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Zhrnutie 

Podľa posledného slovenského sčítania ľudu v roku 2011 sa k maďarskej národnosti hlásilo 

450 122 občanov, čo predstavuje viac ako 8 % populácie Slovenska. Tento počet robí z tejto 

skupiny druhú najväčšiu maďarskú komunitu mimo Maďarska. Ide o silnú a dobre 

organizovanú menšinovú komunitu. 

Od roku 2020 však nemá parlamentné zastúpenie v krajine, hoci je jej politická prítomnosť na 

regionálnej a miestnej úrovni výrazná a silná. Napriek tomuto stavu stále existuje málo 

výskumov a prieskumov verejnej mienky, ktoré by sa cielene zaoberali maďarskou menšinou 

na Slovensku. Vhodným príkladom sú aj volebné prieskumy, ktoré vo väčšine prípadov v 

súvislosti s preferenciami maďarských strán nevedia odhadnúť reálnu podporu jednotlivých 

subjektov – malá vzorka etnických Maďarov totiž výrazne skresľuje výsledky. 

Tým pádom nie je prekvapivé ani to, že neexistujú žiadne ucelené a komplexné štúdie a 

výskumné projekty zamerané na slovensko-maďarský informačný priestor. Ten možno 

považovať za nepreskúmanú zónu, ktorú jazyková bariéra jasne oddeľuje od slovenského 

informačného priestoru, avšak, na druhej strane, kvôli spoločenským a kultúrnym špecifikám 

ju nemožno považovať za súčasť maďarského infopriestoru. Práve vyššie spomínaná 

nepreskúmanosť bola našou prvotnou motiváciou k uskutočneniu výskumu. 

Za posledné roky sme boli svedkami toho, ako sa maďarská vláda vedená premiérom Viktorom 

Orbánom snaží o virtuálne znovuzjednotenie maďarského národa. Vyzerá to tak, že ani otázka 

Trianonskej zmluvy nie je pre ňu uzatvorenou kapitolou. V roku 2020 už prešlo 100 rokov od 

jej podpísania, ale maďarský premiér túto tému stále používa vo svojich prejavoch a opisuje 

ju ako nespravodlivosť a krivdu voči Maďarom.  

Nejde pritom len o emocionálne prepojenie medzi „materským“ štátom a menšinou. 

Maďarská vláda každoročne podporuje maďarské komunity za hranicami Maďarska nemalými 

finančnými čiastkami. Len cez Nadáciu Gabora Bethlena (BGA), prišlo od roku 2011 z Budapešti 

na Slovensko viac ako 140 miliónov eur. Peniaze išli kultúrnym organizáciám, cirkvi, na 

rekonštrukcie škôl a škôlok, do médií, ale aj slovenskému futbalovému klubu FC DAC 1904 

Dunajská Streda a jeho Futbalovej akadémii DAC. 

Podiel dostali aj organizácie blízke slovensko-maďarským politikom, nehovoriac o možnosti 

získania maďarského občianstva na základe citovej väzby na Maďarsko, čím daná osoba 

získava aj právo voliť v maďarských parlamentných voľbách. Cieľom týchto dotácií a 

„ústretových“ krokov je podľa expertov vytvorenie a zosilnenie závislosti maďarských komunít 

na Slovensku, v Rumunsku, v Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku a na Ukrajine od Budapešti, resp. 

od maďarskej vlády. 

Problematika financovania maďarskej menšiny na Slovensku je pomerne dobre spracovaná 

už dnes. Otázkou však zostáva, ako sa tieto snahy odrážajú napríklad v slovensko-

maďarskom infopriestore.  

https://census2011.statistics.sk/SR/TAB.%20115%20Obyvate%C4%BEstvo%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20a%C2%A0n%C3%A1rodnosti.xls
https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2020/sk/data02.html
https://volby.statistics.sk/osk/osk2017/sk/
https://volby.statistics.sk/oso/oso2018/sk/
https://patria.rtvs.sk/clanky/partok-taja-stranicke-tricko/231827/tobb-az-egy-mint-a-harom
https://kormany.hu/hirek/minden-magyar-szamithat-a-magyar-kormanyra
https://felvidek.ma/2021/06/nemzeti-osszetartozas-napja-a-magyar-nemzet-megmaradt/
http://hungarianmoney.eu/
https://www.icjk.sk/103/Madarske-peniaze-pre-slovensky-juh-Miliony-v-mene-buducich-hlasov
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras
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Cieľom nášho výskumu, ktorý vznikol s podporou International Republican Institute's The 

Beacon Project teda bolo sledovať, aké naratívy sa šíria medzi maďarsky hovoriacou menšinou 

na Slovensku (presnejšie na sociálnej sieti Facebook), aký je ich dosah a úspešnosť. Podobný 

výskum na túto tému bol realizovaný v Rumunsku a na Ukrajine (kde žijú početné maďarské 

komunity). Návrh výskumu sme konzultovali s odborníkmi z troch menovaných krajín, aby sme 

tak dosiahli porovnateľné výsledky. Možným pokračovaním nášho výskumu je porovnanie 

jeho výsledkov a hľadanie vzorov. 

Túto problematiku považujeme za veľmi dôležitú, najmä v súvislosti so vzťahom menšiny a 

väčšiny v krajine, nakoľko niektoré z nami skúmaných naratívov v sebe nesú potenciál 

polarizovať spoločnosť, ale aj radikalizovať členov menšinovej komunity. 

Z našich zistení môžeme usúdiť, že naratívy, ktoré majú potenciál rozdúchavať nacionalistické 

či dokonca iredentistické myšlienky, majú v slovensko-maďarskom informačnom priestore 

svoje miesto. Niektoré majú silnejšiu podporu a sú rozšírenie ako ostatné a veľa z nich navyše 

podporujú aj rôzni politici a médiá. Aj keď náš výskum nezahŕňal reprezentatívnu vzorku, jeho 

zistenia možno brať ako varovný signál. 
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Tento report bol pripravený s podporou projektu Beacon, ktorý patrí pod organizáciu IRI. 

Vyjadrené názory sú výlučne názormi autorov a neodrážajú názory IRI. 
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Historický kontext 

Jednou z kľúčových tém v rámci historického pozadia prežívania maďarskej menšiny na 
Slovensku je otázka Trianonskej mierovej zmluvy (skrátene Trianon). Trianon predstavoval aj 
jednu z ústredných otázok v dejinách maďarského národa celkovo. Mierová zmluva vznikla 
ako súčasť versaillského mierového systému. Podpísaná bola 4. júna 1920 v zámku Veľký 
Trianon. Po porážke Rakúsko-Uhorska v 1. svetovej vojne zmluva určovala podmienky pre 
definovanie hraníc maďarského štátu ako jedného z nástupníckych štátov. 

Uhorské kráľovstvo prišlo kvôli zmluve o dve tretiny svojho územia, vrátane polovice maďarsky 
hovoriaceho obyvateľstva. Z 20,8 milióna obyvateľov Uhorska teda zostalo na území Maďarska 
približne 7 miliónov obyvateľov. Pre Slovensko znamenal Trianon zavŕšenie dvojročného 
procesu vyčleňovania sa z Uhorska a integrácie do Československej republiky. 

Okrem symbolického významu tejto témy je evidentným presvedčenie o „nespravodlivosti“ 
Trianonu, využívané na podnecovanie revizionistického úsilia na krajne pravicovej scéne. 
Tento silný naratív je dlhodobo motívom v politickom vývoji maďarského štátu, ale aj 
súčasných slovensko-maďarských vzťahoch. 

Trianon sa rovná národnej krivde 

Trianonská zmluva býva dodnes interpretovaná ako jedna z najväčších národných tragédií 
porovnateľná iba s porážkou pri Moháči (1526). Pre označenie zmluvy býva používaný aj 
negatívne zafarbený pojem „trianonský diktát“ či „trianonská trauma“, ktorá naznačuje, že 
malo ísť o  ustavičnú krivdu maďarského národa v dôsledku podpisu zmluvy. 

Po Viedenskej arbitráži (1938) pripadla časť územia na juhu Slovenska Maďarsku, čo v 
podstate znamenalo krok smerom k vysporiadaniu sa s Trianonom. Výsledkom tohto 
rokovania zástupcov Nemecka a Talianska bola strata vyše 20 % územia Slovenska, ako aj 
obdobnej časti Podkarpatskej Rusi. Išlo pritom o viac ako 850-tisíc obyvateľov. V rámci nich 
viac ako 500-tisíc tvorili obyvatelia maďarskej národnosti. 

Po 2. svetovej vojne sa nacionalistické myšlienky súvisiace aj so snahou o znovuzjednotenie 
Maďarov stali tabuizovanými. Ustúpili teda do úzadia a opäť sa objavovali až po roku 1989. 

Revizionizmus a maďarská krajná pravica 

V súčasnosti je možné konštatovať, že výrazná väčšina Maďarov vníma tému Trianonu a 
rozpad Uhorska ako  nespravodlivosť. Maďarská akadémia vied uskutočnila v máji 2020 
prieskum, podľa ktorého až 94 % občanov Maďarska považuje Trianonskú zmluvu za 
nespravodlivú a 85 % respondentov ju dokonca považuje za najväčšiu tragédiu maďarského 
národa. Podľa 77 % účastníkov krajina doteraz neprekonala tzv. „trianonskú traumu“. Ide teda 
o jeden z najsilnejších naratívov, ktoré v maďarskom prostredí pretrvávajú a prispievajú k 
rozdúchavaniu pronárodných snáh, či dokonca revizionizmu. 

Téma Trianonskej zmluvy a jej dôsledkov súvisí aj s maďarským revizionizmom. Ten 
predstavuje snahu o revíziu historických hraníc Maďarska, resp. revíziu na etnickom princípe.  

https://euractiv.sk/section/all/opinion/15-milionovy-narod-v-10-milionovej-krajine/
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=8899
https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cesta-k-podpisu-trianonskej-mierovej-zmluvy-bola-dlha
https://trianon100.hu/cikk/egy-orszagos-kozvelemenykutatas-eredmenyei
https://dennikn.sk/1918309/nech-zije-trianon-nech-zhynie-trianon/
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Téma je živená snahami politických či nepolitických subjektov, a to najmä v rámci maďarskej 
krajne pravicovej scény. Hnacou silou pre jej predstaviteľov je primárne nespokojnosť s 
hranicami a snaha o obnovenie predtrianonského usporiadania. 

Udalosti po roku 1946 

Po 2. svetovej vojne došlo k viacerým kľúčovým udalostiam, ktoré u maďarského národa 
umocnili pocit krivdy. Išlo o vysťahovanie časti obyvateľov maďarskej národnosti z južného 
Slovenska, resp. o výmeny obyvateľstva medzi oboma štátmi v rokoch 1947-1948. Tie sa 
dotýkali približne 90-tisíc obyvateľov, pričom Maďari na Slovensku stratili všetky občianske 
práva v dôsledku vstupu Benešových dekrétov do platnosti: Dekrét o konfiškácii majetku 
Nemcov, Maďarov a zradcov, ako aj Dekrét o strate československého národného občianstva 
osôb maďarskej a nemeckej národnosti. Nasledovala kontroverzná reslovakizačná kampaň. 

Na prelome rokov 1946-1947 sa objavila aj snaha o odsun Maďarov zo slovenského územia do 
Čiech, kde sa mali postupne asimilovať. Počas najväčšej deportácie bolo odsunutých 44 129 
osôb maďarskej národnosti. 

Po roku 1948 umožnil Zákon o navrátení československého občianstva návrat odsunutého 
obyvateľstva do Čiech na pôvodné majetky, a zároveň bola ukončená výmena obyvateľstva s 
Maďarskom. 

Menšina v súčasnosti 

Problematika identity sa v nadväznosti na vyššie zmienené historické reálie stala citlivou 
témou. Aj v súčasnosti dochádza k otváraniu otázok kultúrnej autonómie, autonómie v 
právomociach, zmeny administratívneho členenia krajiny, otázky dvojitého občianstva či 
väzieb etnických Maďarov na juhu Slovenska na Maďarsko ako materský štát, ktorý štedro 
financuje aktivity svojej menšiny na Slovensku. 

Snahou je posilňovanie národnej identity etnických Maďarov prostredníctvom podpory 
kultúrnych či športových podujatí, financovania inštitúcií (cirkvi, školy, a škôlky) a spolkov, či 
podpory rozvoja výučby maďarského jazyka a vzdelávania v maďarskom jazyku. 

Kultúrne podujatia a inštitúcie 

Smerom k zachovaniu identity maďarskej menšiny na Slovensku pôsobia rôzne kultúrne 
inštitúcie - múzeá či divadlá, spolky, záujmové skupiny či občianske združenia. 

Na dejiny a vývoj kultúry maďarského etnika na Slovensku sa špecializuje Slovenské národné 
múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave s expozíciami v Dolnej 
Strehovej a Sklabinej. Divadelná činnosť prebiehajúca v maďarskom jazyku je vykonávaná 
národnostným divadlom v Košiciach (Divadlo Thália), profesionálnym činoherným divadlom 
hrajúcim v maďarskom jazyku v Komárne (Jókaiho divadlo) či Tanečným divadlom v Bratislave 
(Ifjú Szívek). 

Maďarská menšina na Slovensku organizuje podujatia smerujúce ku skvalitňovaniu a 
zvyšovaniu úrovne svojho spoločenského života. Medzi takéto podujatia spadá prehliadka 

https://dennikn.sk/1908013/historik-o-benesovych-dekretoch-madari-a-slovaci-to-vidia-ako-dva-samostatne-pribehy-a-to-je-problem/
https://www.icjk.sk/103/Madarske-peniaze-pre-slovensky-juh-Miliony-v-mene-buducich-hlasov
https://www.snm.sk/?muzeum-kultury-madarov-na-slovensku-historia-muzea
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/madarska-narodnostna-mensina/
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/madarska-narodnostna-mensina/
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/madarska-narodnostna-mensina/
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detských bábkarských a divadelných súborov Podunajská jar, divadelný festival Móra Jókaiho 
(súčasť Jókaiho dní) či festival a letná univerzita Gombaszög. 

V tomto smere sú činnými aj viaceré organizácie ako maďarský spoločenský a kultúrny zväz na 
Slovensku Csemadok či Fórum inštitút pre výskum menšín. V poslednej dobe sa dokonca 
skloňuje možnosť vytvorenia zákona o existencii zväzu Csemadok, ktorý by zároveň riešil 
otázky financovania jeho pôsobenia. 

Vzdelávanie a používanie jazyka 

Slovenská republika zabezpečuje vzdelávanie v maďarskom jazyku, pričom maďarčina je 
zakotvená ako rovnocenná súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy. 

Zaujímavou otázkou je používanie označení obcí v jazykoch národnostných menšín, ktoré od 
1. júla 2011 upravuje Zákon o používaní jazykov menšín a nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej 
republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria minimálne 20 % obyvateľstva. 

Podmienky pre používanie jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku a možnosti 
informovania verejnosti v jazyku národnostných menšín upravuje Zákon č. 184/1999 Z. z. o 
používaní jazykov národnostných menšín. Avšak, napriek tomu, že zákonný rámec je vo 
viacerých ohľadoch daný, v praxi sa nie vždy plní. 

Slovenská vs. maďarská podpora menšiny 

Súčasná maďarská vláda podporuje maďarské komunity v susedných štátoch pomerne 
vysokými finančnými dotáciami. Kvôli tomu sa často objavuje naratív, že Maďarsko minie na 
južnom Slovensku na podporu svojej menšiny výrazne vyššiu sumu ako SR. Faktom však 
zostáva, že komparácia finančných čiastok zo slovenskej štátnej kasy a z Maďarska nie je 
jednoduché. 

Za ekvivalent vyššie spomínanej Nadácie Gábora Bethlena (BGA) môžeme považovať 
slovenský Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorého cieľom je podpora 
národnostných menšín na Slovensku. Pri porovnávaní súm, ktoré spomínané fondy rozdali za 
posledné roky stále nie je jasné, kto  podporuje komunitu viac. Rovnako ako má maďarská 
vláda niekoľko finančných rámcov pre podporu menšiny na Slovensku, tak aj Slovensko 
investuje z viacerých zdrojov. 

Vzťah menšiny k „materinskej“ krajine  

Dotácie maďarskej vlády smerujúce maďarskej komunite na Slovensku sa sústreďujú do 
mnohých oblastí: kultúra, vzdelávanie, maďarské menšinové médiá, futbalové kluby, cirkev, 
súkromné firmy. Ročne podporuje maďarská vláda na území Slovenska niekoľko stoviek 
projektov. Využíva pritom rôzne dotačné schémy. Často preto zaznieva tvrdenie, že Maďarsko 
usiluje o nahradenie nedostatočného financovania menšín, ktoré majú byť vládami daných 
krajín dlhodobo zanedbávané. 

https://parameter.sk/mar-iden-elkeszulhet-csemadok-torveny-legalabbis-ebben-bizik-gyimesi-gyorgy-jogszabaly-kidolgozoja
https://parameter.sk/mar-iden-elkeszulhet-csemadok-torveny-legalabbis-ebben-bizik-gyimesi-gyorgy-jogszabaly-kidolgozoja
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/oznacenie-obci/
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/2298_1614.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/184/#paragraf-4
https://www.icjk.sk/103/Madarske-peniaze-pre-slovensky-juh-Miliony-v-mene-buducich-hlasov
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Maďarsko finančne podporuje svoje komunity v zahraničí už od pádu železnej opony. Ústava 
totiž zakotvuje princíp, podľa ktorého je maďarský štát zodpovedný za podporu kultúry 
Maďarov žijúcich za hranicami materského štátu. 

Výška dotácií sa však počas posledných rokov vládnutia strany Fidesz výrazne zvýšila. Kým v 
roku 2010 išlo na podporu zahraničných maďarských komunít 13,8 miliardy forintov (približne 
38,1 milióna EUR), v roku 2018 bola táto čiastka takmer desaťkrát väčšia (138,6 miliárd, čo 
predstavuje približne 382,7 milióna EUR). 

Kanály pre podporu maďarských menšín 

Čo sa týka konkrétnych kanálov, najväčším poskytovateľom pomoci z Maďarska patrí Nadácia 
Gábora Bethlena (BGA), ktorej deklarovaným cieľom je práve podpora zahraničných Maďarov. 
Medzi ďalších aktérov spadajú inštitúcie maďarskej vlády a štátne podniky, ktoré disponujú 
podpornými schémami, dostupnými aj pre zahraničné maďarské organizácie. 

O celkovej výške prostriedkov, ktoré za posledné roky prešli z maďarského rozpočtu na južné 
Slovensko však neexistuje presný údaj, ktorý by bol zároveň verejne dostupný. BGA taktiež 
zverejňuje údaje o grantoch či platbách málo prehľadne. 

Štátne občianstvo pre zahraničných Maďarov: ďalší z benefitov od 

maďarskej vlády? 

Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú podmienené aj problematikou nadobúdania 
občianstva Maďarmi v zahraničí. Otázka sa odvíja primárne od Orbánovej novely zákona o 
štátnom občianstve z roku 2010. Tá vyvolala obavy z eventuálneho zneužívania volebného 
práva.  

Maďari žijúci na území iného štátu môžu po tejto novele získať maďarské občianstvo na 
základe zjednodušeného postupu (platí od 3. januára 2011). Novela totiž umožnila etnickým 
Maďarom požiadať o udelenie občianstva bez podmienky trvalého pobytu v Maďarsku. To 
platí v prípade, ak majú tieto osoby maďarský pôvod, zároveň nemajú záznam v registri trestov 
a preukázali znalosť maďarského jazyka. De facto stačí poukázať aj na citovú väzbu danej osoby 
na Maďarsko. 

Samotná novela bola iniciovaná zo strany vládneho bloku Maďarský občiansky zväz-Fidesz a 
Kresťanskodemokratická ľudová strana (Fidesz-KDNP). Slovenská vláda na tento stav 
reagovala právnou normou, podľa ktorej je pri dobrovoľnom nadobudnutí iného štátneho 
občianstva prísť o občianstvo SR. Na základe danej úpravy prišlo medzi 17. júlom 2010 a 16. 
septembrom 2021 o slovenský pas 3 836 občanov, z čoho iba približne 4 % boli osoby, ktoré 
prijali maďarské občianstvo. 

Nadobúdanie volebného práva 

Pri zjednodušenom spôsobe nadobúdania maďarského občianstva v zahraničí je problémovým 
aj získavanie hlasovacieho práva v maďarských parlamentných voľbách. Vo všeobecnosti je 
podľa štatistík u zahraničných voličov značná podpora strany Fidesz. Jej doterajšie volebné 
výsledky u zahraničného elektorátu totiž vždy presahovali hranicu 90 %. 

https://www.icjk.sk/127/Vlada-Viktora-Orbana-si-zabezpecuje-vplyv-aj-na-Ukrajine-Do-Zakarpatska-posiela-desiatky-milionov-eur-
http://hungarianmoney.eu/
https://www.icjk.sk/103/Madarske-peniaze-pre-slovensky-juh-Miliony-v-mene-buducich-hlasov
https://www.icjk.sk/106/Ako-sme-spracuvali-data-Nadacie-Gabora-Bethlena
https://www.svusav.sk/wp-content/uploads/2021/01/2020-SUTAJ-SUTAJOVA_Madarska-mensina-2004-2018-s-doplnkom.pdf
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/233887-madari-schvalili-dvojake-obcianstvo/
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-17-jula-2010-je-ucinny-novelizovany-zakon-o-statnom-obcianstve
https://www.aktuality.sk/clanok/lcher6s/zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-3836-ludi/
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K získaniu hlasovacieho práva pritom stačí predbežná registrácia cez internet. Podľa 
aktuálnych údajov je zaregistrovaných 403 593 zahraničných voličov. Podľa nového volebného 
zákona sa však konali už parlamentné voľby v roku 2014. Na tie sa registrovalo približne 200-
tisíc Maďarov zo zahraničia. 

Zahraniční Maďari nemajú právo hlasovať v jednomandátových obvodoch, svoj hlas však môžu 
odovzdať na celoštátne stranícke kandidátky. Môžu tak ovplyvniť výsledok 2-3 mandátov. V 
maďarskom parlamente, ktorý sa skladá zo 199 poslancov môže ísť o zdanlivo zanedbateľný 
počet. Platí však, že pri získavaní ústavnej väčšiny môže byť kľúčovým aj jeden poslanecký 
mandát. 

Konfliktná otázka dvojitého občianstva 

Slovensko v roku 2010 inštitút dvojitého občianstva zakázalo a získanie občianstva iného 
štátu podmienilo stratou toho slovenského. Maďari na Slovensku sa pravdepodobne práve z 
obáv o stratu slovenského občianstva o nové občianstvo hromadne nehlásili. 

Dvojité občianstvo zakazuje aj Ukrajina, čo môže byť dôvodom, prečo štatistiky maďarského 
Národného volebného úradu neuvádzajú presný počet slovenských a ukrajinských občanov 
disponujúcich maďarským volebným právom. 

Známy je iba celkový počet žiadostí o registráciu a registrovaných voličov z krajín, ktoré 
zakazujú dvojité občianstvo - ten presahuje 23-tisíc. 

Boj maďarskej vlády proti liberálnym elitám a EÚ: témy týkajúce sa aj 
zahraničných Maďarov?  
 

Maďarsko sa v posledných rokoch pod taktovkou strany Fidesz - Maďarský občiansky zväz a 
premiéra Viktora Orbána prezentuje ako ochranca tzv. „tradičných hodnôt“. Premiér Orbán 
však, popri budovaní tohto imidžu využíva prvky populizmu, ako aj autokratické prejavy. 

Evidentným je stavanie sa do opozície voči EÚ, a to najmä v otázkach migrácie či menšinových 
práv. Súčasný režim sa zároveň prezentuje potláčaním slobody médií, problematickým 
uchopením princípov právneho štátu, ambivalentným vzťahom štátu a subjektov občianskej 
spoločnosti, ako aj celkovým úpadkom kvality maďarskej demokracie. Napriek menovaným 
deficitom vydáva Viktor Orbán tieto zmeny za ochranu „tradičných hodnôt“ a boj proti 
škodlivému liberalizmu. 

Erózia maďarskej demokracie 

Po získaní moci stranou Fidesz (2010) boli realizované viaceré legislatívne zmeny, ktorými 
strana usilovala o upevnenie vlastnej moci. 

Dôležitým míľnikom bol v tomto kontexte rok 2013, kedy maďarský parlament odhlasoval 
prijatie ústavných zmien, a to napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu o ich protiústavnosti. 
Výsledkom týchto zmien bolo prenesenie značnej časti moci do rúk vlády a strany Fidesz. 
Zmeny sa týkali obmedzenia právomoci Ústavného súdu, jedna z úprav sa tiež venovala 
uprednostňovaniu tzv. „tradičných“ rodinných vzťahov. 

https://www.icjk.sk/103/Madarske-peniaze-pre-slovensky-juh-Miliony-v-mene-buducich-hlasov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-volby/80062-clanok.html
https://www.aspi.sk/products/lawText/1/71189/1/2#ml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=250&Flags=160&IndexFile=zz2010&Text=o+%C5%A1t%C3%A1tnom+ob%C4%8Dianstve
https://www.icjk.sk/103/Madarske-peniaze-pre-slovensky-juh-Miliony-v-mene-buducich-hlasov
https://freedomhouse.org/country/hungary
https://www.theguardian.com/world/2013/mar/11/hungary-viktor-orban-bill-passed
https://www.bbc.com/news/world-europe-21748878
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Úpadok demokracie v Maďarsku zároveň súvisí aj so zhoršením vzťahov s EÚ, ktoré vyústilo až 
do odchodu členov strany Fidesz zo skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom 
parlamente. 

Jedným z aspektov úpadku maďarskej demokracie je aj dianie počas pandémie Covid-19. Vláda 
na šírenie vírusu reagovala návrhom Zákona o ochrane proti koronavírusovej pandémii. Zákon 
mal slúžiť na predĺženie výnimočného stavu, čo by malo viesť k účinnému zásahu 
štátu. Problémom návrhu bolo primárne to, že by predĺžil núdzový stav na dobu neurčitú. 
Vláde by tak priznal osobitné právomoci, napríklad aj právomoc rozhodovať dekrétom bez 
súhlasu členov parlamentu. 

Potláčanie práv menšín, LGBTI 

Maďarský štát v kontexte úpadku demokracie prispieva aj k potláčaniu menšinových práv, 
ktoré sa prejavuje útokmi na sexuálne menšiny a komunitu LGBTI. 

V roku 2020 bolo ukončené právne uznanie transrodových ľudí a zakázaná adopcia pármi 
rovnakého pohlavia. Maďarský parlament podporil aj kontroverznú zmenu ústavy, definujúcu 
na základe princípu „matkou je žena a otcom je muž“. 

Veľkú kontroverziu a konflikt na úrovni EÚ vyvolalo prijatie „Zákona o ochrane detí“ (Child 
Protection Act) v júni 2021. Išlo o zákon zameraný na sprísnenie trestov za zneužívanie detí, 
ktorého pozmeňujúce a doplňujúce návrhy však zakazujú „propagáciu homosexuality“ deťom 
do 18 rokov. Zároveň zakazuje „vystavovanie alebo zobrazovanie“ výrobkov, ktoré „vyjadrujú 
homosexualitu“ alebo predstavujú „odchýlku od identity zodpovedajúcej pohlaviu pri 
narodení“. 

Konzervativizmus vs. liberalizmus 

Maďarské preferovanie tzv. tradičných hodnôt v praxi znamená prioritizáciu konzervatívnych 
až krajne pravicových princípov. Konkrétne sa tento trend prejavuje odporom voči liberálnym 
hodnotám a liberálnym elitám (inštitúcie EÚ). 

Od roku 2014 preto maďarský premiér pracuje s pojmom neliberálna demokracia. Má ísť o 
ideálny systém národnej spolupráce, pod ktorým sa však nachádza skôr odstraňovanie 
demokratických princípov a zjednocovanie právomocí jednotlivých zložiek moci. 

Maďarsko sa má pod vedením Orbána dištancovať od Západu, a smerovať k „Východu“ 
založenom na silnom štáte, slabej opozícii a obmedzenej kontrole zložiek moci. Od roku 2018 
túto svoju víziu označuje ako „neliberálnu kresťanskú demokraciu“, ktorá odmieta 
multikulturalizmus a moslimskú imigráciu. 

Cieľom má byť udržanie národných štátov, ktoré majú podľa Orbána tendenciu zaniknúť pod 
tlakom EÚ. Maďarsko má teda predstavovať bojovníka proti hodnotám EÚ a západného sveta, 
ktoré sú prezentované ako úpadkové a neudržateľné. 

https://www.politico.eu/article/epp-suspension-rules-fidesz-european-parliament-viktor-orban-hungary/
https://www.transparency.org/en/blog/hungarys-rule-of-law-backsliding-continues-amidst-the-covid-19-crisis
https://transparency.hu/en/news/the-state-of-emergency-must-be-limited-in-time-says-transparency-international-hungary/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/19/hungary-votes-to-end-legal-recognition-of-trans-people
https://www.dw.com/en/lgbt-rights-hungary-passes-law-banning-same-sex-adoption/a-55947139
https://www.dw.com/en/lgbt-rights-hungary-passes-law-banning-same-sex-adoption/a-55947139
https://www.bbc.com/news/world-europe-55324417
https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/news/hungary-anti-lgbtq-law-to-apply-around-churches/
https://www.amnesty.nl/actueel/what-is-going-on-in-illiberal-democracy-hungary
https://www.economist.com/briefing/2019/08/29/how-viktor-orban-hollowed-out-hungarys-democracy
https://www.amnesty.nl/actueel/what-is-going-on-in-illiberal-democracy-hungary
https://www.reuters.com/article/us-hungary-orban-idUSKBN1KI0BK


~ 10 ~ 
 

Výsledky skúmania – Vybrané témy v slovensko-maďarskom 

infopriestore 

 

Naratív č. 1: Trianonská tematika v slovensko-maďarskom infopriestore 

Otázka Trianonskej zmluvy1 je aj po viac ako 100 rokoch ešte stále prítomná vo verejnej diskusii 
ale aj na sociálnych sieťach. Príspevky rozoberajúce Trianon nájdeme aj v maďarskej časti 
slovenskej infoscény. Otázka Trianonskej zmluvy sa objavila v 13 % z analyzovaných 
príspevkov. 

Takmer 10 % z týchto príspevkov obsahovalo odkaz na ďalšie nami skúmané naratívy. V 76 % 
príspevkov (z 10 % obsahujúcich ďalší naratív) išlo o prepojenie s naratívom, že maďarská 
menšina na juhu Slovenska je považovaná za menejcennú. 

Prevažná väčšina príspevkov (takmer 66 %) podporovala tento naratív, zvyšných 34 % malo 
neutrálny charakter. Ani jeden zo skúmaných príspevkov nebol voči tomuto naratívu 
negatívny. 

Z pohľadu časového rozloženia príspevkov téma trianonskej otázky zarezonovala hlavne v júni 
2021, teda v období výročia podpísania zmluvy. Približne jedna tretina (32 %) súvisiacich 
príspevkov pochádzala práve z júna. Druhým najväčším percentuálnym podielom bolo 16 % v 
januári. 

                                                             
1 Historický kontext je popísaný na stranách 4-5. 
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Zväčšíte kliknutím na: https://public.flourish.studio/visualisation/7321703/. 

Časové rozloženie príspevkov súvisiace s naratívom č. 1. 

 

Vizualizácia dát pomocou nástroja CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare, v rámci spolupráce 
s IRI Beacon Project. 

Táto tematika sa objavila hlavne v komunikácii nacionalistických a radikálnych skupín a 
strán. Väčšina príspevkov (presnejšie 64 %) obsahujúcich odkazy na Trianon totiž pochádzalo 
práve od nich. Téma sa objavila aj v komunikácii maďarských politikov a politických strán na 
Slovensku, avšak len zriedkavo (4 % z relevantných príspevkov na túto tému). 

https://public.flourish.studio/visualisation/7321703/
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Zdroj: Facebook. 

„Odišli už Rusi, Turci. Ani Trianon nebude večný!“  

 

Vizualizácia dát CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare. Vytvorené v spolupráci s IRI Beacon 
Project. 

TOP 3 príspevkov pri naratíve č. 1: 
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Felvidék.ma (spravodajský portál financovaný aj z HU): Sir Bryan Cartledge: „Trianon očami 
Angličana“ „Táto malá krajina so svojím zvláštnym jazykom ležala ako sendvič medzi dvoma 
ríšami: Habsburskou a Tureckou, potom Nemeckou a Ruskou. Prekvapilo ma, že dokázala 
prežiť, zachovať svoju národnú identitu, národnú kultúru a jazyk. Prežitie nie je len pasívny 
stav, treba zaň bojovať. “ (neutrálny príspevok) 

Körkép (spravodajský portál čiastočne financovaný z HU): „Poznáte tieto vyhlásenia o 
Trianone? - Štátnici o trianonskom rozkaze“ (neutrálny príspevok) 

This is Felvidék (neoficiálna stránka slovenského „odboru“ Hnutia 64 žúp): „Žijeme tu na 
Slovensku, v krajine vytvorenej nad našimi hlavami. Pracujeme tu, platíme dane štátu, ktorý s 
nami zaobchádza ako s občanmi druhej kategórie. Hoci sa na nás z pasu pozerá cudzí erb, naše 
srdcia bijú pre červeno-bielo-zelenú.“ (supporting) 

Stránka This is Felvidék má na Facebooku 4,6-tisíc sledovateľov. Za nami skúmané obdobie 
získala 3,6-tisíc interakcií.  

Údaje z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Naratív č. 2: Boj Orbána proti liberálnym elitám a EÚ 
 

https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4008136712541948
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4008136712541948
https://www.facebook.com/62854026816/posts/10157922290321817
https://www.facebook.com/62854026816/posts/10157922290321817
https://www.facebook.com/958900654157605/posts/3902726683108306
https://www.facebook.com/958900654157605/posts/3902726683108306
https://crowdtangle.com/
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Napriek tomu, že táto téma môže byť považovaná skôr za otázku vnútornej politiky, je to téma, 
ktorá je prítomná aj v rámci slovensko-maďarského Facebooku. 

Naratív, že Maďarsko, resp. maďarská vláda je ochrancom tradičných hodnôt sa objavil v 15 
% relevantných príspevkov. 83 % z nich obsahovalo iba tento naratív. V zvyšných príspevkoch 
bol najčastejšie (v 55 % prípadov) prepojený s naratívom slabej podpory maďarskej menšiny 
na Slovensku. 

Až 94 % zo skúmaných príspevkov malo podporujúci charakter. V nich sa okrem iného 
objavovala téma „boja“ maďarskej vlády s Európskou úniou, ale aj zákon týkajúci sa 
“propagovania homosexuality”, ktorý silno zarezonoval počas leta. 

Časové rozloženie príspevkov súvisiace s naratívom č. 2. 

 

Vizualizácia dát pomocou nástroja CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare, v rámci spolupráce 
s IRI Beacon Project. 

84 % z príspevkov, ktoré súviseli s týmto naratívom, pochádzalo od spravodajských portálov, 
ktoré sú financované aj z maďarských zdrojov. 

 

Zdroj: Facebook. 
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„Brusel sa snaží o to, aby sme do našich škôl pustili LGBTQ-propagandistov. Podľa Európskej komisie sú 
v škole také práva, ktoré majú prednosť pred právami rodičov. Vydierajú, vyhrážajú sa, začínajú konania 
o porušení povinnosti, zdržiavajú platby, ale nakoľko ide o budúcnosť našich detí, toto nemôžeme 
dopustiť..“  Orbán: Brusel zaútočil na Maďarsko. 

 

Vizualizácia dát CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare. Vytvorené v spolupráci s IRI Beacon 
Project. 

TOP 3 príspevkov pri naratíve č. 2: 

Felvidék.ma (spravodajský portál financovaný aj z HU): „Spravili všetko preto, aby sa tento 
kontinent, kresťanská viera, maďarský štát udržali nad vodou. Nikto to nevie, okrem nás. 
Skutočnosť, že poludňajší zvon je aj pre hrdinov, ktorí obetovali život na Nándorfehérvári. 
Nemyslím si, že je našou chybou, že západná Európa zabudla na hrdinov, ktorí pre nich 
obetovali život.“ (supporting) 

Felvidék.ma (spravodajský portál financovaný aj z HU): Günter Weissgerber uviedol: 
Maďarsko zachránilo Európu aj v roku 2015. Stačí si spomenúť na zábery z diaľnic, Európa, a 
dokonca aj Európska únia by sa už dávno rozpadli, keby tento nekontrolovaný príliv utečencov 
nezastavilo Maďarsko a ďalšie krajiny, ako napríklad Rakúsko, povedal. Dodal, že v tomto 
ohľade nie je dôležité, či to urobil Viktor Orbán alebo ktokoľvek iný, „aj keď nepochybne to bol 
on, kto to urobil“. (supporting) 

Felvidék.ma (spravodajský portál financovaný aj z HU): „Mihály Varga: aj keby chcel, Brusel 
nie je schopný podraziť maďarské hospodárstvo.“ (supporting) 

Felvidék.ma pritom vôbec nie je zanedbateľný zdroj. Na Facebooku má takmer 54-tisíc 
sledovateľov. Za nami skúmané obdobie získal 283-tisíc interakcií a publikoval 4,6-tisíc 
príspevkov. Správy, ktoré spravodajský portál prináša, tak môžu zasiahnuť pomerne vysoký 
počet používateľov Facebooku. 

https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4517281304960817
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4517281304960817
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4010970728925213
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4010970728925213
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4371034489585500
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4371034489585500
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Údaje z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Naratív č. 3: Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku 

Otázka horšieho postavenia maďarskej menšiny na Slovensku je témou, ktorá sa vyskytuje 
najčastejšie vo verejných debatách, ale aj na sociálnych sieťach, keď sa rieši táto menšina vo 
všeobecnosti. Ide o agendu všetkých maďarských politických strán na Slovensku. Je preto 
samozrejmé, že sa odrazí v ich komunikácii na sociálnych sieťach, ale aj v médiách. 

https://crowdtangle.com/
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Zväčšíte kliknutím na: https://app.flourish.studio/visualisation/7348389/. 

Naratív slabej podpory maďarskej menšiny na Slovensku sa objavil v 57 % relevantných 
príspevkov. Ako hlavný naratív sa objavil v 54 % relevantných príspevkov (najviac spomedzi 
skúmaných naratívov). Najčastejšie bola táto téma prepojená s naratívom, že maďarská vláda 
sa stará o zahraničné maďarské komunity. 

Časové rozloženie príspevkov súvisiace s naratívom č. 3. 

 

Vizualizácia dát pomocou nástroja CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare, v rámci spolupráce 
s IRI Beacon Project. 

Skoro polovica (46 %) príspevkov mala neutrálny charakter a 45 % zo skúmaných príspevkov 
tento naratív podporovalo. Zvyšných 9 % malo, práve naopak, negatívny charakter. Neutrálne 
príspevky súviseli najčastejšie s otázkou politického zastúpenia maďarskej menšiny, s 
prebiehajúcim sčítaním obyvateľov, ale aj s aktuálnym politickým dianím, ktoré súviselo s 
maďarskou menšinou. 
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Zdroj: Facebook. 

Otázku postavenia maďarskej menšiny ako hlavnú agendu rieši aj poslanec NR SR György 
Gyimesi. 

Najviac príspevkov, ktoré odkazovali na tento naratív pribudlo v mesiacoch marec a apríl 2021 
(20 % a 18 %) v čase sčítania obyvateľov na Slovensku a kampane kvôli zápisom do škôl. 
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Vizualizácia dát CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare. Vytvorené v spolupráci s IRI Beacon 
Project. 

TOP 3 príspevkov pri naratíve č. 3: 

Felvidék.ma (spravodajský portál financovaný aj z HU): „Zlé jazyky naznačujú, že tu existuje 
presvedčivejšie vysvetlenie, podľa ktorého storočné Benešove reflexy im stále kolujú v 
mozgových bunkách a stále sa tu neodvažujú príliš stavať, pretože ešte stále nepovažujú tieto 
časti Slovenska za svoje. Žiadosť o dočasné znovupripojenie  južného Slovenska.“ (supporting)2 

Népszámlálás 2021 (kampaň pred sčítaním ľudu v SR): „Kampaň s plagátmi sa začína! Často 
na to ani nemyslíme, ale Maďari žijúci na Slovensku majú dôležité hodnoty, na ktoré môžu byť 

právom hrdí: patrí k nim vysoká úroveň znalostí dvoch kultúr a dvoch jazykov. ❤ Preto 
hovoríme, že byť Maďarom je na Slovensku hodnota a prirodzená vec. Pri sčítaní ľudu sa 
prihlásme k našej národnosti!“ (neutral) 

Krisztián Forró (predseda SMK): „‼️Pomáhame‼️ 🇸🇰 Potom, ako som sa dozvedel, že v Galante 
bude COVID nemocnica, ako poslanec trnavskej župy som sa viackrát informoval u pani 
riaditeľky nemocnice ohľadne prístrojov na pľúcnu ventiláciu. Po zistení, že situácia je 
alarmujúca, som poprosil veľvyslanca Maďarskej republiky, aby mi pomohol pri požiadaní 
maďarskej vlády o pomoc. Som rád, že táto žiadosť o pomoc bola vypočutá. Do Galanty príde 
10 kusov z najmodernejších prístrojov na pľúcnu ventiláciu! V tejto situácii je to obrovská 
pomoc. Veľká vďaka Maďarskej vláde za pomoc!“ (neutral) 

                                                             
2 Ide o najlogickejší možný preklad pôvodného príspevku. 

https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4153715071317444
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4153715071317444
https://www.facebook.com/106553721233637/posts/152629023292773
https://www.facebook.com/106553721233637/posts/152629023292773
https://www.facebook.com/1009998019021765/posts/3815137748507764
https://www.facebook.com/1009998019021765/posts/3815137748507764
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Naratív č. 4: Otázka dvojitého občianstva na slovensko-maďarskej infoscéne 

Odkazy na problematiku dvojitého občianstva sú prítomné vo verejnej diskusii aj na sociálnych 
sieťach. Napriek tomu ich nájdeme výrazne menej, ako v prípade ďalších nami skúmaných 
naratívov. 

Príspevky rozoberajúce túto tému sa nachádzajú aj v maďarskej časti slovenskej infoscény, 
avšak v menšom počte. Otázka dvojitého občianstva sa objavila len v 3 % z nich, aj napriek 
tomu, že v skúmanom období sa odohrávala zmena slovenského zákona o štátnom 
občianstve. 

Časové rozloženie príspevkov súvisiace s naratívom č. 4. 

 

Vizualizácia dát pomocou nástroja CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare, v rámci spolupráce 
s IRI Beacon Project. 

Skoro polovica príspevkov bola kombináciou tohto naratívu s naratívom slabej podpory 
maďarskej menšiny na Slovensku. 76 % príspevkov (obsahujúcich tento naratív) podporovalo 
naratív, že etnickí Maďari na Slovensku by mali mať možnosť prijať aj maďarské občianstvo, 
pričom 22 % príspevkov malo negatívny charakter. 

Touto témou sa v našej vzorke najviac zaoberali spravodajské portály (70 %) a politici, resp. 
politické strany (29 %). 
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Zdroj: Facebook. 

„Ak je slovenská vláda v otázke štátneho občianstva takto proti národnostným menšinám, tak neostáva 
nič iné, ako sa vydať cestou občianskej neposlušnosti! Komentár Dénesa Száraza.“ 

Najväčšiu pozornosť táto téma získala v nami skúmanej vzorke v marci 2021, teda v období, 
keď sa po schválení vládou novela zákona o štátnom občianstve dostala do parlamentu a bola 
posunutá do druhého čítania. 

Podľa návrhu novej legislatívy by slovenské občianstvo prijatím cudzieho občianstva osoby 
nemuseli stratiť - mimo iné - vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo 
nadobudnú, povolený a evidovaný pobyt najmenej päť rokov (údaj aktuálny v čase 
nadobudnutia cudzieho občianstva). 

 

Vizualizácia dát CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare. Vytvorené v spolupráci s IRI Beacon 
Project. 

TOP 3 príspevkov pri naratíve č. 4: 

Gyimesi György (slovenský vládny politik za stranu OĽaNO): NÁZOR NA ZÁKON O ŠTÁTNOM 
OBČIANSTVE Z POHĽADU MAĎAROV (video) (supporting) 

Poslanec za vládnu stranu OĽaNO má na sociálnej sieti Facebook 6,8-tisíc sledovateľov. Za 
nami skúmané obdobie získal takmer 45-tisíc interakcií. V súčasnosti patrí medzi kľúčových 
politikov, ktorí v parlamente komunikujú témy dôležité pre maďarskú menšinu. Práve preto 
môže rásť aj jeho vplyv na sociálnych sieťach. 

https://slovensko.hnonline.sk/7112883-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-takmer-styritisic-ludi
https://www.facebook.com/102200698451761/posts/148606803811150
https://www.facebook.com/102200698451761/posts/148606803811150
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Údaje z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Körkép (spravodajský portál čiastočne financovaný z HU): „Štátny tajomník Martin Klus sa 
nevie odtrhnúť od maďarskej otázky. Tentoraz okrem iného uviedol, že podľa neho Maďari z 
Felvidéku nemajú „inú skutočnú väzbu na Uhorsko, ako jazyk ktorým hovoria“. Podľa Klusa 
nemáme žiadnu „skutočnú väzbu na Maďarsko“. Prezradil, ako sa snažia zabrániť dvojitému 
občianstvu.“ (supporting) 

Spravodajský portál Körkép má na Facebooku 33,4-tisíc sledovateľov, pričom za nami skúmané 
obdobie získal takmer 340-tisíc interakcií. V tomto kontexte treba podotknúť, že ide o 
pomerne vplyvný zdroj informácií. 

https://crowdtangle.com/
https://www.facebook.com/62854026816/posts/10157821776921817
https://www.facebook.com/62854026816/posts/10157821776921817
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Údaje z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Felvidék.ma (spravodajský portál financovaný aj z HU): „Slovensko je zvrchovaný štát a 
príslušníci maďarskej menšiny sú naši občania. V priebehu dňa slovenské ministerstvo 
zahraničných vecí požiadalo maďarského veľvyslanca, aby vysvetlil stredajšiu návštevu 
maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa v súvislosti s novelou slovenského 
občianskeho zákona.“ (neutral) 

Naratív č. 5: Otázka podpory maďarskej komunity na Slovensku z Budapešti na 

maďarsko-slovenskom Facebooku 

Odkazy o tom, že sa maďarská vláda stará o maďarské komunity za hranicami Maďarska sa 
objavili v 20 % relevantných skúmaných príspevkov (čo predstavuje druhý najvyšší podiel 
medzi skúmanými naratívmi). 

V 80 % z nich (z 20 %) sa pritom objavil len tento jediný. Najčastejšie bol prepojený s 
naratívom, že maďarská menšina na juhu Slovenska je považovaná za menejcennú. 

Časové rozloženie príspevkov súvisiace s naratívom č. 5. 

https://crowdtangle.com/
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/3984946931527593
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/3984946931527593
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Vizualizácia dát pomocou nástroja CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare, v rámci spolupráce 
s IRI Beacon Project. 

78 % príspevkov, ktoré daný naratív obsahovali, malo podporujúci charakter. Ďalších skoro 
21 % neutrálny. Výraznou témou bolo darovanie prístrojov na pľúcnu ventiláciu pre nemocnice 
na juhu Slovenska, ale aj dotácie, ktoré smerovali menším firmám. 

 

 

Zdroj: Facebook. 

Príspevok predsedu SMK Krisztiána Forróa o darovaní prístojov na pľúcnu ventiláciu maďarskou vládou. 
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Vizualizácia dát CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare. Vytvorené v spolupráci s IRI Beacon 
Project. 

TOP 3 príspevkov pri naratíve č. 5: 

Örs Orosz (podpredseda Spolupatričnosti): „🏰⚔️Rodisko Ferenca II. Rákócziho, zámok v 
Borši je vzácnym, hodnotným symbolom našej histórie. Po dlhých rokoch chátrania konečne 
môžeme obdivovať objekt v celej svojej kráse. S kolegami sme mali možnosť tento impozantný 

kaštieľ ešte pred dokončením rekonštrukcie navštíviť. 🧱🏚Aj keď v 40. rokoch 20. storočia z 
príspevkov žúp stavbu čiastočne zrenovovali, nešťastné udalosti po roku 1945 osud zámku 

značne poznačili.🤝Teraz sa v maďarsko-slovenskej koprodukcii, vďaka 8 000 000 € investície 
maďarskej vlády toto významné miesto našich dejín obnovilo.“ (supporting) 

Aj Örs Orosz patrí na Facebooku medzi pomerne vplyvných hráčov. Podľa nástroja 
CrowdTangle sa mu počas nami skúmaného obdobia podarilo získať 109-tisíc interakcií. 

https://www.facebook.com/829031324096235/posts/1381660862166609
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Údaje z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Felvidék.ma (spravodajský portál financovaný aj z HU): „Zlé jazyky naznačujú, že tu existuje 
presvedčivejší vysvetlenie, podľa ktorého storočné Benešove reflexy im stále kolujú v 
mozgových bunkách a stále sa tu neodvažujú príliš stavať, pretože ešte stále nepovažujú tieto 
časti Slovenska za svoje. Žiadosť o dočasné znovupripojenie  južného Slovenska.“ (supporting)3 

Krisztián Forró (predseda SMK): „‼️Pomáhame‼️ 🇸🇰 Potom, ako som sa dozvedel, že v Galante 
bude COVID nemocnica, ako poslanec trnavskej župy som sa viackrát informoval u pani 
riaditeľky nemocnice ohľadne prístrojov na pľúcnu ventiláciu. Po zistení, že situácia je 
alarmujúca, som poprosil veľvyslanca Maďarskej republiky, aby mi pomohol pri požiadaní 
maďarskej vlády o pomoc. Som rád, že táto žiadosť o pomoc bola vypočutá. Do Galanty príde 
10 kusov z najmodernejších prístrojov na pľúcnu ventiláciu! V tejto situácii je to obrovská 
pomoc. Veľká vďaka Maďarskej vláde za pomoc!“ (supporting) 

Forró má na Facebooku 5-tisíc sledovateľov a od januára 2021 do septembra 2021 získal viac 
ako 46-tisíc interakcií. 

                                                             
3 Ide o najlogickejší možný preklad pôvodného príspevku. 

https://crowdtangle.com/
https://www.facebook.com/191550204200637/posts/4153715071317444
https://www.facebook.com/1009998019021765/posts/3815137748507764
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Údaje z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook. 

Záver  
 

Náš výskum možno považovať za prvý krok k pochopeniu toho, čo presne sa deje v slovensko-
maďarskom infopriestore. Cieľom nášho skúmania bolo zistiť, aké naratívy sa tu objavujú a či 
sú medzi nimi aj také, ktoré možno považovať za problematické. Samozrejme, zistenia nie je 
možné generalizovať, nakoľko nešlo o výskum, ktorý by reflektoval a preskúmaval všetok 
obsah v rámci tejto časti platformy Facebook. 

Vieme však zhodnotiť, že skúmané naratívy majú v slovensko-maďarskom informačnom 
priestore svoje miesto. Niektoré majú silnejšiu podporu a vyskytujú sa častejšie ako iné. Tieto 
naratívy sú podporované rôznymi politikmi či spravodajskými portálmi. V prípade naratívu o 
zlom postavení maďarskej menšiny malo podporujúci charakter 45 % príspevkov; naratív 
podpory maďarskej komunity podporovalo až 78 % z relevantných príspevkov obsahujúcich 
tento naratív; naratív, že etnickí Maďari by mali mať možnosť prijať maďarské občianstvo 
podporovalo 76 % príspevkov, ktoré tento naratív obsahovali; v prípade ochrany tradičných 
hodnôt malo podporujúci charakter až 94 % príspevkov s týmto naratívom; pri naratíve v 
súvislosti s Trianonom sme zaznamenali 66 % podporu. 

https://crowdtangle.com/
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Z našej analýzy môžeme pozorovať, že 4 z 5 naratívov mali väčšinovú podporu. Aj keď náš 
výskum neobsahoval reprezentatívnu vzorku, mohol by pôsobiť ako varovný prst. Šírenie 
nacionalistických naratívov môže zvyšovať polarizáciu v rámci spoločnosti, najmä keď 
maďarská menšina momentálne nemá politické zastúpenie v parlamente. Pre túto 
komunitu dôležité témy tak môžu komunikovať rôzni aktéri, vrátane radikálnejších 
zoskupení. Na juhu Slovenska nám tak môže vzniknúť komunita, pre ktorú budú hlavnými 
komunikátormi aktéri, ktorí šíria napríklad proti-Západné myšlienky, bojujú proti liberalizmu, 
či vytvárajú pocit nedostatočnej podpory zo strany slovenskej vlády. 

Nesmieme však zabúdať, že vzťah medzi maďarskou menšinou a maďarským štátom existuje 
už veľmi dlhú dobu a bude existovať aj naďalej (už len kvôli povinnostiam, ktoré maďarská 
ústava ukladá tamojšej vláde). Do určitej miery je môžeme medzi maďarskou vládou a 
komunitami v zahraničí pozorovať isté organické spojenie. Preto nie je prekvapujúce, že témy 
súvisiace s Maďarskom, maďarskou komunitou na Slovensku a so spoločnou históriou sa 
objavia napríklad v slovensko-maďarskom mediálnom priestore. Niektoré platformy však 
viditeľne diskutujú o témach a problémoch, ktoré majú vnútropolitický charakter a nesúvisia 
so životom maďarskej menšiny. Ďalším faktorom je, že komunity na juhu Slovenska majú 
jednoduchý prístup k maďarskej štátnej televízii a rozhlasu, ktoré boli v posledných rokoch 
hlasnou trúbou vlády vedenej Viktorom Orbánom. Všetky tieto faktory môžu následne 
ovplyvniť verejnú mienku tejto menšiny. 

 

Odporúčania 
1. Otvorená komunikácia smerom k maďarskej menšine. Štát musí danej komunite 

vysvetľovať projekty, ktoré sa realizujú pre zlepšenie ich života a zabezpečenie 

rovnakých práv, aké má väčšinová časť populácie. 

2. Strategická komunikácia zameraná na hodnoty a zahraničnopolitickú orientáciu. 

Zatiaľ čo tieto témy sú komunikované najmä v slovenskom jazyku, maďarská 

menšina na juhu Slovenska tak môže informácie získavať s rôznym zafarbením, ktoré 

nemusí byť v prospech záujmov štátu. 

3. Štát by mal pracovať aj na úrovni školstva. Je dôležité zamerať sa v rámci výučby na 

potenciálne problematické otázky slovensko-maďarskej histórie. 
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Design výskumu  

Výskum je kombináciou kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov. Prvým krokom bol výber 

platformy, na ktorej sa mal výskum uskutočniť. Vychádzali sme pritom zo zistení Reuters 

Institute, z ktorého bolo jednoznačné, že na Slovensku je preferovanou sociálnou platformou 

Facebook. 

Následne sme vytvorili zoznam aktérov/profilov, ktoré možno považovať za dôležité v 

súvislosti s maďarskou menšinou na Slovensku. V súčte išlo o 96 facebookových subjektov. 

Kompletný zoznam mal reflektovať rôzne aspekty života komunity, teda okrem politických 

subjektov, politikov a médií obsahoval aj niekoľko kultúrnych organizácií, osôb s 

mienkotvorným obsahom („influencerov“), ale aj predstaviteľov radikálnych skupín. Na 

zozname bolo prítomných aj niekoľko facebookových skupín, ktoré sú venované diskusii o 

spoločenských témach. 

Obsah týchto profilov sme skúmali pomocou nástroja CrowdTangle, prostredníctvom ktorého 

sme identifikovali niekoľko naratívov, ktoré možno považovať za hodné pozorovania v 

súvislosti s ich možným polarizujúcim efektom. 

Presnejšie išlo o týchto 5 naratívov: (1) „Územie Slovenska by sa malo zmeniť (v prospech 

Maďarska)“, (2) „Maďarsko, resp. maďarská vláda je ochrancom tradičných hodnôt  (pred 

liberálnymi elitami, liberálnou EÚ, migráciou atď.)“, (3) Maďarská menšina/identita na juhu 

Slovenska je ohrozená“, (4) „Etnickí Maďari na Slovensku by mali požiadať o maďarské 

občianstvo“ - téma dvojitého občianstva, a (5) „Maďarský štát sa stará o maďarské komunity 

v zahraničí“. 

Vo finálnej fáze výskumu sa predmetom skúmania stali verejné profily skoro 30 predstaviteľov 

maďarskej menšiny (politikov, politických strán, médií, rôznych záujmových skupín, ale aj 

radikálnych zoskupení - celý zoznam v prílohe č. 1), ktoré boli selektované na základe dosahu 

ich obsahu a spoločenského významu. 

V našom výskume sme sa zaoberali monitoringom obdobia od januára 2021 do konca 

augusta 2021. V tomto období sa odohralo niekoľko dôležitých udalostí, ktoré zarezonovali v 

slovensko-maďarskom infopriestore – zmena slovenského zákona o štátnom občianstve, 

návšteva maďarského ministra zahraničných vecí na Slovensku bez vedomia slovenskej 

diplomacie, a tiež 101. výročie podpísania Trianonskej zmluvy. 

Aby filtrácia obsahu na Facebooku bola čo najpresnejšia, ku každému naratívu sme vytvorili 

súbor kľúčových slov. Ich kompletný zoznam je prílohou tejto záverečnej správy (viď. Príloha 

č. 2). Základná filtrácia obsahu vybraných profilov na základe kľúčových slov prebehla cez 

nástroj CrowdTangle. V skúmanom období od januára 2021 do konca augusta 2021 bolo 

nájdených 8 201 príspevkov. 

Vybrané príspevky boli následne importované do nástroja Pulsar, v ktorom prebiehalo 

ďalšie kolo manuálneho filtrovania a kódovania príspevkov. V tejto fáze sa pracovalo so 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
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šiestimi kategóriami – s piatimi naratívami a s kategóriou „nerelevantné“. Predmetom 

kódovania bol aj sentiment voči danému naratívu – pracovalo sa s kategóriami „supporting“, 

„conflicting“ a „neutral“. Dôležité je dodať, že v niektorých príspevkoch sa mohlo objaviť aj 

viac naratívov zároveň – táto skutočnosť bola reflektovaná aj pri kódovaní, t. j. jeden príspevok 

mohol byť priradený k viacerým naratívom. 

 

Prelínanie naratívov. Vizualizácia dát CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare. Vytvorené v 

spolupráci s IRI Beacon Project. 

Z celkového počtu príspevkov (8 201) bolo 42 % (3 434) relevantných pre skúmané naratívy. 

Aby sa príspevok považoval za relevantný, musí obsahovať aspoň jeden z uvedených naratívov. 

Pri spracovaní podrobných výsledkov sme pracovali len s relevantnými príspevkami. 

Obrázok 1: Príspevky podľa časového rozloženia. 

 

Vizualizácia dát pomocou nástroja CrowdTangle v PowerBI, spracovaná v Pulsare, v rámci spolupráce 

s IRI Beacon Project. 

Návrh výskumu sme konzultovali s partnermi z Rumunska a Ukrajiny (kde žijú početné 

maďarské komunity). Naším cieľom bolo získať lepší obraz o maďarskej menšine a maďarskej 

politike, čo si vyžaduje porovnateľné údaje. Možným pokračovaním nášho výskumu je 

porovnanie jeho výsledkov a hľadanie vzorov. 
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Zväčšíte kliknutím na: https://public.flourish.studio/visualisation/7348389/. 

 

  

https://public.flourish.studio/visualisation/7348389/
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Príloha č. 1 – Finálny zoznam skúmaných aktérov 
https://public.flourish.studio/visualisation/7406630/  

Príloha č. 2 – Kľúčové slová priradené k jednotlivým naratívom 
1.     „Územie Slovenska by sa malo zmeniť (v prospech Maďarska)“ 

(trianon OR trianontól OR trianonnak OR trianont OR trianonnal, trianonról OR trianonon OR 

trianonhoz OR trianonból OR trianoné OR trianonnál OR trianonba OR trianonig OR trianonnal 

OR trianoni OR trianonitól OR trianonit OR trianoniról OR trianoniból OR trianoniként OR 

trianoninál OR trianoniba OR trianoniig OR trianonival OR békediktátum OR békediktátumtól 

OR békediktátumot OR békediktátumnak OR békediktátumról OR békediktátummal OR 

békediktátumon OR békediktátumhoz OR békediktátumból OR békediktátumként OR 

békediktátumé OR békediktátumig OR nagy-magyarország  OR nagy-magyarországtól OR 

nagy-magyarországnak OR nagy-magyarországot OR nagy-magyarországgal OR nagy-

magyarországról OR nagy-magyarországon OR nagy-magyarországhoz OR nagy-

magyarországból OR nagy-magyarországként OR nagy-magyarországé OR nagy-

magyarországnál OR nagy-magyarországban OR nagy-magyarországi) AND (anyaország OR 

anyaországtól OR anyaországnak OR anyaországot OR anyaországgal OR anyaországról OR 

anyaországon, anyaországhoz OR anyaországból OR anyaországként OR anyaországé OR 

anyaországban OR anyaországig OR anyaországi OR határ OR határok OR határokat OR 

határokról OR határokig OR „elszakított területek” OR „elszakított területeknek” OR 

“elszakított területeket” OR “elszakított területekkel” OR “elszakított területekről” OR 

“elszakított területeken” OR “elszakított területeinken” OR “elszakított területekhez” OR 

“elszakított területekként” OR “elszakított területeknél” OR “elszakított terület” OR 

“elszakított területen” OR “elszakított területen” OR “elszakított területnek” OR “elszakított 

területet” OR “elszakított területről” OR “elszakított területhez” OR “elszakított területként” 

OR “elszakított területnél” OR “elszakított területig” „szlovák területek” OR „szlovák 

területeknek” OR “szlovák területeket” OR “szlovák területekkel” OR “szlovák területekről” OR 

“szlovák területeken” OR “szlovák területeinken” OR “szlovák területekhez” OR “szlovák 

területekként” OR “szlovák területeknél” OR “szlovák terület” OR “szlovák területen” OR 

“szlovák területen” OR “szlovák területnek” OR “szlovák területet” OR “szlovák területről” OR 

“szlovák területhez” OR “szlovák területként” OR “szlovák területnél” OR “szlovák területig” 

OR visszacsatolás OR visszacsatolástól OR visszacsatolásnak OR visszacsatolást OR 

visszacsatolással OR visszacsatolásról OR visszacsatoláshoz OR visszacsatolásig OR 

visszacsatolási) 

2.     „Maďarsko resp. maďarská vláda je ochrancom tradičných hodnôt  (pred liberálnymi 

elitami, liberálnou EÚ, migráciou atď.)“ 

(magyarország OR magyarországtól OR magyarországnak OR magyarországot OR 

magyarországgal OR magyarországról OR magyarországon OR magyarországhoz OR 

magyarországból OR magyarországként OR magyarországé OR magyarországnál OR 

magyarországban OR magyarországi OR magyar OR magyarként OR  magyarok OR magyarokat 

OR magyarokról OR magyarokból OR magyarokként OR orbán OR orbántól OR orbánnak OR 

https://public.flourish.studio/visualisation/7406630/
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orbánt OR orbánnal OR orbánról OR orbánon OR orbánhoz OR orbáné OR orbánnál OR fidesz 

OR fidesztől OR fidesznek OR fideszt OR fidesszel OR fideszről OR fideszhez OR fideszből OR 

fideszé OR fidesznél OR fideszben OR “magyar kormány” OR “magyar kormánynak” OR 

“magyar kormánytól” OR “magyar kormányt” OR “magyar kormánnyal” OR “magyar 

kormányról” OR “magyar kormányhoz” OR “magyar kormányé” OR “magyar kormányban”) 

AND (értékek OR értékektől OR értékeknek OR értékeket OR értékekkel OR értékekről OR 

értékeken OR értékekhez OR értékekből OR értékekként OR értékeké OR értékekben OR 

“keresztény értékek” OR “keresztény értékektől” OR “keresztény értékeknek” OR “keresztény 

értékeket” OR “keresztény értékekkel” OR “keresztény értékekről” OR “keresztény értékeken” 

OR “keresztény értékekhez” OR “keresztény értékekként” OR “keresztény értékeké” OR 

“keresztény értékekben” OR hagyomány OR hagyományok OR hagyományt OR 

hagyományokat OR hagyományról OR hagyományokról OR hagyományból OR 

hagyományokból OR hagyományon OR hagyományokon OR hagyományunk OR 

hagyományaink OR hagyományunkat OR hagyományainkat OR örökség OR örökségről OR 

örökséget OR örökségünk OR örökségeink OR örökségünkről OR örökségünket  OR liberális OR 

liberálisnak OR liberalist OR liberálisról OR liberálison OR liberálishoz OR liberálisból OR 

liberálisként OR liberálisok OR liberálisoktól OR liberálisoknak OR liberálisokat OR 

liberálisokkal OR liberálisokról OR liberálisokon OR liberálisokhoz OR liberálisokból OR 

liberálisokként OR liberálisoké OR liberálisoknál OR libsi OR libsinek OR libsit OR libsivel OR 

libsiként OR libsik OR libsiktől OR libsiknek OR libsiket OR libsikkel OR libsikről OR libsikhez OR 

libsiknél OR “brüsszeli diktátum” OR “brüsszeli diktátumtól” OR “brüsszeli diktátumnak” OR 

“brüsszeli diktátumot” OR “brüsszeli diktátumról” OR “brüsszeli diktátummal” OR “brüsszeli 

diktátumhoz” OR “brüsszeli diktátumból” OR “brüsszeli diktátumként” OR soros OR sorostól 

OR sorosnak OR sorost OR sorosról OR sorossal OR soroshoz OR sorosé OR sorosnál OR 

migráns OR migránsnak OR migránst OR migránsból OR migránsok OR migránsoktól OR 

migránsoknak OR migránsokat OR migránsokkal OR migránsokról OR migránsokon OR 

migránsokhoz OR migránsokból OR migránsoké OR migránsoknál OR iszlám OR iszlámról OR 

iszlámból) 

3.  „Maďarská menšina/identita na juhu Slovenska je ohrozená“ 

(felvidék OR felvidéktől OR felvidéknek OR felvidéket OR felvidékről OR felvidéken OR 

felvidékhez OR felvidékból OR felvidékként OR felvidéké OR felvidéki OR “dél-Szlovákia” OR 

“dél-szlovákriól “ OR “dél-szlovákiában” OR “dél-szlovákián” OR “dél-szlovákiának” OR “dél-

szlovákiának” OR “dél-szlovákiai” OR “dél-szlovákiából” OR “dél-szlovákhiához” OR “déli 

járások” OR “déli járasoktól” OR “déli járásoknak” OR “déli járasokat” OR “déli járasokkal” OR 

“déli járasokról” OR “déli járasokon” OR “déli járásokhoz” OR “déli járásokból” OR “déli 

járásoké” OR “déli járásoknál” OR “déli járásokban” OR “déli régió” OR “déli régiótól” OR “déli 

régiónak” OR “déli régiót” OR “déli régióval” OR “déli régióról” OR  “déli régióhoz” OR “déli 

régióból” OR “déli régióként” OR “déli régióé” OR “déli régióban” OR “déli régiók” OR “déli 

régióktól” OR “déli régióknak” OR “déli régiókat” OR “déli régiókkal” OR “déli régiókról” OR 

“déli régiókon” OR “déli régiókhoz” OR “déli régiókból” OR “déli régióké” OR “déli régióknál” 

OR “déli régiókban” OR “északi járások” OR “északi járasoktól” OR “északi járasoknak” OR 

“északi járasokat”  OR “északi járasokon” OR “északi járásokhoz” OR “északi járásokból” OR 
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“északi járásoké” OR “északi járásoknál” OR “északi járásokban”) AND (autonómia OR 

autonómiától OR autonómiának OR autonómiát OR autonomiával OR autonómiáról OR 

autonómián OR autonómiahoz OR autonómiából OR autonómiaként OR autonómiaé OR 

autonómiaban OR beneš dekrétumok OR beneš dekrétumoktól OR beneš dekrétumoknak OR 

beneš dektrétumokat OR beneš dekrétumokkal OR beneš dektrétumokról OR beneš 

dekrétumokon OR beneš dekrétumokhoz OR beneš dekrétumokból OR beneš dekrétumoknál 

OR beneš dekrétumokban OR “másodrendű polgárok” OR “másodrendű polgároktól” OR 

“másodrendű polgároknak” OR “másodrendű polgárokat” OR “másodrendű polgárokkal” OR 

“másodrendű polgárokról” OR “másodrendű polgárokon” OR “másodrendű polgárokhoz” OR 

“másodrendű polgárokként” OR “másodrendű polgároké” OR “másodrendű polgároknál” OR 

“másodrendű polgárokban” OR “másodrendű polgár” OR “másodrendű polgártól” OR 

“másodrendű polgárnak” OR “másodrendű polgárt” OR “másodrendű polgárral” OR 

“másodrendű polgárról” OR “másodrendű polgárhoz” OR “másodrendű polgárból” OR 

“másodrendű polgárként” OR “másodrendű polgáré” OR “másodrendű polgárnál) AND 

(hungarofóbia OR hungarofóbiának OR hungarofóbiát OR hingarofóbiával OR hungarofóbiáról 

OR hungarofóbián OR hungarofóbiához OR hungarofóbiából OR magyarellenes OR 

magyarellenesnek OR magyarellenesen OR magyarellenesként OR magyarellenesé OR 

magyarellenesek OR magyarellenesektől OR magyarelleneseknek OR magyarellenesekkel OR 

magyarellenesekről OR magyarellenesekhez OR magyarelleneseké OR magyarelleneseknél OR 

magyarellenesekbe OR kétnyelvűség OR kétnyelvűségtől OR kétnyelvűségnek OR 

kétnyelvűséget OR kétnyelvűséggel OR kétnyelvűségről OR kétnyelvűségen OR 

kétnyelvűséghez OR kétnyelvű OR kétnyelvűen OR OR asszimiláció OR asszimilációtól OR 

asszimilációnak OR asszimilációt OR asszimilációval, asszimilációról OR asszimiláción OR 

asszimilációhoz OR asszimilációig OR asszimilált OR beolvadás OR beolvadástól OR 

beolvadásnak OR beolvadást OR beolvadással OR beolvadásról OR beolvadáshoz) AND 

(“magyar kultúra” OR “magyar kultúrától” OR “magyar kultúrának” OR “magyar kultúrát” OR 

“magyar kultúrával” OR “magyar kultúráról” OR ”magyar kultúrához” OR “magyar kultúrából” 

OR “magyar kultúráé” OR “magyar közösség” OR “magyar közösségtől” OR “magyar 

közösségnek” OR “magyar közösséget” OR “magyar közösséggel” OR “magyar közösségről” 

OR ”magyar közösséghöz” OR “magyar közösségből” OR “magyar közösségé” OR “magyar 

kisebség ” OR “magyar kisebségtől” OR “magyar kisebségnek” OR “magyar kisebséget” OR 

“magyar kisebséggel” OR “magyar kisebségről” OR ”magyar kisebséghez” OR “magyar 

kisebségről” OR “magyar kisebségé”) 

4.     „Etnickí Maďari na Slovensku by mali požiadať o maďarské občianstvo“ - téma 

dvojitého občianstva 

 (állampolgárság OR állampolgárságot OR állampolgárságnak OR állampolgársággal OR 

állampolgárságról OR állampolgárságon OR állampolgársághoz OR állampolgársági OR 

állampolgárságnál OR állampolgárságig OR kettősállampolgárság OR kettősállampolgárságtól 

OR kettősállampolgárságot OR kettősállampolgárságnak OR kettősállampolgársággal OR 

kettősállampolgárságról OR kettősállampolgárságon OR kettősállampolgársághoz OR 

kettősállampolgárságból OR kettősállampolgársági OR kettősállampolgárságnál OR honosítás 
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OR honosításnak OR honosítást OR honosítással OR honosításról OR honosításon OR 

honosítási OR honosításnál) 

5.  „Maďarský štát sa stará o maďarské komunity v zahraničí“ 

(“magyarországi támogatások” OR “magyarországi támogatásoknak” OR “magyarországi 

támogatásokat” OR “magyarországi támogatásokkal” OR “magyarországi támogatásokról” OR 

“magyarországi támogatásokon” OR “magyarországi támogatásokhoz” OR “magyarországi 

támogatásokból” OR “magyarországi támogatásoknál” OR “magyarországi támogatásokban” 

OR “magyarországi támogatás” OR “magyarországi támogatásnak” OR “magyarországi 

támogatást” OR “magyarországi támogatással” OR “magyarországi támogatásról” OR 

“magyarországi támogatáson” OR “magyarországi támogatásból” OR “magyarországi 

támogatásként” OR “magyarországi támogatásnál” OR alulfinanszírozás OR alulfinanszírozott 

OR alulfinanszírozásnak OR alulfinanszírozást OR alulfinanszírozásról OR bga OR bga-tól OR 

bga-t OR bga-nak OR bga-val OR bga-ról OR bga-n OR bga-hoz OR bga-ból OR bga-nál OR bga-

ban OR baross OR barosstól OR barosst OR barossnak OR barossal OR barossról OR barosshoz 

OR barossból OR potápi OR potápitól OR potápit OR potápié OR potápinál) AND (magyarország 

OR magyarországtól OR magyarországnak OR magyarországot OR magyarországgal OR 

magyarországról OR magyarországon OR magyarországhoz OR magyarországból OR 

magyarországként OR magyarországé OR magyarországnál OR magyarországban OR 

magyarországi OR orbán OR orbántól OR orbánnak OR orbánt OR orbánnal OR orbánról OR 

orbánon OR orbánhoz OR orbáné OR orbánnál OR fidesz OR fidesztől OR fidesznek OR fideszt 

OR fidesszel OR fideszről OR fideszhez OR fideszből OR fideszé OR fidesznél OR fideszben OR 

“magyar kormány” OR “magyar kormánynak” OR “magyar kormánytól” OR “magyar 

kormányt” OR “magyar kormánnyal” OR “magyar kormányról” OR “magyar kormányhoz” OR 

“magyar kormányé” OR “magyar kormányban” OR anyaország OR anyaországtól OR 

anyaországnak OR anyaországot OR anyaországgal OR anyaországról OR anyaországon, 

anyaországhoz OR anyaországból OR anyaországként OR anyaországé OR anyaországban OR 

anyaországig OR anyaországi OR “magyarság megmaradása” OR “magyarság 

megmaradásának” OR “magyarság megmaradását” OR “magyarság megmaradásáról” OR 

“magyarság megmaradásán” OR “magyarság megmaradásához” OR “magyarság 

megmaradásából”) 
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