
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
 
Magyarország Ungvári Főkonzulátusának részéről tisztelettel köszöntöm a 
konferencia valamennyi résztvevőjét, a meghívottakat, az összejövetel előadóit 
és szervezőit. Engedjék meg, hogy Bacskai József főkonzul úr jókívánságait és 
támogatását tolmácsoljam Önöknek, az esemény szervezőinek köszönjük a 
meghívást. 
 
Néhány gondolattal szeretnék csak kitérni az ukrajnai eseményekre: 
Magyarország továbbra is Ukrajna stabilitásában, a helyzet konszolidálódásában 
érdekelt. Fontos leszögezni, Magyarország – függetlenül az elmúlt hónapok 
eseményeitől – következetes támogatója szomszédja európai közeledésének, 
integrációs törekvésének.  
 
Sajnálatosnak tartjuk, hogy az ukrajnai belpolitikai válság és a különböző 
politikai és gazdasági erők éles szembenállása idején nem elegendő mértékben 
esett és esik szó az ország európai uniós kapcsolatépítéséről. Magyarország 
reméli és bízik benne, hogy Ukrajna meghatározó politikai tényezői még 
hangsúlyosabban előtérbe helyezik az európai uniós integrációs kérdéseket.  
 
Úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban Nyugat-Ukrajna, amely Közép-
Európa szerves része, az európai értékek iránti elkötelezettségével és a 
történelmi kötődések, kapcsolatok tapasztalatának a birtokában hasznos 
impulzusokat adhatna az ország más régióinak is az európai útválasztáshoz.  
 
Kárpátalja, Lemberg és Ivano-Frankivszk megye vezetői és lakói az EU-
országok fizikai közelségében a lehető legpontosabb ismeretekkel rendelkeznek 
arról, hogy Ukrajna számára miért szükséges szorosabb viszonyt kialakítani az 
Európai Unióval, és távlatilag miért lenne hasznos az ország számára az európai 
jogharmonizáció megvalósítása. Magyarország kormánya többször 
kinyilvánította, hogy ehhez kész minden segítséget megadni, és – egyebek 
között – az integrációs folyamattal összefüggésben minden saját tapasztalatot 
megosztani.    
 
A kelet-közép-európai együttműködésben a jövő nem lehet más, mint az eddigi 
Európai Uniós pályázatok tapasztalatait felhasználva az EU által támogatott új 
programok kihasználása, a támogatások minél hatékonyabb felhasználása, 
Ukrajna feltétlen támogatása az integrációs úton. Ennek keretében minél 
szélesebb körben kell bevonni a konkrét programokban részt vevő területeket, 
megyéket nemcsak Magyarország, tágabb értelemben a visegrádi országok, 
hanem Ukrajna tekintetében egyaránt. 
 



Magyarország a három ukrajnai külképviseletén évek óta növekvő tendenciában 
ad ki schengeni vízumot, összességében Magyarország a legtöbb beutazási 
ígérvényt Ukrajna állampolgárai számára adja ki: négy év alatt nagyságrendileg 
megduplázódott a vízumkiadások száma.  
 
Egyre nagyobb számban adunk ki gazdasági-üzleti együttműködésekhez 
vízumot, illetve egyre nagyobb arányban adunk ki többéves beutazási ígérvényt 
is. Az ungvári és a beregszászi külképviseletek a vízumkiadásokon túl a maguk 
eszközeivel, elsősorban közvetítéssel aktívan működnek együtt határ menti 
együttműködésekben, infrastruktúra fejlesztésekben. 
 
Az utóbbi időszakban a sajnálatos események miatt ukrán oldalról érzékelhető 
bizonyos megtorpanás, ugyanakkor vannak biztató jelek is. Például a múlt 
héten, a Kárpátalja Megyei Tanács 2014. szeptember 30-i plenáris ülésén azzal 
a felhívással fordult az ukrán kormányhoz, hogy tegyen intézkedéseket a 
magyar–ukrán államhatárra tervezett átkelőhelyek kiépítése végett, illetve 
vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy még az idén biztosítsák a központi 
költségvetési forrásokat vagy az állami garanciavállalást a Beregszászt elkerülő 
és a Luzsanka határátkelővel összekötő közút építésének a folytatásához. 
 
Végezetül őszintén kívánom, hogy a konferencia minden résztvevője sok 
értékes gondolattal, jól hasznosítható tapasztalattal gazdagodjon. Ennek 
szellemében kívánok Önöknek jó tanácskozást, köszönöm megtisztelő 
figyelmüket, a konferencia minden résztvevőjének eredményes munkát 
kívánok! 
 
 
 


