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Darcsi Karolina* – Orosz Ildikó** – Molnár D. István***

A „KMKSZ” – UMP szereplése a 2020-as 
ukrajnai helyhatósági választásokon

2020. október 25-én nyolcadik alkalommal tartottak helyhatósági válasz-
tásokat Ukrajnában. A megszállt területek kivételével egész Ukrajnában a 
különböző szinteken az újonnan kialakított járásokba és a leendő kistérsé-
gekbe, összesen 1577 helyi tanácsba 43122 képviselői és 1421 polgármes-
teri mandátumért lehetett indulni. A választások előzményéhez tartozik, 
hogy közvetlenül a választások előtt ismét új választási rendszert vezettek 
be, valamint új közigazgatási szerkezetet alakítottak ki. 

A decentralizáció

Az évek óta húzódó decentralizációs folyamatnak 2020-ra sikerült a végé-
re érni, így kialakításra kerültek a kistérségek (ОТГ), és összevonásokkal 
csökkentették a járások számát. A közigazgatás-szerkezeten eszközölt mó-
dosítások azonban nem kerültek be az Alkotmányba, ezért hogy elkerülje-
nek egy alkotmányellenes választást, gyakorlatilag továbbra is a régi rend-
szernek megfelelően kialakított kistérségek városi, nagyközségi és községi 
tanácsaiba írták ki a választásokat, s a kistérség kifejezést, mely az új köz-
igazgatási alapegységeket hivatott jelölni, egyáltalán nem használták.    
Kárpátalján a kistérségek kialakítása hosszan váratott magára, az ország-
ban az utolsók közt 2019. szeptember 26-án fogadta el a megyei tanács 
Kárpátalja megye territoriális közösségei létrehozásának távlati tervét. 
Mint ismeretes, 2019 szeptemberéig Kárpátalja Ukrajna egyetlen olyan 
megyéje volt, ahol még nem fogadták el a távlati tervet az egyesült területi 
közösségek (azaz kistérségek) kialakításáról. Az ülés elején Ihor Bonda-
renko, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal akkori elnö-
ke arra szólította fel a megyei képviselőket, hogy szavazzák meg a pro-
jektet, amelyet addig mesterségesen gátoltak. A kistérségek kialakításánál  
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nem minden esetben vették figyelembe a törvény által előírt „önkéntes 
egyesülés elvét”, a megye lakossága több helyen is tiltakozó akciókat 
szervezett a mesterségesen kialakított településegyesítések terve miatt, a 
szavazás napján is a megyeháza előtt reggeltől több száz ember tüntetett, 
akik egy jelentős csoportját az Ungvárral szomszédos települések lakosai 
alkották. Ők az Ungvárhoz való csatlakozás ellen tiltakoztak. Végül a 
szavazásra bocsátott projektet a beregisztrált 54 képviselő közül 37-
en szavazták meg. A távlati terv értelmében Kárpátalján 54 kistérséget 
hoztak volna létre. A kistérségek ügyében magyar szempontból fontos 
döntés meghozatalában jelentős szerep hárult Barta Józsefre, a Kárpátaljai 
Megyei Tanács első elnökhelyettesére, a KMKSZ alelnökére, aki magyar 
szempontból „sikernek és győzelemnek” könyvelte el az elfogadásra 
beterjesztett tervezetet.  Ez azt jelenti, hogy a magyar többségű települések 
saját kistérségeket hozhattak létre. Így a magyarok lakta vidéken az Ungvári 
járásban bekerült a tervbe a Homoki, a Szürtei, a Csapi, a Nagydobronyi, a 
Beregszászi járásban a Bátyúi, a Kaszonyi és a Beregszászi, a Nagyszőlősi 
járásban a Tiszaújlaki és a Tiszapéterfalvai, a Huszti járásban pedig a Viski 
kistérség. A terv számos módosításon esett át, végül a 2020. május 13-án 
Ukrajna Miniszteri Kabinete által elfogadott terv 64 kistérség kialakítását 
hagyta jóvá (Ukrajna Miniszteri Kabinete, 2020) (1. ábra).

1. ábra. Kárpátalja kistérségei a 2020-as közigazgatási reformot követően

 
Forrás: Saját szerkesztés www.decentralization.gov.ua alapján
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A decentralizáció következő lépéseként a kormány 2020 júniusában 
hagyta jóvá a tervet, melynek alapján a megyéket új, az eddigieknél lénye-
gesen nagyobb területű és jelentősebb lélekszámú járásokra osztották fel. 
A járások száma így a korábbi 490-ről 129-re csökkent az országban, Kár-
pátalján megszűnt a korábbi 13 járásra való felosztás, helyettük 6 nagyobb 
járást alakítottak ki: Munkácsi, Ungvári, Beregszászi, Huszti, Técsői és 
Rahói járásokat (1. táblázat).

1. táblázat. Kárpátalja járásai a 2020-as közigazgatási reformot követően
A közigazgatási egység

neve
Kistérségek 

száma
Népesség, fő

(2020)
Magyarok aránya a 2001-

es népsz. alapján, %
Beregszászi járás 10 208 420 42,1
Huszti járás 13 268 303 2,0

Munkácsi járás 13 253 562 5,9
Rahói járás 4 82 568 3,6

Técsői járás 10 185 023 2,8

Ungvári járás 14 255 915 13,9
Kárpátalja 64 1 253 791 12,1

Forrás: www.decentralization.gov.ua

Magyar szempontból ugyan megmaradt központnak a Beregszászi 
járás, mely korábban ez egyetlen magyar többségű járás volt a megyé-
ben, de az összevonások következtében megváltozott az etnikai arány, és 
kisebbségbe került a magyarság. A Beregszászi járáshoz csatolt korábbi 
Nagyszőlősi járás és az ilosvai járási Beregkövesdi kistérség jelentősen 
növelte az ukránok arányát, így a magyarok a járás lakosságának csupán 
42,1%-át adják. Az Ungvári járásban a magyarok a népesség 13,9%-át al-
kotják, míg a többi járásban ez az arány nem éri el a 10%-ot sem, így a 
Husztiban 2%, a Munkácsiban 5,9%, a Rahóiban 3,6%, a Técsői járásban 
pedig 2,8% a magyarok aránya. 

Az újonnan kialakított kistérségek többségében az ukránok, 10-ben 
a magyarok és 1-ben a román nemzetiségűek alkotják a többséget. A leg-
több magyar többségű kistérség, szám szerint 7, a Beregszászi járás te-
rületén található (2. ábra). A Beregszászi járás 10 kistérsége közül csak a 
Nagyszőlősiben, a Királyházaiban és a Beregkövesdiben nincsenek több-
ségben a magyarok. Azonban itt a magyarok aránya nem éri el a 10%-ot 
sem. A Beregszászi kistérségben 64,7%, a Tiszapéterfalvaiban 74,2%, a 
Tiszaújlaki kistérségben 71,2%, a Bátyúi kistérségben 60,9%, a Mezőka-
szonyi kistérségben 90,7%, a Nagybégányi kistérségben 81,4%, a Nagy-
beregi kistérségben 51,7% a magyarok aránya. 

A „KMKSZ” – UMP SZEREPLÉSE A 2020-AS UKRAJNAI HELYHATÓSÁGI...
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Három magyar többségű kistérség található az Ungvári járás terüle-
tén, ezek a Nagydobronyi kistérség (87,3%), a Csapi kistérség (52,0%) és 
a Szürtei kistérség (70,8%).

A többi kistérségben a magyarok kisebbségben vannak. Jelen-
tős a magyarok aránya a Viski (23,0%), a Homoki (20,6%), a Munkácsi 
(10,6%), a Técsői (11,8%) és a Gorondi kistérségben (15,1%). A többi kis-
térségben a magyarok a lakosság kevesebb mint 10%-át adják.

2. ábra. A magyarok aránya a kialakított kistérségekben a 2001-es népszámlálás 
adatai alapján

Forrás: Saját szerkesztés

A választási törvény

Az új választási törvény elfogadására nem sokkal a választások előtt ke-
rült sor. A szabályozás értelmében a községi, nagyközségi és városi taná-
csok megválasztására azokban a kistérségekben, amelyekben a választó-
polgárok száma nem éri el a 10 ezret, változatlanul a többségi választási 
rendszer alapján, többmandátumú választókerületekben került sor. Minden 
ilyen választókerületből legalább két, de legfeljebb négy képviselőt lehe-
tett megválasztani. Egy választási fordulót rendeztek.

A megyei, járási tanácsok képviselőit, illetve azoknak a városi, váro-
si kerületi, községi és nagyközségi tanácsoknak a képviselőit, amelyekben 
10 ezer vagy ennél több választópolgár él, nyílt listás arányos választási 
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rendszer alapján választották meg. Ilyenkor az adott település vagy köz-
igazgatási egység egyetlen nagy választókörzetet képez, amely választó-
kerületekre oszlik. A választás egyfordulós.

Azokban a községekben, nagyközségekben és városokban, ahol a 
választópolgárok száma nem éri el a 75 ezret, a településvezetőket, pol-
gármestereket többségi választási rendszer szerint választották meg egy 
forduló alapján. Azokon a településeken, ahol 75 ezer vagy ennél több vá-
lasztópolgár él, kétfordulós választásokat rendeztek, ugyancsak többségi 
választási rendszer alapján. (Lásd a Vtk. 192. cikkelyét!) A megyei és já-
rási szintű testületek esetében 5 százalékban határozták meg a bejutási kü-
szöböt. A szavazólapokon feltüntették a listavezető és az adott körzetben 
indított képviselőjelöltek neveit, valamint az őt jelölő párt nevét külön, így 
a választók egyszerre szavaztak a pártra, és a párt által indított jelöltek kö-
zül is saját preferenciáik alapján kiválaszthattak valakit (3. ábra).

3. ábra. A szavazólap mintája

A városok polgármestereit pártok jelölhették, vagy függetlenként in-
dulhattak. Az európai normákhoz igazodva a pártok számára a jelöltállítás 
során a törvény külön nemi kvótákat írt elő. Az új törvény értelmében je-
lentősen csökkentették a képviselő-testületek számát, hisz a kistelepülési 
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önkormányzatok megszűntek, helyettük a nagyobb lélekszámú kistérségi 
tanácsok testületei álltak fel, s a megnagyobbított járásokkal a járási kép-
viselő-testületek létszáma is bővült.

A községi, nagyközségi, városi, városi kerületi, járási és megyei tanácsok 
 tagjainak számát az adott területi közösség vagy adminisztratív egység terü-
letén élő választók számától függően állapították meg a következők szerint:

1. 10 ezer választóig – 22 képviselő;
2. 10 ezertől 30 ezer választóig – 26 képviselő;
3. 30 ezertől 50 ezer választóig – 34 képviselő;
4. 50 ezertől 100 ezer választóig – 38 képviselő;
5. 100 ezertől 250 ezer választóig – 42 képviselő;
6. 250 ezertől 500 ezer választóig – 54 képviselő;
7. 500 ezertől 1 millió választóig – 64 képviselő;
8. 1 milliótól 2 millió választóig – 84 képviselő;
9. 2 millió választó felett – 120 képviselő.

Kárpátalja és a magyarság a 2020-as 
önkormányzati választásokon

A Kárpátaljai Megyei Tanács létszáma maradt 64 fő 2015-höz hasonlóan. 
Jelentős változások történtek a járásokat illetően, hisz a korábbi 13 járás 
helyett vidékünkön 6 járást alakítottak ki, így a megnagyobbított járások 
nagyobb létszámú képviselő-testületeket eredményeztek. A Beregszászi 
járáshoz került a Nagyszőlősi járás és az Ilosvai járás egy része, így a ko-
rábbi 34 fős tanács idén 42 képviselőre bővült, ugyanígy a kibővített Mun-
kácsi, Técsői, Ungvári és Huszti Járási Tanácsok létszáma is 42 fős lett, 
míg a Rahó Járási tanács 38 fős képviselő-testületet választott. 

A választási törvény megváltozása, az országban kialakult gazdasá-
gi és járványügyi helyzet miatt bekövetkezett nagymértékű kivándorlás is 
szükségessé tette volna a két magyar párt együttműködését a választásokon 
2015-höz hasonlóan, maga az UMDSZ kezdeményezte ezeket a tárgyalá-
sokat 2020-ban, azonban végül kihátráltak és elutasították a KMKSZ aján-
latát, külön indultak a választásokon, megyei listát az UMDSZ nem állított.    
A „KMKSZ” – UMP összesen 571 képviselőjelöltet indított a különböző 
szintű tanácsokba, 2 kistérségi polgármesterjelöltet állított, és további 8 
függetlenként induló polgármesterjelöltet támogatott. A magyarlakta régi-
óban elsöprő győzelmet aratott a „KMKSZ” – UMP. 

A párt által elért mandátumok számát az alábbi táblázat mutatja, 
ahol a másik magyar párt, az UMDP által elnyert képviselői mandátumo-
kat is feltüntettük.
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2. táblázat. A 2020. évi helyhatósági választáson magyar pártoktól  
bejutott képviselők száma

Testület Választás 
módja

Képviselők 
száma a 

testületben

KMKSZ által 
mandátumhoz 

jutott képviselők 
száma

UMDSZ által 
mandátumhoz  

jutott képviselők 
száma

Kárpátaljai Megyei Tanács listás 64 8
nem indítottak 

jelölteket

Beregszászi Járási Tanács listás 42 15 3

Ungvári Járási Tanács listás 42 6 0
Beregszászi Városi Tanács listás 34 13 8

Munkácsi Városi Tanács listás 38 3
nem indítottak 

jelölteket
Csapi Városi Tanács listás 26 6 3

Nagyszőlősi Városi Tanács listás 34 3
nem indítottak 

jelölteket

Técsői Városi Tanács listás 26 2
nem indítottak 

jelölteket

Újlaki Nagyközségi Tanács listás 26 12 3
Királyházai Nagyközségi
Tanács listás 26 3

nem indítottak 
jelölteket

Aknaszlatinai Nagyközségi
Tanács listás 26 2

nem indítottak 
jelölteket

Viski Nagyközségi Tanács listás 26 4
nem indítottak 

jelölteket

Bátyúi Nagyközségi Tanács egyéni 22 2
nem indítottak 

jelölteket

Nagyberegi Községi Tanács egyéni 22 3 1

Kaszonyi Községi Tanács egyéni 22 2 1

Péterfalvai Községi Tanács listás 26 17 3

Nagylucskai Községi Tanács listás 26 3
nem indítottak 

jelölteket

Homoki Községi Tanács listás 26 3 0

Gorondi Községi Tanács egyéni 22 3
nem indítottak 

jelölteket

Nagydobronyi Községi 
Tanács egyéni 22 8 1
Szürtei Községi Tanács egyéni 22 12 0

Összesen: 130 23
Forrás: www.cvk.gov.ua

A 64 fős megyei testületbe 54 jelöltet indított a „KMKSZ” – 
UMP, a hivatalos végeredmény alapján hat politikai erőnek sikerült 
bekerülnie a Kárpátaljai Megyei Tanácsba, köztük a magyaroknak.  
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A „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt 39049 szavazattal a negyedik helyen 
végzett, az elért eredmény a leadott érvényes szavazatok 12,50 % -át je-
lenti, amely 8 képviselői helyet jelent a testületben ugyanúgy, mint 2015-
ben. A megyei tanácsban Brenzovics László, Barta József, Balogh Lívia, 
Bíró Erzsébet, Gulácsy Géza, Orosz Ildikó, Péter Csaba és Petei Judit lett 
a KMKSZ-frakció képviselője. A megyei testületben a korábbi hagyomá-
nyokat megtörve, a kiváló eredmények ellenére végül nem kaptak pozíci-
ókat a magyarok, sőt a koalíciós tárgyalások közepén Ukrajna történetében 
eddig példanélküli akciósorozatot indított az államhatalom a magyar kö-
zösség, annak vezetői és intézményei ellen. Az ok-okozati összefüggések 
és a lehetséges következmények a tanulmány végén kerülnek kifejtésre.

A járásokban is jó eredményeket ért el a „KMKSZ” – UMP. A 42 fős 
Beregszászi Járási Tanácsba 40 képviselőjelöltet állított a párt, a leadott sza-
vazatok 35,71%-át gyűjtötte be a magyar párt, 18926 szavazattal a legnagyobb 
frakció lett, 15 képviselői mandátumra tett szert. A „KMKSZ” – UMP listave-
zetőjét, Rezes Károlyt választották meg a Beregszászi Járási Tanács elnökének.

Az Ungvári Járási Tanácsba a 42 fős testületbe 41 jelöltet indított a 
„KMKSZ” – UMP, 11196 szavazattal, ami 14,29%-ot tett ki, 6 képviselői 
mandátumot sikerült megszerezni. 

A 42 fős Munkácsi Járási Tanácsba 26 jelöltet indított a párt munkácsi 
járási szervezete. Az eredmények alapján 3460 szavazatot sikerült begyűjteni, 
ami valamivel kevesebb volt, mint a bekerüléshez szükséges szavazatszám.  
A szórványvidéken a Huszti Járási Tanácsba is indított jelölteket a „KMKSZ” 
– UMP, azonban itt sem sikerült elérni a szükséges 5%-os küszöböt. 

A városok közül a 34 fős Beregszászi Városi Tanácsban 13 képvise-
lői mandátumot szerzett a párt, a városhoz csatlakoztatott 14 településsel 
kialakított kistérségben magyar koalíciós többséget sikerült kialakítani, a 
„KMKSZ” – UMP (13) és az UMDP (8) 21 fős koalíciója abszolút több-
séget képez (4. ábra). A kistérség polgármesterének Babják Zoltán koráb-
bi városvezetőt választották, a két magyar párt támogatásával független 
jelöltként induló Babjákot a szavazók 78%-a támogatta. A kistérség két 
alpolgármesterét a „KMKSZ” – UMP jelölése alapján választották meg.

A 38 fős Munkácsi Városi Tanácsban 3 fő képviseli a KMKSZ-t, 
a 26 fős Csapi testületbe 6 KMKSZ-es képviselőt, a Nagyszőlősi Váro-
si Tanácsba 3 és a Técsői Városi Tanácsba 2 KMKSZ-es képviselőt si-
került bejuttatni a magyar érdekek képviseletére, jelentősebb pozíciókat 
nem sikerült ezekben a testületekben a magyaroknak megszerezni, azon-
ban az állandó bizottságokba bekerültek. Az Ungvári Városi Tanácsba ez-
úttal nem sikerült bekerülni a „KMKSZ” – UMP képviselőinek, néhány  
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szavazat híján nem sikerült elérni a bekerülési küszöböt a megyeszékhe-
lyen kialakított kistérségben. Az UMDP ugyanúgy nem került be az Ung-
vári Városi Tanácsba. A megyében megválasztott polgármesterek kö-
zül 1 fő a „KMKSZ” – UMP színeiben, további 7 polgármesterjelölt a 
„KMKSZ” – UMP támogatottjaként lett polgármester.

4. ábra. A 2020. évi helyhatósági választáson magyar pártoktól 
bejutott képviselők száma a kistérségekben

Forrás: Saját szerkesztés

Kijev az intézményes kárpátaljai magyar érdekvédelem 
megszüntetésére készül?

Hasonló címmel jelent meg egy kiváló elemzés a Kárpátalja hetilap hasáb-
jain a választásokat követően kialakult helyzetről vidékünkön, melynek 
részleteit – módosítások nélkül – az alábbiakban foglalhatjuk össze. 

Teljesen válatlanul érte a magyar közösséget az Ukrán Biztonsági Szol-
gálat (SZBU) 2020. november 30-i akciója, mely során házkutatást tartott a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökénél, Brenzovics 
Lászlónál, valamint a KMKSZ-hez köthető intézményeknél, szervezetek-
nél: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán működő Kárpátal-
jai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítványnál, az „Egán Ede” Kárpát-
aljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány székházában  
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és a Szövetség ungvári székházában. „A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) és elnöke, Brenzovics László, valamint a szervezet ala-
pítványai, intézményei ellen az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által 
– fegyveres kommandósok demonstratív bevetésével – indított fenyegető tá-
madás egyértelműen bizonyítja, hogy az ukrán államhatalom a számára ked-
vező nemzetközi helyzetet kihasználva a kárpátaljai magyarság intézményes 
nemzetiségi és politikai érdekvédelmének a felszámolását tűzte ki célul. 

A kárpátaljai magyar közösség ellen már korábban megindult egy 
negatív médiakampány a központi ukrán médiában, mely a 2014 februári, 
nyugati hatalmak támogatásával végrehajtott kijevi nacionalista hatalom-
átvétel után egyre intenzívebbé vált. Ez a folyamat tovább erősödött a nem-
zetiségi nyelvű oktatás teljes felszámolását célul tűző, 2017 szeptemberé-
ben elfogadott oktatási törvény elleni kárpátaljai magyar és magyarországi 
tiltakozás nyomán. A központi ukrán médiában elkezdődött a kárpátaljai 
magyarok démonizálása, szeparatistákként, mintegy az országba befura-
kodott idegen testként történő feltüntetése, magyar ellenségkép kialakítása 
az ukrán társadalomban. Rendszeressé váltak Kárpátalján a fenyegető ma-
gyarellenes nacionalista tüntetések és akciók, amelyek a KMKSZ ungvári 
székháza elleni 2018-as gyújtogatási kísérletben és robbantásos támadás-
ban csúcsosodtak ki. Az államhatalom titkosszolgálati eszközök és mód-
szerek bevetésével elkezdte a kárpátaljai magyar önkormányzati képvi-
selők, értelmiségiek, orvosok, tanárok, újságírók, vállalkozók zaklatását. 
Nyilvánvaló hatósági segédlettel több száz kárpátaljai magyar személyes 
adatai kerültek fel a Mirotvorec nevű szélsőséges honlap „halállistájára”, 
miközben ezzel párhuzamosan sorozatban folyt a magyarok hatósági be- 
idézése titkosszolgálati kihallgatásra.

A kárpátaljai magyarok elleni ukrán hatósági intézkedések jóval az 
oktatási törvény elfogadása és az ukrán–magyar államközi kapcsolatok 
megromlása előtt kezdődtek. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára már 2017. április 
7-i kárpátaljai látogatásán az MTI-nek nyilatkozva arra hívta fel a figyel-
met, hogy egy ideje egyes ukrán hatóságok részéről sorozatban érik veg-
zálások a kárpátaljai magyar közösség magyarországi támogatásban ré-
szesülő szereplőit, intézményeinek vezetőit. ››Ez ellen a magyar kormány 
részéről a leghatározottabban állást foglalunk, mert ennek a folyamatnak 
elértünk ahhoz a határához, amit nem tudunk tovább tolerálni‹‹ – jelentette 
ki. Már akkor jelezte, hogy egyes ukrán hatóságok részéről bizalmatlanság 
érezhető nemcsak a kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési támogatását 
célzó programmal, hanem a Keleti Partnerség program keretében nyújtott 
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támogatásokkal kapcsolatban is. ››Egyértelműen érezhető, hogy Kárpátal-
ján fokozódik az ukrán hatóságok részéről a nyomás, szaporodnak a ne-
gatív gesztusok, jelzések, aggasztó fellépések, sőt vegzálások, amelyek a 
magyarországi támogatásban részesülő kárpátaljai magyarok elbizonyta-
lanítására irányulnak‹‹ – mutatott rá az államtitkár fél évvel az ominózus 
tanügyi törvény elfogadása előtt, amire – tévesen – a helyzet elmérgesedé-
sét és az ukrán–magyar viszony megromlását szokás visszavezetni.

Sajnos nem hozott javulást a kárpátaljai magyar közösség helyzeté-
ben a politikán kívülről érkezett Volodimir Zelenszkij kabarészínész pél-
dátlan társadalmi támogatás melletti megválasztása Ukrajna elnökévé. 
Sokan remélték, hogy a nyíltan agresszív magyarellenes politikát folyta-
tó Petro Porosenko regnálása után gyökeres fordulat áll be a magyar kér-
dést illetően. Zelenszkij elnökségének kezdetén ukrán részről volt ugyan 
némi próbálkozás az ukrán–magyar kapcsolatok javítására, mindenekelőtt 
Andrij Jermaknak, az Elnöki Hivatal vezetőjének kezdeményezésére. Őt 
azonban hamar kiiktatták a külpolitikai ügyek intézéséből, miközben csök-
kenésnek indult az egyébként is gyenge elnök népszerűsége, aki ezt – az 
Ukrajnában egyre leplezetlenebbül teret nyerő külső, elsősorban amerikai 
irányítás mellett és annak támogatásával – a Porosenko-féle szélsőségesen 
nacionalista irányvonal folytatásával igyekszik ellensúlyozni. A kárpátal-
jai magyarság szempontjából vészjósló jel volt, amikor idén áprilisban Ze-
lenszkij Olekszij Petrov volt SZBU-tábornokot, az ukrán kémelhárítás ko-
rábbi vezetőjét nevezte ki Kárpátalja kormányzójává, aki hamarosan Oleg 
Kocjubát, egy másik SZBU-tábornokot, korábbi helyettesét vette maga 
mellé kormányzóhelyettesnek. Petrov kinevezése figyelmeztető üzenet volt 
a központi államhatalom által az utóbbi években folytatott erőteljes propa-
ganda-hadjárattal szeparatizmus gyanújába kevert magyar közösség szá-
mára az októberi helyhatósági választások előtt, amelytől Kijev azt remél-
te, hogy a magyar vezetők lejáratásával, karaktergyilkosságával generált 
ellenszélben megszűnik a jelentős magyar képviselet a megyei, járási és 
településtársulási önkormányzatokban.

A kárpátaljai magyarok meglepetésszerű sikere a helyhatósági vá-
lasztásokon láthatóan felbőszítette a központi államhatalmat és külföldi 
kurátorait. Kijev ezért úgy döntött, hogy azonnal kihasználja a számára 
kedvezően alakuló nemzetközi helyzetet – amikor az amerikai elnökvá-
lasztáson a korábban Ukrajnával foglalkozó Joe Biden korábbi alelnök áll 
győzelemre, támadások érik Magyarországot az Európai Unió részéről, 
csatározás folyik Budapest és az Ukrajnában rendkívül erős befolyással 
rendelkező Soros György között –, és az SZBU bevetésével átfogó támadást  
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indít a kárpátaljai magyarság intézményei és vezetői ellen, mintegy kiüt-
ve a három évtized alatt kiépített, jól működő magyar intézményrendszer 
tartópilléreit. Jellemző, hogy a KMKSZ intézményeiben, alapítványainál 
és Brenzovics László elnök otthonában tartott titkosszolgálati házkuta-
tások előestéjén a kárpátaljai magyarok fenyegető videoüzenetet kaptak 
egy magát a Jobb Szektor tagjának nevező ismeretlentől, aki Beregszász 
helységnévtáblája és a szélsőségesen nacionalista szervezet zászlaja előtt 
náci karlendítéssel nyomatékosította magyarellenes gyűlöletbeszédét. 
Erről a fenyegető videofelvételről egyébként Hennagyij Moszkal volt 
kárpátaljai kormányzó egy televíziós nyilatkozatban azt állította, hogy 
azt az SZBU szervezte. Érdekes lenne meghallgatni a megyevezetői 
tisztségében minden magyarellenes megnyilvánulás mögött az orosz tit-
kosszolgálatokat sejtő Moszkal őszinte véleményét a KMKSZ-székház 
elleni robbantásos merénylet és az óriásplakátos, helységnévtáblás ma-
gyarellenes provokációk valódi hátteréről is.

A KMKSZ és elnöke elleni támadás kapcsán a volt kémelhárító Pet-
rov kormányzó ellentmondásba keveredett önmagával, amikor a házkuta-
tások után a megyei állami adminisztráció hivatalos honlapján ukránul és 
magyarul közzétett nyilatkozatában elhatárolódott a titkosszolgálati akci-
óktól, mondván, azokról nem is tudott, miközben két nap múlva az Ukr-
inform állami hírügynökségnek kijelentette, hogy a hatóságok Brenzovics 
Lászó meggyanúsítására készülnek, és hogy ő a házkutatások előtt tárgyalt 
a KMKSZ elnökével. A kormányzói nyilatkozatból egyértelműen kivilág-
lik, hogy a központi államhatalom nemzetközileg is szinte példa nélküli 
módon ki akarja iktatni Brenzovics Lászlót a politikai életből, tudva, hogy 
amint a Bibliában meg van írva: ››Megverem a pásztort, és szétszélednek 
a nyáj juhai.‹‹ A magyarellenes intézkedések utáni ukrajnai és nemzetközi 
fejleményekből sejthető, hogy Kijev az oroszellenes nyugati geopolitikai 
érdekek szolgálatában szabad kezet kapott külföldi kurátoraitól a kárpát-
aljai magyar nemzetiségi és politikai érdekvédelem felszámolására. Ame-
rika és az Európai Unió számára ugyanis bevallottan fontosabb Ukrajna 
bevonása a NATO-ba Oroszország gyengítése céljából, mint a kárpátaljai 
magyarok emberi és nemzetiségi jogainak a megvédése.”
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