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1.1 Загальна інформація 

 

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) кількість 

українських біженців, що в’їхали до Угорщини, становить понад 317 тисяч осіб.1  

 

За даними Statista, понад 80% угорців вважають війну Росії в Україні невиправданою.2  

При цьому 86,6% росіян допускають та підтримують потенціальний напад на території 

країн Європейського Союзу, серед яких Польща, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, 

Чехія, Словаччина та інші. Такі результати соціологічного опитування отримала компанія 

Active Group. Трійка країн, які згідно з соціологічним опитуванням стануть наступними 

жертвами нападу РФ – це Польща (75,5% опитаних), країни Балтії, серед яких Естонія, Литва, 

Латвія (41%), а також Болгарія, Чехія, Словаччина та Угорщина (39, 6%). 3 

За два тижні до виборів (вибори заплановано на 3 квітня) партія Віктора Орбана «Фідес» 

залишається фаворитом. Опитування компаній IDEA, Századvég та Závech Research (лояльні 

до різних політичних таборів) свідчать, що партія нинішнього уряду може всерйоз 

розраховувати на більш ніж половину місць у парламенті майбутнього скликання та що Віктор 

Орбан залишається найбільш бажаним у суспільстві кандидатом на посаду прем’єр-міністра.4   

• Відповідно до IDEA, підтримка правлячих сил серед виборців (партії «Фідес») становить 

близько 50%, 

• Відповідно до даних Századvég 62% віддали перевагу чинному прем'єру проти 32% на 

користь кандидата в прем'єр-міністри від опозиційного альянсу. Орбан також більш 

популярний серед молодих виборців: 48% осіб у віці 18-29 років віддають перевагу 

прем’єр-міністру, а 41% – Маркі-Заю. 
• Závech Research (у якому респондентів попросили оцінити провідних політиків від 1 до 5), 

проведене до російського вторгнення, також, схоже, підтверджує, що Віктор Орбан є 

популярнішим. Віктор Орбан (43 бали) набагато 

популярніший серед усього населення та виборців, ніж його 

суперник Маркі-Зай (32 бали). 

 

Не обійшлось і без скандалів. Минулого тижня один із 

засновників партії «Фідес» Жолт Немет на своїй сторінці у 

Facebook написав «Ruszkik haza!5 Legyen béke!» ("Росіяни, 

додому! Нехай буде мир!"). Ці слова були одним із гасел 

Угорської революції 1956 року. Після чого, йому довелось 

по'яснювати свою позицію. 

 

 

 

 

                                                           

1https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine  
2 https://www.statista.com/statistics/1294669/hungary-poll-on-russia-s-invasion-of-ukraine-being-justified/ 
3 https://activegroup.com.ua/2022/03/16/866-

rosiyan/?fbclid=IwAR1TlLgnPDhSaryUdC3Vad35kjGkhGKDfxxbJEfswKtLZmuS6q640ZG6Bq8 
4 https://hungarytoday.hu/survey-poll-fidesz-orban-popularity-opposition-marki-zay-elections-april3/ 
5 https://hungarytoday.hu/zsolt-nemeth-fidesz-1956-slogan-russians-go-home/ 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine


 

1.2. Позиція щодо постачання/транзиту  зброї  

 

«Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні військ, ні зброї. Ми також 

підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї до України через свою територію», - 

заявив Орбан. Він зазначив, що першочерговим пріоритетом залишаються «життя і безпека 

угорського народу», у тому числі угорців Закарпаття.  

 

«Ми не можемо і не будемо приймати жодних рішень, які можуть спровокувати когось обрати 

ціллю населені пункти чи людей в Угорщині, або угорців та українців Закарпаття. Для 

Угорщини вкрай важливо залишитися поза цією війною. Водночас, Україна - наш друг, вона 

у скруті, а тим, хто у скруті, потрібно надати допомогу», - зазначив Орбан.6 

 

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ракетні удари поблизу Львова підкреслюють 

важливість попереднього рішення угорського уряду не дозволяти транспортування летальної 

допомоги через Угорщину в Україну. За словами міністра, російські військові операції чітко 

показують, що транспортування зброї становлять серйозні ризики для Угорщини та 

українського Закарпаття, де проживає багато етнічних угорців.7  

 

1.3. Позиція щодо ембарго нафти та газу 

  

За даними Євростату, в Угорщині одні з найнижчих в ЄС цін на газ для домогосподарств. 8 

Цього Будапешт досягнув, зокрема, завдяки нещодавньому довготерміновому контракту з 

«Газпромом». В 2021 році Угорщина підписала п’ятнадцятирічний контракт з російським 

«Газпромом» на постачання російського газу в обхід України.9  Сторони домовилися, що рф 

щорічно поставлятиме Угорщині 4,5 мільярди кубометрів природного газу двома 

маршрутами: через Сербію та через Австрію.

Сійярто

Сійярто

 

«Хоча ми засуджуємо збройний наступ Росії і також засуджуємо війну, ми не дозволимо, щоб 

угорські сім'ї платили за це», - сказав Орбан 8 березня. Санкції не повинні стосуватися нафти 

і газу», - сказав він. «Угорська економіка просто не може працювати без російського палива». 

Збереження низьких цін на енергоносії є ключовою обіцянкою передвиборної кампанії 

Віктора Орбана. У 2013 році він заморозив ціни на комунальні послуги для роздрібного 

використання, що допомогло йому здобути дві перемоги у більшості.10 

 

Останніми днями пресою розходяться наступні заяви Петер Сійярто щодо ембарго нафти та 

газу: 

                                                           

6https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135110/ 
7https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/14/7135922/ https://www.politico.eu/article/hungary-

foreign-minister-peter-szijjarto-weapon-transit-ukraine/  
8 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_price_statistics 
9https://www.rferl.org/a/hungary-russia-gazprom-gas/31479747.html  
10 https://www.intellinews.com/eastern-eu-member-states-divided-over-sanctions-on-russian-oil-and-gas-

exports-238488/ 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/14/7135922/
https://www.politico.eu/article/hungary-foreign-minister-peter-szijjarto-weapon-transit-ukraine/
https://www.politico.eu/article/hungary-foreign-minister-peter-szijjarto-weapon-transit-ukraine/
https://www.rferl.org/a/hungary-russia-gazprom-gas/31479747.html


 

«Ми не підтримаємо санкції, які загрожують безпеці енергопостачання Угорщини. Ми 

вступили в новий вимір щодо ризиків війни, тому відтепер ми маємо діяти ще жорсткіше та 

ще чіткіше, щоб гарантувати наші національні інтереси, тобто мир та безпеку в Угорщині», - 

сказав Петер Сійярто.  

Він також уточнив, що запровадження санкцій не лише на постачання природного газу, а й на 

нафту стане «червоною лінією» для Угорщини. Він пояснив, що для того, щоб замінити їх 

іншим джерелом, необхідно вказати, де і яким шляхом його можна отримати, а у випадку із 

сирою нафтою переробка залежить від джерела. За його словами, трансформація технології 

переробки триватиме 2-4 роки.11 

1.4.Позиція щодо безпольотної зони  

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран у понеділок заявив, що саміти НАТО та ЄС 

наступного тижня у Брюсселі будуть важкими, бо "на столі НАТО лежать небезпечні 

пропозиції", такі як створення безпольотної зони над Україною. 

 

Щодо безпольотної зони Сійярто також висловився проти, оскільки, за його словами, «Ми 

повинні цього уникати. Інтерес Угорщини зрозумілий: Угорщина хоче залишатися осторонь 

цієї війни, ми будемо дотримуватися спільної позиції НАТО і виступаємо проти пропозицій, 

які загрожують або повітряною війною, або тривалою війною на землі».12 

 

1.5. Позиція щодо миротворчої місії  

 

«А створення миротворчої місії в Україні, яке також пропонується, несе у собі ризик 

сухопутної війни. Нам потрібно чітко говорити про ці питання. Це новий військовий ризик», - 

сказав міністр Сійярто, додавши, що позиція угорського уряду зрозуміла, Угорщина хоче 

залишитися осторонь війни. Сійярто зазначив, що наполягає на цій позиції в НАТО і 

виступатиме проти цих пропозицій.13 

 

1.6. Позиція щодо SWIFT  

 

У посольстві Угорщини в Україні заявили, що країна не виступає проти відключення Росії від 

системи SWIFT. Про це йдеться у заяві голови МЗС Угорщини у Facebook. 

«При цьому я з жалем і з подивом бачу, що деякі представники міжнародної політики та 

міжнародної преси не припиняють створювати неправдиві новини і брехню. Я не розумію, як 

у той час, коли люди вмирають, коли йде війна, дехто керує фабриками фейкових новин. 

І тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи 

SWIFT. Нехай уже буде зрозумілим: ЦЕ НЕПРАВДА! Ми ніколи не виступали проти жодної 

з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого», — заявив міністр 

закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто.14 

 

                                                           

11https://hungarytoday.hu/foreign-minister-hungary-govt-war-ukraine-sanctions-eu-nato-russia-energy-

supplies/  https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/21/7136371/  
12 https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/21/7136371/ 
13 https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/21/7136371/ 
14 https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/26/682831/ 

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/486387686287863
https://hungarytoday.hu/foreign-minister-hungary-govt-war-ukraine-sanctions-eu-nato-russia-energy-supplies/
https://hungarytoday.hu/foreign-minister-hungary-govt-war-ukraine-sanctions-eu-nato-russia-energy-supplies/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/21/7136371/


 

1.7. Інші відносини Угорщина-рф 

 

У 2014 році Угорщина домовилась з «Росатомом» про будівництво на атомній електростанції 

у Пакші двох додаткових реакторів. Реактори мали б забезпечити понад половину усього 

видобутку електроенергії в Угорщині. 

Угоду було ухвалено без проведення публічного тендеру і її умови було засекречено на 30 

років, а Росія виділила на проєкт позику у 10 млрд доларів. Глава МЗС Угорщини Петер 

Сійярто заявив, що Будапешт дотримується своєї угоди про імпорт російського газу і не 

планує скасовувати розширення своєї атомної електростанції «Пакш» на суму 12,5 млрд євро 

у партнерстві з російським «Росатомом».15 

 

1.8. Реакція МЗС України 

 

Щодо заяви про постачання зброї 

«Читаючи заяви мого колеги Петера Сійярто, починаєш сумніватися, що він пам‘ятає 

Революцію 1848-49 років, коли боротьбу угорців придушила російська армія, або ж 1956 рік, 

коли радянські танки топтали їхню свободу на вулицях Будапешта, а угорці просили Захід про 

допомогу, яку так і не отримали. Дбати про безпеку громадян Угорщини не означає, що можна 

закривати очі на вбивство громадян України. Закликаю угорську владу чітко стати на бік 

України та надати нам усю необхідну підтримку», - заявив Дмитро Кулеба. 

 

Щодо останніх заяв П.Сійярто 
Ніколенко (речник МЗС) зазначив, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто наголошує на 

необхідності уникнення поширення війни за територію України і безпосереднього конфлікту 

НАТО та РФ.  

«На його переконання, аби не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття 

українського неба та розгортання операції з підтримання миру, а також дозволяти транзит 

угорською територією військової допомоги для української армії. «Не провокувати Росію» - 

це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії» 

 

Ніколенко наголосив: помилково вважати, що Угорщина, так само, як і будь-яка інша 

європейська країна, існує в вакуумі.  «Наша держава зараз фактично захищає східний рубіж 

НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, наступною ціллю стануть 

наші сусіди. Про це зараз відкрито говорять російські посли за кордоном». 16 

 

                                                           

15https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135062/ 
16https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/22/7333542/  

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/22/7333542/

