan fejlesztették. 

A tartós recesszió hatására a határ közelében a többnyire valamelyik nagyváros 

leányvállalataként működök, üzemek nagy része bezárt, és ez által a helyi 

munkalehetőségek beszűkültek, sőt a munkanélküliek létszámát a térségben 

jelentősen növelték azok az elbocsátott ingázók, akik helyi munkalehetőségek 

híján korábban valamelyik nagyobb városban dolgoztak. A határszél problémáit a 

térségben tetőzte, hogy jórészt felbomlottak a KGST
96

 keretében működő 

kapcsolatok is, s részben a földrajzi távolság, különösen pedig a gazdasági-

társadalmi hátrányok (egyoldalú, mezőgazdaságra alapozott gazdaságszerkezet, 

elavult infrastrukturális és közlekedési rendszerek, magas munkanélküliség, 

képzetlen munkaerő stb.) miatt a térség nem volt képes a nyugati töke vonzására 

sem. Ilyen körülmények között a határon átnyúló kapcsolatok is csak igen lassan 

bontakoztak ki. A lassan formálódó és javuló magyar–ukrán kapcsolatok számára 

újabb kihívást jelent Magyarország 2004. május 1-jén történt csatlakozása az 

Európai Unióhoz.
97

 Mivel Magyarország keleti határai ettől kezdve jó ideig egyben 

az EU fokozottan őrzött külső határaiként is funkcionálnak, s a határátkelés 

megszigorodott feltételei (kishatárforgalom megszűnése, tételes vám- és 

dokumentumvizsgálat, vízumkényszer az ukrán állampolgárok számára stb.) 

bizonyos mértékig korlátozzák a határ menti együttműködést.
98

 Több mint 

nyilvánvaló tehát, hogy a határon átnyúló együttműködés erősítését szolgáló 

minden jobbító szándék komoly hozzájárulást jelenthet a „schengeni 

határvonással” együtt járó helyzet kezeléséhez is, számolva az államhatárok 
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túloldalán, nemzetstratégiai szempontból továbbra sem elhanyagolható nagyszámú 

tömbmagyarság jelenlétével.
99

 

Magyarország Európai Uniós csatlakozása után sem elhanyagolta el a 

kapcsolatépítésben, hiszen a határon átnyúló együttműködések fejlesztésére jóval 

több és nagyobb volumenű források állnak rendelkezésre. Közismert, hogy a 

határrégiók az EU regionális politikájának stratégiai célrendszerében kiemelt 

helyet foglalnak el. Itt mutatkozik meg leginkább a fejlettségbeli különbségek 

mérséklésének, az elmaradott régiók felzárkóztatásának és fejlesztésének, valamint 

a kohézió és az európai integráció igényeinek és lehetőségeinek szélesítése. Sok 

tekintetben új helyzetet teremtett és biztató perspektívákat ígér az 

együttműködésben a 2004 végén Ukrajnában lezajlott „narancsos forradalom” is. 

 

1.1Ukrán- magyar határ menti együttműködés jógi szabályozása. 

A régiók közötti együttműködés viszonylag fiatal (újnak mondható) területe 

az ukrán-magyar együttműködésnek. 

A leghatékonyabb régiós együttműködés Ukrajna és Magyarország 

határmenti területein figyelhető meg: Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár megyék 

között. Csak a 2012-2014. időszak alatt a magyar fél finanszírozásának 

köszönhetően a Magyar Külügyminisztérium és a Kárpátaljai Megyei Tanács 

közötti megállapodás keretein belül több mint 90 projekt valósult meg az energia-

megtakarítás, valamint szociális intézmények, iskolák, óvodák, egészségügyi és 

kulturális intézmények folyó karbantartása és felújítása területén. 

Ezen kívül magas szintű ukrán-magyar régiók közötti együttműködés folyik 

az Ivano-Frankivszka és Dnyipropetrovszka megyék, valamint Magyarország 

különböző régiói között. Így e megyék és a magyar fél kétoldalú 

együttműködésének továbbfejlesztése céljából 2013 szeptemberében partner-

viszonyi megállapodást írtak alá Dnyipropetrovszk és Szolnok városok között, 
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2014 decemberében pedig Ivano-Frankivszkban nyílt Tiszteletbeli Magyar 

Konzulátus és „Magyar Kereskedőház” képviselet.
100

 

Úgyszintén a két ország régiók közötti kereskedelmi-gazdasági 

együttműködésének elmélyítése céljából Ukrajna és Magyarország között 2009 

márciusában Ukrán - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jött létre, amelynek 

egyik alapító tagja a Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamara. Jelenleg az Ukrán - 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodást kötött a 

Luganszki és Dnyipropetrovszki Kereskedelmi és Ipari Kamarák regionális 

részlegeivel. Aláírás előtti előkészítő stádiumban vannak a Kirovográdi, Ivano-

Frankivszki és Lvovi ipari-kereskedelmi kamarákkal való együttműködési 

megállapodások is. Ukrajna regionális ipari-kereskedelmi kamaráinak állandó 

részvételével és szervezésében kerülnek megrendezésre olyan gazdasági 

irányultságú rendezvények, amelyeken Ukrajna régióinak üzletemberei vesznek 

részt. Ezen kívül az Ukrán - Magyar Üzleti Klub nagyon hatékony együttműködést 

alakított ki Ukrajna regionális üzleti egyesüléseivel, elsősorban Kárpátalja, Ivano - 

Frankivszk, Kijev, Harkiv, Lviv, Dnyepropetrovszk és Szumi megyékben. 
101

 

1.2Ukrajna és Magyarország közötti határ menti együttműködés. 

Prioritások és céljai.  

Közép-Európa országai a kontinens II. világháború utáni felosztása 

következtében a Szovjetunió befolyási övezetében kényszerű társadalmi és 

gazdasági modellt vettek át (egy párt monolitikus hatalmán alapuló politikai 

rendszer, centralizált, állami tulajdonon alapuló tervgazdaság, ideológiai 

monopólium stb.), és lettek olyan kapcsolatrendszer tagjai, ami a gazdaságban a 

KGST és a katonai együttműködésben a Varsói Szerződés volt. Az 1989-es 

világpolitikai fordulat, a berlini fal leomlása után nem várt gyorsasággal bomlott 

fel a keleti blokk, megszűnt a KGST, a Varsói Szerződés (1991), majd a 

birodalmat uraló Szovjetunió (1991. december) is. A rendszerváltás külső és belső 
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feltételei alapján a békés átmenet járható útnak tűnt. A megváltozott nemzetközi 

kapcsolataikban Közép-Európa országai légüres térben találták magukat, a 

társadalmi és gazdasági transzformáció csak új külpolitikai, biztonságpolitikai és 

külgazdasági orientáció mellett lehetett sikeres. 

Általános célkitűzése: Az együttműködés fokozása és elmélyítése 

Ukrajna Kárpátalja, Ivano Frankivszki és Csernovici régiói  és a tagállamok 

támogatott illetve szomszédos határmenti régiói között, környezeti, szociális és 

gazdasági szempontból fenntartható módon. Az átfogó célkitűzés megvalósítása 

olyan intézkedések végrehajtásával történik majd, amelyek várható eredménye 

hozzájárul a célkitűzés eléréséhez.
102

 

Az intézkedések prioritásokba vannak csoportosítva. Minden 

prioritásnak külön célja van. Az átfogó célkitűzés elérése a prioritások egyedi 

céljainak megvalósítása útján történik 

 

1. Prioritás: Gazdasági és társadalmi fejlődés 

Ismeretátadás és tapasztalatcsere a vállalkozások közös fejlesztése és a terület 

turisztikai vonzerejének növelése érdekében 

- Összehangolt turizmusfejlesztés 

- A határmenti régiók közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének 

támogatása 

 

2. Prioritás: A környezet minőségének javítása 

A levegő, víz, talaj és erdők minőségének javítása és a természeti környezetet ért 

károsodások kockázatának mérséklése  

- Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható használata és 

menedzsmentje 

- Felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére 
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3. Prioritás: A határok átjárhatóságának növelése 

-A határ menedzsment hatékonyságának javítása az Ukrajnával közös 

határszakaszokon 

- Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztése 

 

4. Prioritás: Emberek közötti együttműködés 

A közszolgáltatások hatékonyságának javítása és a társadalom különböző 

csoportjai közötti kölcsönös megértés fokozása 

- Intézményi együttműködés 

- Emberek közötti (people-to-people) együttműködés - kisléptékű projektek 

1.3 A Kárpátok Eurorégió együttműködés jellemzése  

Az Eurorégió megalakulása egy olyan határokon átívelő együttműködést 

hozott létre, amely képes megoldani gazdasági, politikai, kulturális problémákat 

több ország  között magát a definíciót  Dr. Süli-Zakar professzor így fogalmazta 

meg „Az Eurorégió olyan földrajzilag behatárolt terület,ahol határokon túlnyúló 

gazdasági, kulturális, szociális, környezetvédelmi vagy más jellegű együttműködés 

folyik két vagy akár több állam,i illetve helyi önkormányzat között. Az Eurorégió 

tehát nem nemzetek feletti szervezet és nem is jogi személy, hanem a határ menti 

együttműködés egyik európai normájának is megfelelő formája.”Az Európa Tanács 

így magyarázza  az Eurorégió jelentését „a határon átnyúló régió egy a földrajzból, 

történelemből, ökológiából, etnikai csoportokból, gazdasági lehetőségekből 

származtatható potenciális régió, amelyet azonban a határ két oldalán uralkodó 

államok szuverenitása két részre oszt.” (Council of Europe 1980)
103

 Európában a 

határ menti régiókat gyakran Eurorégióknak nevezik 

Az Eurorégiók nemzetközi tevékenységének egyik legfontosabb eleme a 

határmenti együttműködés. E téren ugyanis az általános tapasztalatcserén, 
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technikai-szakmai segítségen, a szolidaritás és a nemzetközi tevékenység 

demonstrálásán túlmenően konkrét, kézzelfogható előnyök is várhatók:
104

 

 a vállalkozói kapcsolatok, a gazdasági együttműködés kiterjesztése; 

 környezetvédelmi problémák közös megoldása; 

 infrastrukturális fejlesztések egyeztetése, esetleg infrastrukturális 

kapacitások közös kihasználása; 

 katasztrófa-elhárítási együttműködés, rendőrségi, bűnüldözési 

együttműködés; 

 a határátkelés megkönnyítése, lakossági kapcsolatok intenzifikálása. 

Az Eurorégió fejlődésének első szakaszában a határ menti kapcsolatok jó 

esetben kulturális rendezvényekre, tanulmányutakra, diákcserékre korlátozódtak, 

de sok kezdeményezés megrekedt a deklarációk és a protokolláris találkozók 

szintjén. A határ menti területek együttműködésének korai célja az volt, hogy 

ráirányítsák a nemzeti kormányok figyelmét e térségek sajátos helyzetére. E 

területek, ha nem is minden esetben számítanak elmaradott térségnek, hordoznak 

speciális vonásokat, mivel a fejlődés centrumaitól távol esnek, és határok 

választják el őket a szomszédos területektől. Ezek az alacsony szintről induló 

kapcsolatok az államok integrációját kísérő problémák jelzőrendszerei lettek, és 

ráirányították a figyelmet arra, hogy a határok jelentik az igazi problémát.
105

 

Az Európai Unió terminológiája a területi együttműködéseknek három 

alapvető típusát definiálja: a határ-menti együttműködés (cross-bordercooperation) 

olyan két- vagy többoldalú megállapodáson alapul, amely legalább két ország, 

egymással földrajzilag határos (összefüggő) területének helyi és/vagy regionális 

hatóságai (önkormányzatai) között jön létre.
106

 Az interregionális együttműködés 

(interregional cooperation) viszont a legalább két országhoz tartozó, ugyanakkor 

közös határszakasszal nem rendelkező (nem „szomszédos”) szubnacionális 
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entitások közötti (esetenként állami és magánszereplőket is magában foglaló) 

szerződéses kapcsolatot jelent. Míg a transznacionális együttműködés 

(transnational cooperation) nagyobb kiterjedésű (legalább két országnyi) földrajzi 

területet fog át, illetve a program- és projektszerű együttműködésben a helyi 

és/vagy regionális szereplők mellett gyakran az országos hatóságok is részt 

vesznek.
107

 

A magyar határok mentén 1993, a Kárpátok Eurorégió megalakulása óta 

összesen további 18 határon átnyúló együttműködés született, de ezeknek csak a 

fele létezik 2010 közepén, és mindössze 3–4-nél mutatható ki folyamatos (napi-

heti szintű) működés. Az Eurorégiók sikeres működésének számtalan akadálya 

lehet.
108

 

A Kárpátok Eurorégió missziója az itt élő emberek életminőségének 

javítása, a béke megőrzése, a határmenti területeken élő lakosság közötti jó 

kapcsolatok kialakítása, a határok elválasztó szerepének csökkentése; és a határok 

átjárhatóságának biztosítása 

A politikai akadályok között kell megemlíteni a szomszédos országokban 

gyakran meglévő gyanakvást minden olyan magyar kezdeményezéssel szemben, 

amely valamiképpen érinti az államhatárok státuszát. A déli határok mentén a 

délszláv háború gátolta hosszú ideig az együttműködést, de még ma is sok gondot 

okoz az aknamentesítés elmaradása. Ukrajna viszonylatában a nehézkes 

határátlépés, a vízumkényszer nehezíti a napi szintű kapcsolattartást. A politikai 

okok között említhetjük meg azt a jelenséget is, hogy különböző szekértáborokhoz 

tartozó eurorégiók alakultak ki, amelyek egymással rivalizálva igen gyenge 

hatásfokkal működtek.
109
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A társadalmi okok között meg kell említeni a kezdeményezések 

társadalmasításának szinte teljes hiányát. Gyakori tapasztalat, hogy az eurorégió 

csak néhány politikus vagy elkötelezett szakember belső ügye, nélkülözve a 

vállalkozói szektor és a civil szervezetek részvételét. A helyzetet tovább 

súlyosbítja az a kollektív tudattalanságba beszivárgott félelem, amelyet a korábbi 

időszak határellenőrzései váltottak ki. A fizikai határok lebontása nem szünteti 

meg automatikusan a mentálisakat.
110

 

A jogi-intézményi hiányosságokat a Rendelet orvosolja. A létrejött 

eurorégiók legtöbbször egy-egy jogi személy együttműködési megállapodásán 

alapultak. Néhány esetben ugyan (pl. Sajó-Rima Eurorégió, Ipoly Eurorégió) 

létrehoztak egy közös jogi személyiséget, de a működés finanszírozása itt is 

gondokat jelentett, és az adott egyesületet a határ túloldalán található hatóságok 

már nem ismerték el.
111

 Az EGTC lehetőséget teremt arra, hogy a határ két oldalán 

található különböző szintű önkormányzatok közös jogi személyiséggel bíró 

intézményeket hozzanak létre, amelyek saját költségvetéssel, alkalmazottakkal, 

vállalkozásokkal rendelkezhetnek. Az Eurorégiók sikertelenségét mégis leginkább 

a stratégiai előkészítés és a megfelelő pénzügyi források hiánya idézte elő.
112

 Az 

együttműködések ugyan alapoztak a formálistermészetes regionális kapcsolatokra, 

a legtöbb esetben mégsem sikerült megtalálni, kialakítani a közös érdekeket 

magába foglaló stratégiai kereteket, és az együttműködések túlságosan függtek a 

konkrét projektek sikerétől. Nyilvánvaló azonban, hogy pusztán projektekre 

alapozva közös határ menti intézményeket működtetni lehetetlen. A folyamatos 

pénzügyi problémák gyakran okozták egy-egy Eurorégió tevékenységének 

ellaposodását. Az EGTC lehetőséget biztosít arra, hogy a működési és a stratégiai-

fejlesztési feladatokat el lehessen választani egymástól. Ehhez szükségesnek látjuk 

a kormányzati segítséget is, legalább az első időszakban. 
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Az Eurorégiók sorsának tanulságai a következők:
113

 

 olyan méretű és összetételű szervezeteket célszerű kialakítani, 

amelyeken belül a szereplők érdekei összeegyeztethetőek egymással;  

 olyan együttműködéseket kell létrehozni, amelyek szervesen 

összetartozó (komplex) térségeket eredményeznek;  

 fontos, hogy az EGTC-k létrehozása és fennmaradása ne az elnyerhető 

projekttámogatások ígéretétől, illetve rendelkezésre állásától függjön, 

épp ellenkezőleg: meghatározó térségszervezési, területfejlesztési 

stratégiai célok alapozzák meg a létrehozásukat, amelyek eléréséhez a 

különböző fejlesztési források csak eszközként szolgálnak;  

 ez egyben azt is jelenti, hogy hosszú távú együttműködésre kell 

törekedni, közös stratégiai elvek mentén, tervezett és a nagypolitika 

által támogatott módon; 

 minimalizálni kell a (magyar esetben elkerülhetetlen) etnikai 

dimenziót a szervezetek kialakításakor;  

 támogatni kell az EGTC-ket az elindulás időszakában szakmailag és 

anyagilag is annak érdekében, hogy a hosszú távú, stratégiai célok 

elérését a napi szintű működtetési gondok ne akadályozzák meg már a 

kezdetekkor, ez ugyanis könnyen vezethet a sok eurorégiónál 

tapasztalt kifulladáshoz;  

 fontos szempont a társadalmi és a vállalkozói támogatás megszerzése 

a határ menti fejlesztési programokhoz;  

 ezzel párhuzamosan lehetővé kell tenni, hogy a helyi-regionális 

érdekeket kifejező EGTC-k prioritásai hangsúlyosan jelenjenek meg 

az ETE-programokban;  

 célszerű újragondolni a CBC támogatási források programozási 

folyamatait is a korábbi eredmények ismeretében (ehhez szükség lesz 

ezeknek az eredményeknek az összesítésére, elemzésére is);  
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 már a kezdetekkor biztosítani szükséges a létrehozott EGTC-k nyugat-

európai és uniós kapcsolatait annak érdekében, hogy a kedvező 

nyugati tapasztalatok ne több sikertelen fejlesztési kísérlet után, 

hanem a stratégiai tervezés folyamatának részeként legyenek 

megismerhetőek;  

 biztosítani kell végül a magyar EGTC-k belső konzultációjának 

lehetőségét is, a partneri viszonyok és a rendszeres tapasztalatcsere 

kialakulása érdekében.
114

 

Az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején térségünk a legjelentősebb 

átalakuláson ment keresztül geopolitikai szemszögből. Biztonsági szempontból a 

Varsói Szerződés megszűnése, majd a Szovjetunió felbomlása jelentette az igazi 

fordulópontot, amelyet követően a térség egyes tagországai ún. biztonsági 

vákuumba kerültek. Mindezek mellett, a globalizáció jelentőségének előtérbe 

kerülésével párhuzamosan a térség biztonsági helyzetét negatívan befolyásoló 

folyamatok is megindultak, amelyek magából a rendszerváltozásból, a korábbi 

politikai és gazdasági kapcsolatok hirtelen széteséséből, továbbá a formálódó 

államok újjáéledő nacionalizmusa kapcsán, a háttérben lappangó nemzetiségi, 

etnikai, vallási ellentétekből fakadtak. A történelemben visszatekintve fontos 

kiemelni, hogy a mai Eurorégió területének nagy része egyszer már tagja volt egy 

magasabb szerveződésű integrációs tömörülésnek. A Habsburg Birodalom, illetve 

az Osztrák-Magyar Monarchia hosszú időn keresztül formálta a sok nemzetiségnek 

otthont adó területet, majd a XX. század első felében végbement határmegvonások 

„a történelem során egybefüggő, egymásra utalt térségeket vágtak szét…”
115

 

A második világháborút követően az itt elterülő területeken a Szovjetunió, 

illetve a közvetlen érdekszférájához tartozó országok osztoztak, háttérbe szorítva a 

területi és nemzetiségi kérdéseket. 
116

A térséget uraló szocialista ideológia  ellenére 
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a régió különböző országokhoz tartozó tagterületei (különösen Kárpátalja) egymás 

előtt is elzárt területek voltak. A politikai és gazdasági változások eltérő ütemben 

és módon indultak meg az egyes államokban, azonban az érintett országok idővel 

felismerték a nyugati integrációban rejlő lehetőségeket, és a nemzetközi életben 

betöltött helyük és lehetőségeik erősítése érdekében számos nemzetközi 

szervezetek jöttek létre az érintett határtérségben. Amellett, hogy az Eurorégió 

megalakulása,akár egy nemzetközi szervezetek által támogatott, és lokális szinten 

formálódó kezdeményezésnek is tekinthető, a nemzeti-kormányzati szintek és 

szereplők megjelenése jóval összetettebb értelmet adtak az Eurorégiónak. A 

lengyel, magyar és ukrán külügyminiszterek által aláírt Külügyminiszteri 

Nyilatkozatban megfogalmazott célok (így pl. a határokon átnyúló 

együttműködések fejlesztése, a határok elválasztó szerepének csökkentése) 

amellett, hogy a térségben jelentkező együttműködési igényekre adtak választ, 

„biztonsági kockázatként” jelenhettek meg a nemzeti identitásuk erősítésén 

fáradozó - magyar kisebbségekkel erősen terhelt - Szlovákiában és Romániában. A 

bizalmatlanság az ezt követő években is jelen volt az említett két ország részéről, 

hátráltatva a határmenti területeik együttműködését (így csak megfigyelői 

státusszal, illetve társult tagsággal rendelkeztek), és teljes jogú tagságukat csak az 

évtized második felében végbement belpolitikai változásokat követően érték el. 
117

 

A NATO 1999-es, majd 2004 bővítése, illetve az EU 2004-es és 2007-es 

bővítése után még napjainkban sem zárultak le azok a nagypolitikai színtéren zajló 

folyamatok, melyek biztonságpolitikai szempontból is kihatással lesznek a 

térségre. Legfontosabb elemként a schengeni övezet kiterjesztését, a belső és külső 

határok szerepének jelentős módosulását kell megemlíteni. A Schengeni 

Egyezmények13 létrehozásával a belső „határok” szerepének csökkenésével 

egyidejűleg a közös külső határok ellenőrzésének fontossága kapott jelentőséget, 

majd a 2007. év végi schengeni külső határok keleti irányú kitolásával annak 
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gyakorlati végrehajtása földrajzilag is Lengyelország, Szlovákia, és Magyarország 

területére tolódott át. Eredményként a Kárpátok Eurorégió területét - ismét - egy 

erős, elválasztó jellegű határ szeli ketté. Románia EU csatlakozása tovább 

„színezte” a határtérség összképét, amelyet keleti szomszédunk várható schengeni 

tagsága még tovább fog formálni, különösen a román-ukrán, és román-moldáv 

határ esetében. 

Az infrastrukturális fejlesztésekben (közös repülőtér, gyorsvasút hálózat, a 

tömegközlekedési eszközök igénybevételének egységesítése, speciális egyetemi 

szakok megszervezése, etc.), a modern ipari termelési ágazatok meghonosításában 

végzett együttes munka eredményeként ma már szoros szálak fűzik egybe a három 

tájegységet. Ezt nevezzük euroregionális szemléletnek, amely a jövő Európáját 

nem a nemzetállamok Európájaként, hanem azonos gazdasági érdekeltségű 

(határmenti) területekből kialakított „régiók Európájaként" képzeli el.
118

 A Nyugat-

Európában jól működő eurórégiós modell 1990 után Közép-Európában is 

megjelent. Csakhogy ellentétben nyugati társaikkal a közép-európai eurorégiók 

nem tudtak a növekedés szigeteivé válni.
119

 

A hetvenes-nyolcvanas évektől Nyugat-Európában átértékelték a politikai 

államhatárok szerepét, s egyre inkább győzedelmeskedett az a meggyőződés, hogy 

az elválasztó határok akadályozzák a gyorsabb fejlődést, s Európa egységesülését. 

„Légiesíteni kell a határokat!” – fogalmazták meg mind többen, s a folyamat 

részeként felértékelődtek a határon átnyúló együttműködések 

(CrossBorderCooperation – CBC). Ma már alig találunk Európa térképén olyan 

határmenti területet, amely ne működne együtt valamilyen formában a határ másik 

oldalán fekvő régióval. Ezeknek a határon átnyúló együttműködéseknek egyik 

sajátos földrajzi példája az eurégió. Az eurégió (esetenként Kelet-Közép-

Európában eurorégió) nevét akkor használják, amikor egy olyan területet akarnak 

megjelölni, ahol a kölcsönös interregionális, vagy határokat áthidaló gazdasági, 

szociális, kulturális, illetve más jellegű együttműködések léteznek kettő, vagy több 
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állam, illetve a helyi kormányzataik között. Az eurégió tehát egy behatárolt 

földrajzi területet jelöl, amely két vagy több ország adott területét foglalja magába, 

amelyek megállapodtak abban, hogy összehangolják tevékenységeiket a határmenti 

térségek eredményesebb fejlesztése érdekében. Az eurégiós együttműködésnek 

szükségszerű feltétele a határok korábbi elválasztó szerepének megszüntetése és 

átjárhatóságának biztosítása.
120

 

Európában a XVII. századtól a nemzetállamok húzzák meg határaikat, mint 

identitásuk alapját és önállóságuk szimbólumát. Nincsenek jó vagy rossz határok, 

hanem a különböző politikai rendszerek töltik fel emocionális tartalommal a 

határok fogalmát: előnyöket, vagy hátrányokat tulajdonítanak nekik, vagy a határ 

túloldalán elhelyezkedő ellenség elleni védekező szerepet képviselnek. A határok 

ambivalens jellege abból adódik, hogy olyan védelmet jelentenek, amellyel vissza 

is lehet élni.
121

 

Az Eurorégiók nagy részben a határmenti térségekben alakulnak ki, ahol az 

adott önkormányzatok, megyék, várások periférián helyezkednek el. Így fontos a 

politikai és társadalmi akadályok áttekintése és annak megformálása. A Kárpátok 

Eurorégió elősegítette a Közép – Kelet Európai tag országok integrációját és 

gazdasági, infrastrukturális, kulturális fejlődését.  
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Következtetések 

Munkánkban az ukrán – magyar diplomáciai kapcsolatokat elemeztük. Az 

elemzésük kapcsán kiderült, hogy a jószomszédi kapcsolatok kialakításában 

érdekelt volt mind a két ország.  

Ukrajnának szüksége volt a támogatásra a függetlenségi folyamatban, mint 

egykori kommunista birodalom romjain létrejött független nemzetállamnak, 

valamint korábbi varsói szerződéstagállamaként arra törekedtek, hogy megtalálja 

helyét abban az új hatalmi láncolatban, mely a posztkommunista térség 

stabilitásának zálogát jelenthette, és amelynek fontos eszköze lett a diplomácia. 

Magyarország érdekeit vizsgálván meg kell említeni, hogy a magyarok azért 

támogatták az ukrán függetlenedést, mert számukra fontos volt Kárpátaljai magyar 

kisebbség jogainak védelme és biztosítása. Mivel Ukrajnát területileg történelmi 

múlt köti Magyarországhoz. Külpolitikailag pedig meghatározó volt egy olyan 

szomszédos országgal való kapcsolat felvétele, mely a jövőben demokrácia elveit 

kívánja követni. 

Az ukrán-magyar kapcsolatok kialakulásában nagy szerepet játszott a 

rendszerváltás utáni egyre kevésbé elszigetelt és egyre inkább kibontakozó magyar 

és ukrán külpolitika. Elemzésünk egyik legfontosabb időpontja a Magyarország 

Országos népszavazási eredményeinek kihirdetése miután Budapest hivatalos 

diplomáciai kapcsolatot létesít Ukrajnával, és 1991 december 06-án Kijevbe 

látogatott a Magyar Köztársaság küldöttsége Antal József Miniszterelnökkel az 

élen. Azon a napon Ünnepélyes körülmények között aláírták a Jósszomszédság és 

Együttműködés Alapjairól szóló együttműködési szerződést. Ez volt az első ilyen 

szintű dokumentum, amit Ukrajna aláírt. Ugyan azon a napon Kijevben 

megnyitották a Magyarországi nagykövetséget, ami szintén első volt a külföldi 

diplomáciai követségek közül. A kétoldalú szerződések megkötése alapoztam meg 

a bilaterális kapcsolatok jövőjét. A  

Emellett megjegyezzük, hogy a magas rangú magyar küldöttség látogatása, 

az aláírt dokumentumok jó feltételeket biztosítottak az ukrán-magyar kapcsolatok 

további fejlődéséhez. Egy új korszak mutatkozik meg, a két ország kapcsolatában 
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1992 januárjában kinevezik ki Ukrajna ideiglenes Ügyvivőjét Magyarországon. A 

fejlődés további szakaszában 1992. március 24-én ünnepélyesen megnyitották 

Ukrajna nagykövetségét Magyarországon, amely az első ukrán diplomáciai 

képviselet lett külföldön.  

Az országok népei közötti jószomszédi viszonyok fejlesztésében és 

erősödésében kitüntetett szerepet játszik a kulturális diplomácia kapcsolatok 

elmélyítése, kulturális örökségének, mai kulturális és tudományos vívmányainak 

kölcsönös megismertetése. A Két ország ösztönzi az oktatás és a tudomány 

területén - a tanárok, tudományos dolgozók és hallgatók cseréjét, tudományos és 

ismeretszerző tanulmányutak valamint a közös kutatómunkát célzó cserék valamint 

kollokviumok, szemináriumok és konferenciák rendezését. A kormányzati szintű 

kulturális kontaktusok kereteit a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna 

Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló 

1995. évi egyezmény biztosítja 

Összegzésképpen elmondható, hogy Magyarország és Ukrajna érdekei a 

legfelsőbb szinteken kölcsönösen intenzív kulturális kapcsolatok ápolására 

ösztönzik az országokat, a kulturális diplomácia csatornái jól működnek, bár a 

kétoldalú szerződésekben kitűzött és előirányozott céloktól messze elmaradnak. 

Nincs kiépítve az intézményrendszere a magyarságkép sikeresebb propagálásának 

a kultúra által, s a kapcsolatok szélesebb körű megvalósulására. A magyar nyelv és 

kultúra pozíciójának ukrajnai megerősítése például a magyar oktatási hálózat 

biztosítása által gyakran heves, hol nyílt, hol burkolt ellenállásba ütközik. 

A 90-es években az ukrán-magyar kapcsolatok politikai téren elég aktívan 

fejlődtek több körmányközi találkozás is lebonyolítottak a két ország diplomáciai 

képviselői. Többek között, megállapodások születtek a gazdasági, tudományos-

műszaki és termelési együttműködésről, az állampolgárok állami határon való 

átadásáról-fogadásáról, a határátkelőkról, az egyszerűsített határátlépésről azon 

személyek számára, amelyek a határmenti területeken élnek az ukrán- magyar 

hátármenti együttműködés Kárpátalja megyét és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 

foglalja magába. Hátáronátnyúló együttműködések fejlesztésére jóval több és 
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nagyobb volumenű források állnak rendelkezésre miután elindulnak a csatlakozási 

folyamatok. Közismert, hogy a határrégiók az EU regionális politikájának 

stratégiai célrendszerében kiemelt helyet foglalnak el. Itt mutatkoznak meg 

leginkább a fejlettségbeli különbségek mérséklésének, az elmaradott régiók 

felzárkóztatásának és fejlesztésének, valamint a kohézió és az európai integráció az 

igénye és lehetősége. Sok tekintetben új helyzetet teremtett és biztató 

perspektívákat ígér az együttműködésben nem csak Magyarország, hanem Ukrajna 

számára is. 

A kutatott 1991-2004 korszakra felöleli az ukrán-magyar együttműködés 

egészét kivétel nélkül minden téren, a megvalósítására kidolgoztak egy hatékony 

mechanizmust, amely koordinálja a két ország tevékenységét.  

Mind kétoldalt. jellemző volt az ukrán-magyar kapcsolatok dinamikus 

fejlődése minden területen, ezek a kapcsolatok új tartalommal telítődtek. Ennek az 

időszaknak a vége Magyarország csatlakozásával a NATO-hoz és a Közép- és 

Kelet-Európában új geopolitikai helyzet kialakulásával kapcsolatos. 
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Анотація 

Метою данної роботи є опис та аналіз українсько-угорських 

дипломатичнич відносин в період з 1991 до 2004. Українська 

двостороння дипломатія новітньої доби розпочинається саме з 

Угорщини. За час, що минув, а це практично двадцять років, в 

українсько - угорських стосунках були періоди активної взаємодії, були 

часи значного скорочення політичного діалогу. Але незмінним 

залишався інтерес обох країн один до одного, бажання будувати 

стосунки на взаємовигідній, добросусідській основі. Саме в цьому 

контексті особливо важливого значення набувають наукові розвідки 

взаємозв’язку минулих та сучасних стосунків України та Угорщини, 

розкриття суті основних змін, які відбулися у співробітництві двох 

країн після східного розширення ЄС. Це й є основною метою даного 

дослідження 

Серед важливих партнерів України стратегічне місце посідає 

Угорська Республіка, яка однією з перших визнала суверенність 

Української держави. 23 грудня 1991 р. країни встановили 

дипломатичні відносини, невдовзі відкрили посольства. 26 грудня 1991 

р. укладено базовий Договір про основи добросусідства та 

співробітництво між Україною та Угорщиною, який набув чинності 16 

червня 1992 р. Цей важливий документ став першим міждержавним 

договором, який суверенна Україна уклала з іншою іноземною 

державою. У травні 1991 р. було підписано дев'ять двосторонніх 

документів, які стали підґрунтям договірної бази українсько-угорського 

співробітництва. У лютому 1993 р. відбувся офіційний візит Президента 

України Л. Кравчука до Угорщини, під час якого підписано новий пакет 

угод, що визначили пріоритетні напрями подальшого розвитку 

співробітництва. Активно і на всіх рівнях розвиваються міждержавні 

контакти.  
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Угорщина велике значення надає добрим відносинам із сусідніми 

державами. І це цілком природно, оскільки прикордонні країни 

формують найближче зовнішньополітичне середовище, від ефективної 

взаємодії з яким безпосередньо залежать мир i стабільність по всій 

периферії кордонів будь-якої держави, її прогресивний внутрішній 

розвиток, безперешкодне й різноманітне спілкування із зовнішнім 

світом. Для України з перших кроків становлення незалежної держави 

надзвичайно важливо було встановити дружні, добросусідські 

відносини з усіма без винятку прикордонними країнами. Найбільш 

готовими до такої співпраці на той час виявилися угорці. 

Пріоритетними у двосторонніх зв'язках за пропозицією угорської 

сторони визначено кілька напрямів: забезпечення прав національних 

меншин, торгово-економічне співробітництво, а також прикордонна 

співпраця. Такий підхід випливає з основних засад угорської 

зовнішньополітичної концепції, що спирається на три напрями: 

територіальну незалежність, дружбу з сусідами, захист прав угорців у 

всьому світі. Ці засади втілюються на практиці: створено міжурядові 

українсько-угорські комісії з питань забезпечення прав національних 

меншин, здійснюється торгово-економічне співробітництво, 

впроваджується прикордонне співробітництво. Країни поступово 

долають проблемні питання, що постають у двосторонніх відносинах.  

Геополітичний фактор. Сусідні Україна та Угорщина належать до 

регіону країн Центральної та Східної Європи. Вони тісно пов’язані 

спільними інтересами у сфері безпеки в широкому розумінні цього 

поняття – від військової до екологічної. У розвитку економіки обох 

країн значне місце відводиться включенню їх у європейську мережу 

транспортних коридорів – автомобільних, залізничних та водних. 

 


