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2022. ÁPRILIS 25.  

1. Így írt a német sajtó a francia elnökválasztás második fordulójáról  

 

A franciaországi elnökválasztások második fordulója április 24-én, vasárnap zajlott. A 

választásokon való részvétel valamivel alacsonyabb volt, mint 5 éve. Emmanuel Macron (La 

République en March) 58,5%-kal nyerte meg, Marine Le Pen (Rassemblement National) 

41,5%-kal veszítette el a második fordulót. Macron győzelmével a francia választópolgárok az 

elmúlt 20 évben először választottak újra hivatalban lévő elnököt.. A Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (FAZ) beszámolt arról, hogy Macron, a 44 éves Európa-párti politikus az 

elnökválasztást „Európáról szóló népszavazásnak” is nevezte, amely – ezen értelmezés szerint 

– végül az európai egyesülési folyamat mellett döntött. Le Pen harmadjára bukta el a választást 

ezzel szemben. A FAZ értékelése szerint Németország számára Franciaország részéről Macron 

győzelme sok idő óta a legjobb hírnek számít. Emellett a szerző úgy látja, hogy Le Pen 

elnökségével sem az európai partnerség kiépítése, sem Vlagyimir Putin agressziójával 

szembeni fellépés nem lett volna lehetséges. Az FAZ mindezek mellett megemlíti, hogy az 

eredmény ellenére is sokan kihívásként élik meg Macron újbóli elnökségét Franciaországban, 

hiszen annak érdekében, hogy Macron, a hozzá társított, az Európai Unió (EU) globalizáció 

okozta problémáit megoldani kívánó, vezető politikus szerepében tudjon maradni, Olaf Scholz 

német kancellár támogatása is szükséges. Ha Scholznak sikerülne Németországot katonailag és 

politikailag az európai szuverenitás pillérévé tenni, úgy a francia-német motor tovább 

növelhetné húzóerejét. Egy további cikkben említi az FAZ azt is, hogy az EU vezető politikusai 

közül Olaf Scholz elsőként gratulált a győzelemhez. A Die Tageszeitung (TAZ) arról tudósított, 

hogy Macron lehetőség szerint mindenki elnöke kíván lenni, aki ígérete szerint figyelembe 

kívánja majd venni Le Pen szavazóinak igényeit is, mint mondta választ kell kapniuk a dühükre. 

Ebben a cikkben arról is olvashatunk, hogy Olaf Scholz kancellár is fontos jelzésnek tartja az 

eredményt és elmondta: Macron megválasztása „erős elkötelezettség Európa mellett”. A Neue 

Zürcher Zeitung (NZZ) tudósításának középpontjában az állott, hogy a meggyőződéses európai 

politikus újraválasztását Brüsszelben is örömmel fogadták, akárcsak a legtöbb európai 

fővárosban. Továbbá megemlítik, hogy Marine Le Pen minden eddiginél több szavazatot 

kapott, így közel került a hatalom megszerzéséhez. A Welt online Macron nagyon visszafogott, 

szerény és őszinte stílusáról írt az eredmények bejelentési utáni sajtótájékoztatón. A 

Tagesspiegel szintén a Németország és Franciaország közötti közeli szövetségesi viszonyt 

emelte ki, hangot adva azon véleményének, mely szerint egész Európa ünnepli az eredményt. 

A Spiegel online megjelenésében arról olvashatunk, hogy a közlekedési-lámpa koalíciót alkotó 

pártok (SPD, FDP, Zöldek) és a CDU is megkönnyebbülteb reagált Macron választási 

győzelmére. Sőt mit több azt is megtudhatjuk, hogy az AfD tagjai is elégedettek lehetnek 

Marine Le Pen erős eredménye miatt. A ZDF hírt adott arról, hogy Frank-Walter Steinmeier 

szövetségi elnök is gratulált Macronnak, szintén megerősítve, hogy az újraválasztás a 

németeknek is jó hírt jelent. A ZDF idézi Armin Laschetet, a CDU korábbi kancellárjelöltjét, 

aki szintén megkönnyebbülését fejezte ki. Álláspontja szerint „(…) ez a választás fontosabb 

volt Európa, a külpolitika szempontjából, mint a német szövetségi parlamenti választás” hiszen 

utóbbi esetében a jelöltek között nagy volt az egyetértés az európai politikát illetően. Elmondása 

alapján Franciaországban viszont minden kockán forgott és Le Pen győzelmével Európa 

megváltozott volna. A szövetségi parlament Külügyi Bizottságának elnöke, Michael Roth 

(SPD) Macron újraválasztásáról elmondta a lapnak: „Az EU egy próbatételtől menekült meg 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-frankreich-wahlbeteiligung-bislang-etwas-niedriger-als-vor-fuenf-jahren-17980666.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/emmanuel-macron-will-die-wut-der-marine-le-pen-waehler-ansprechen-17980728.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-frankreich-scholz-hat-in-macron-einen-starken-partner-17980828.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-frankreich-olaf-scholz-hat-in-emmanuel-macron-einen-starken-partner-17980828.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-frankreich-macron-und-die-krise-der-demokratie-17981905.html
https://taz.de/Praesidentschaftswahl-in-Frankreich/!5850128/
https://www.nzz.ch/international/frankreich-erleichterung-in-europa-ueber-wiederwahl-von-macron-ld.1680888
https://www.welt.de/politik/ausland/video238360345/Emmanuel-Macron-als-franzoesischer-Praesident-wiedergewaehlt.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/einer-unser-engsten-verbuendeten-europaeische-kollegen-gratulieren-macron-zum-wahlsieg/28275526.html
https://www.spiegel.de/ausland/deutsche-reaktionen-auf-frankreichs-praesidentschaftswahl-ich-tanze-a-18f2c831-4b7e-478d-924f-0f10222415c4
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/frankreich-wahl-macron-reaktionen-100.html
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melynek tétje az volt, hogy egyben tud-e maradni, vagy sem, a francia-német kapcsolatok pedig 

egy egzisztenciális válságtól.” A Focus online-szerint „Franciaországban a kisebbik rossz 

győzött”, illetve „az ország jelenlegi állapotában egy időzített bomba”, hiszen az „EU jövője 

és Macron következő győzelme nem áll stabil alapokon”. A Zeit online-ban is arról olvashatunk, 

hogy Macron második hivatali ideje nehéz lesz, hiszen Le Pen győzelme is jól mutatja: a francia 

társadalom jobbra tolódik.  

 

2. Frank-Walter Steinmeier: Az ukrajnai látogatás nyilvánvalóan nem volt kívánatos 

Az ukrán vezetés visszautasította a német szövetségi elnök kijevi látogatásának tervét. 

mindezről a közvélemény a döntésről 2022. április 12-én, kedden értesülhetett. Frank-Walter 

Steinmeier (SPD) a lengyel, az észt, a lett és a litván elnök kíséretében tett volna látogatást az 

Ukrán fővárosba. Steinmeier ugyanezen a napon Varsóba látogatott, ahol a sajtó képviselőinek 

elárulta, hogy hiába szerette volna kollégáit elkísérni, Kijev ezt az elképzelést nem támogatta. 

Ukrajna ugyanis zokon vette, hogy Steinmeier a háború előtt nyíltan fellépett az orosz Nord 

Stream 2 gázvezeték építése mellett. Ukrajna németországi nagykövete, Andrij Melnyk pedig 

többször is kritizálta emiatt a német szövetségi elnököt. Később viszont Steinmeier hibaként 

értékelte korábbi elképzelését, amit a kelet-európai államok figyelmeztetése ellenére 

szorgalmazott. Az ő szempontjukból ugyanis, a fő probléma a Nord Stream 2-vel az volt, hogy 

annak nyomvonala Ukrajnát elkerüli. A varsói sajtótájékoztatón Steinmeier azt is kiemelte, 

hogy az Oroszországgal való viszony normalizálása Putyin elnöksége alatt immár nem 

elképzelhető. Mindemellett figyelmeztetett: a szankcióknak nem szabad nagyobb kárt okozniuk 

Európának, mint Oroszországnak, és hangsúlyozta, Németországnak készen kell állnia arra, 

hogy a szolidaritás keretében további terhek viselését is vállalja.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

3. Friedrich Merz Ukrajna esetleges EU csatlakozásáról nyilatkozott 

 

Friedrich Merz, a CDU pártelnöke meglehetősen óvatosan nyilatkozott Ukrajna esetleges uniós 

csatlakozásáról. Április 23-án, szombaton az NTV televíziónak adott interjújában arra hívta fel 

a figyelmet, hogy nem szabadna engedni, hogy a háború az EU csatlakozás kérdését 

beárnyékolja. Kiemelte, a háború és az EU csatlakozás kapcsolatában fontos megérteni, hogy 

ha Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, életbe lép a kölcsönös segítségnyújtási megállapodás, 

aminek értelmében az EU köteles fegyvereket szállítani a háborús övezetbe, emellett a 

szerződés kimondja, hogy a háború sújtotta tagállam és az összes többi tagállam köteles 

konzultálni egymással és keresni a segítségnyújtás lehetőségeit. Merz az uniós csatlakozási 

eljárás bonyolultságával folytatta továbbá azzal, hogy a feltételek nem véletlenül kerültek 

definiálásra, illetve megerősítette, hogy Ukrajnának még számos területen előre lepéskét 

kellene elérnie a tárgyalások megkezdését megelőzően. Erre hivatkozva elmondta, az EU nem 

látná szívesen azt az Ukrajnát, amelyben a hatalom oligarchák kezében van és amelyet 

nagyfokú korrupció jellemez. Friedrich Merz az interjúban kiemelte azt is, hogy Olaf Scholz 

kancellár nem vezeti elég jól a kormányt, illetve, hogy a szövetségi hadsereg fejlesztésére szánt 

100 milliárd eurós csomag nem elegendő a kijelölt cél elérésre, a német fegyveres erők  tartósan 

megfelelő finanszírozására van szükség.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

 

https://www.focus.de/politik/ausland/das-kleinere-uebel-hat-gewonnen-frankreich-ist-eine-zeitbombe-das-schreibt-die-presse-zum-macron-sieg_id_89214133.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/frankreich-emmanuel-macron-praesident-wahlsieg
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/steinmeier-besuch-in-der-ukraine-war-offenbar-nicht-gewuenscht-17954592.html
https://www.berliner-zeitung.de/news/merz-will-keine-korrupte-ukraine-in-der-eu-li.223865
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4. Az Ukrajnába történő fegyverszállításokról szóló vita: egyre súlyosabbak a vádak 

Olaf Scholz ellen, Friedrich Merz közös javaslatot nyújt be 

 

Tud-e egyáltalán Németország nehézfegyvereket szállítani Ukrajnának, hogy a háború sújtotta 

ország el tudja hárítani az orosz támadást és vissza tudja nyerni területeit? Melyek azok a 

konkrét fegyverek, amelyeket szállítani lehet? Miről tud lemondani Ukrajna javára a szövetségi 

hadsereg? Talán azért tétlenkedik Olaf Scholz kancellár nehéz fegyverek szállításával, mert 

attól tart, hogy Németország belesodródhat a háborúba? A kancellár nyomás alá helyezve érzi 

magát koalíciós partnerei által ezen vitában. A kormánykoalíció politikusai azzal vádolják, 

nincsenek elég jó vezetői képességei. Anton Hofreiter, a Zöldek politikusának álláspontja 

szerint Németország a tétovázással sodródhat bele a háborúba, nem a fegyverszállítássalOlaf 

Scholz április 19-én, kedden megpróbálta a fegyverszállítások körüli vitát tárgyiasítani. 

Szándéka ellenére azonban a vita csak tovább fokozódott. A kancellár ismertette álláspontját: 

Németország támogatja más NATO tagországok fegyverszállításait, de nem kíván saját maga 

nehéz fegyverzetet szállítani, mert a kancellár szavai szerint „A német egyoldalú fellépés 

helytelen lenne”. Hozzátette, a szövetségi hadsereg sem rendelkezik olyan eszközzel, amelyet 

át tudna adni Ukrajnának, ezért a kormány az ukrajnai vezetéssel tárgyalni kezdett arról, hogy 

a német vállalatok mit tudnának Kijevbe szállítani. Ennek fényében Ukrajnának választhat egy 

előzetesen összeállított listáról, amit kiválasztanak, azt a német kormány megpróbálja 

beszerezni számukra. Mindemellett Scholz elmondta, a német kormány támogatja a kelet-

európai NATO tagországokat abban, hogy nehézfegyvereket juttassanak el Kijevbe, amelyek 

helyett Németország korszerűbb német eszközöket szállít számukra a jövőben, hiszen a kelet-

európai NATO tagországok rendelkeznek olyan szovjet/orosz gyártású fegyverekkel, 

amelyeket az ukrán hadsereg már jól ismer, szemben a nyugati fegyverekkel, amelyek 

használatához hosszabb kiképzés lenne szükséges. Scholz bejelentéseire az ukrán nagykövet, 

Andrij Melnyk éles kritikával reagált, álláspontja szerint az állítás, hogy a szövetségi hadsereg 

nem tud fegyvereket átadni Ukrajnának nem felel meg a valóságnak. Hofreiter jó ötletnek 

tartotta a kelet-európai NATO országok fegyverszállítását, azonban kiemelte, hogy az ukrán 

katonákat ki kellene képezni a nyugati modern felszerelések használatára és nem illene azt 

állítani, hogy nem tudják a nyugati fegyvereket kezelni. A védelmi bizottság elnöke, Marie-

Agnes Strack-Zimmermann (FDP) szintén kritikusan nyilatkozott Twitter oldalán. Túl kevés 

konkrétumot lát a kancellár bejelentéseiben. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide 

 

Friedrich Merz közös javaslatot nyújt be az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokról a 

kormánykoalíciónak  

Az Uniópártok (CDU/CSU) frakciójának vezetője, Friedrich Merz április 23-án, szombaton 

bejelentette, hogy közös indítványt nyújt be a közlekedési-lámpa koalíció részérére az 

Ukrajnába történő fegyverszállítások kérdéséről. A tervezet szerint a kormánynak „azonnal és 

érzékelhetően” kellene fokozni a fegyverek szállítását Ukrajna részére. A tervezet azt is 

kiemeli, hogy a fegyvereket „a lehető legnagyobb mértékben” a Szövetségi Hadsereg 

készleteiből kell biztosítani. Említésre kerülnek például „páncélozott fegyverrendszerek 

(harckocsik, gyalogsági harcjárművek) és tüzérségi rendszerek, kiterjedt felderítő 

berendezések, tüzérségi rendszerek.” Ezen túlmenően a javaslat rögzíti, hogy a kormánynak 

„haladéktalanul” döntenie kell a német hadiipar Ukrajnának tett konkrét felajánlásairól. A 

tervezet előirányozza „a Szövetségi Hadsereg beszerzési hivatalának szakértőiből” álló 

munkacsoport felállítását az ukrán fél támogatása érdekében, illetve a Kancellárián belüli 

„központi iroda” létrehozását az Ukrajnából érkező kérések koordinálására. Az Uniópártok 

https://zeitung.faz.net/faz/politik/2022-04-21/f49d330728ffa381bae7b8edca2f2756/?GEPC=s5
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álláspontja szerint Németországnak követnie kellene „azon közeli szövetségesek pozitív 

példáját, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Lengyelország, a Cseh Köztársaság, 

Szlovákia és a balti államok”, hiszen ezek az országok jelenleg jelentősen támogatják a háború 

sújtotta országot katonai javakkal. Végezetül a javaslat kimondja, Németországnak „lehetővé 

kell tennie Ukrajna számára, hogy anyagilag megvédje magát” anélkül, hogy maga is háborús 

féllé válna. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

5. Lemondott a családokért felelős szövetségi miniszter  

 

Április 10-én, vasárnap Anne Spiegel (Zöldek) korábbi szövetségi családügyi miniszter 

hivatalosan elnézést kért azért, hogy 2021 nyarán az árvízkatasztrófa idején elhagyta az 

országot és Franciaországba utazott üdülni, amikor az árvíz sújtotta tartomány, Rajna-vidék-

Pfalz környezetvédelmi minisztere volt. Meglátása szerint hibát követett el és  férje  megromlott 

egészségügyi állapotát, illetve a koronavírus járvány megterhelő hatását hozta fel mentségként. 

Fentiek hatására anégy gyerekes családnak . kikapcsolódásra volt szüksége, ezért  döntött úgy, 

hogy 10 nappal az árvízkatasztrófa után elutazik családjával. Hozzátette, a nyaralás alatt végig 

elérhető volt és bármikor hazautazott volna szükség esetén. Többen követeltél lemondását, 

amelyekre nem reagált vasárnap bővebben. Friedrich Merz, a CDU elnöke, Stephan Mayer, a 

CSU főtitkára, Ursula Heinen-Esser Észak-Rajna-Vesztfália környezetvédelmi minisztere mind 

élesen kritizálták Spiegelt. Április 11-én, hétfőn Spiegel bejelentette lemondását, amelyről a 

politikai nyomás hatására döntött. Április 12-én, kedden arról értesülhettünk, hogy Spiegel 

lemondása után az átmeneti időszakra pénzbeli támogatást kap 75.600 euró mértékben. A 

Zöldek a lemondástt követően kijelentették, hogy utódjának újból egy nőt kívánnak kijelölni, 

ezzel megőrizve a nemek arányát a párton belül. Április 14-én, csütörtökön már kinevezésre is 

került Spiegel utódja Lisa Paus személyében, aki korábban az úgynevezett alapszintű 

gyermektámogatásra vonatkozó koncepció kidolgozásával vált ismertté.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide, ide és ide.  

 

6. A Balpárt társelnöke szintén lemondott, az FDP új pártfőtitkárt választott 

 

A Balpárt elveszítette vezetőségének felét. Susanne Hennig-Wellsow társelnök április 20-án, 

szerdán bejelentette lemondását. A berlini pártközpontban a hírek szerint nem tudott senki 

Hennig-Welsow szándékáról. A korábbi társelnök korábbi munkájára szép számban érkeztek 

kritikák a párton belülről, sokszor felrótták neki, hogy kevés kompetenciával rendelkezik 

különböző szakpolitikák terén, mivel volt rá alkalom, hogy interjút készítettek vele és nem tudta 

megmagyarázni az adópolitikát vagy éppen a szövetségi fegyveres erők bevetését. Hennig-

Wellsow Janine Wisslerrel közösen vette át a pártvezetést 2021 februárjában. A Balpárt a 2021. 

szeptember 26-i szövetségi parlamenti választáson eddigi legrosszabb eredményét érte el 2002 

óta. Hennig-Welson három indokot nevezett meg, amelyek a lemondásra sarkallták. Elsőként a 

magánéleti helyzete, mert elmondása szerint a 8 éves kisfia nagyon igényli az együtt töltött időt, 

amit nem tud megadni neki, ha teljes erejével a pártjának dolgozik. Második indokként 

kiemelte, hogy pártjának új személyiségekre van szüksége, hogy szavahihető tudjon maradni. 

Harmadik indokként a Balpárt #Linkemetoo botrányát nevezte meg, amely rámutatott arra, 

hogy nyilvánvaló hiányosságok vannak a párton belüli szexizmus kezelését illetően. Utóbbi 

kérdés kapcsán elnézést kért minden érintettől és támogatását fejezte ki minden olyan 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/merz-geht-auf-die-ampel-zu-a-fd4e503f-25d1-4eb8-b372-3bd67c94a3c8
https://www.tagesschau.de/inland/gruene-spiegel-nachfolge-101.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-04/anne-spiegel-frankreich-urlaub-entschuldigung-friedrich-merz?page=9
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/anne-spiegel-tritt-zurueck-a-dad181c7-23ae-441a-bd45-891491a83dc8
https://www.welt.de/politik/deutschland/article238130709/Familienministerin-Spiegel-soll-nach-Ruecktritt-Uebergangsgeld-erhalten.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/familienministerin-lisa-paus-anne-spiegel-gruene-1.5566822
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erőfeszítés érdekében, amelyek szükségesek a szexizmus pártból való eltávolítására. Német 

nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

Az FDP április 23-án, szombaton pártkongresszus keretén belül választotta meg új 

pártfőtitkárának Djir-Sarai külpolitikai szakértőt az érvényes szavazatok 89 százalékával. Djir-

Sarai már 2021 decembere óta ideiglenesen betöltötte a tisztséget a végrehajtó bizottság és az 

elnökség jóváhagyásával. Főtitkárként Volker Wissinget váltja, aki a szövetségi kormány 

közlekedési és digitális ügyekért felelős miniszteri posztját vette át decemberben.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

 

Németország átalakulóban – társadalom, kultúra, politika címmel tart előadást visiting 

fellow-nk, Dr. Klaus-Rüdiger MAI a mai napon 18.00 órától a Scruton Belvárosban.  

További információért kattintson Intézetünk honlapjára.  

Magyar önkép – német tükörben címmel szervezünk pódiumbeszélgetést 2022. április 28-án 

17.00 órától az MCC Scruton kávéházban. A pódiumbeszélgetés résztvevői: Dr. K. Lengyel 

Zsolt történész, politológus, Regensburgi Egyetem Magyar Intézete Dr. Ujváry Gábor 

történész, Veritas Történetkutató Intézet Prőhle Gergely igazgató, Habsburg Ottó Intézet. 

Moderál: Volf-Nagy Tünde riporter, műsorvezető, M1, Kossuth Rádió.  

További információért és a regisztrációhoz kattintson Intézetünk honlapjára.  

Egy hétvége az európai migráció jegyében 

Április 8-10. között Intézetünk az MCC Migrációkutató Intézetével közösen tartotta meg 

tavaszi akadémiáját Győrben. A hétvégi képzés középpontjában a 21. századi migrációs 

trendek, valamint a német migrációs politika álltak, de a sok tanulás mellett jutott idő közös 

szabadidős programokra is. Intézetünk részéről Igazgatónk, Dr. BAUER Bence a németországi 

migrációs folyamatokat vázolta fel a 18. századtól napjainkig, senior kutatónk, 

DOBROWIECKI Péter az Ukrajnából Lengyelországba irányuló bevándorlás vonatkozásait 

mutatta be és előadásában kitért az orosz-ukrán háború miatt kialakult migrációs helyzetre is. 

Munkatársunk, DARKÓ Tünde vezetésével a résztvevők egy vezetett vita keretében 

gyakorolhatták a hétvégén tanultakat. 

A részletes beszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.  

 

Cikk- és interjúajánló:  

A jövő volt a téma. A Tolnai Népújság nyomtatott verziójában április 22-én, pénteken jelent 

meg visiting fellow-nk, Dr. Klaus-Rüdiger MAI április 7-i, szekszárdi előadásának 

összefoglalója.  

 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/hennig-wellsow-ruecktritt-linke-metoo-100.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/fdp-parteitag-219.html
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/nemetorszag-atalakuloban-tarsadalom-kultura-politika
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/magyar-onkep-nemet-tukorben
https://magyarnemetintezet.hu/tehetseggondozas/tavaszi-akademia-migraciokutato-intezet-magyar-nemet-intezet
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Auswirkungen der Parlamentswahlen auf die deutsch-ungarischen Beziehungen címmel 

jelent meg Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence cikke a Budapester Zeitungban április 21-

én, csütörtökön. 

A cikk elolvasásához kattintson a Intézetünk oldalára.  

Ungarische Impressionen címmel jelent meg René NEHRING cikke a Preußische Allgemeine 

Zeitung folyóiratban április 10-én, vasárnap német nyelven a magyarországi választásokról. 

A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.  

Ausländische Einmischung gescheitert. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence és szakmai 

gyakornokunk SCHLEGL Kristóf német nyelven írtak beszámolót a Budapester Zeitung 

napilapba. A cikk április 8-án, pénteken jelent meg.  

A cikk elolvasásához kattintson a Budapester Zeitung oldalára.  

Ungarn hat gewählt, Wie weiter in der EU? címmel írt Gunter WEIßBERGER a 

magyarországi parlamenti választásokról német nyelven. 

A cikk elolvasásához kattintson a Weissgerber-Freiheit.de oldalra.  

Orbán’s election victory highlights shift among Hungarian Jews. A magyarországi 

parlamenti választások eredményéről a magyarországi zsidóság vonatkozásában kollégánk, 

BÖHM Márton nyilatozott a Jewish News Syndicate lapnak.  

Az interjú elolvasásához kattintson a Jewish News Indicate lap oldalára. 

Paradigmaváltás Berlinben. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence a Magyar Nemzetnek 

adott interjút a német politika irányváltásáról. Az interjú április 5-én, kedden jelent meg.  

Az interjú elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.  
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https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/BZ%20Magazin%202022%2008.pdf
https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/PAZ_Print.pdf
https://www.budapester.hu/inland/auslaendische-einmischung-gescheitert/
https://www.weissgerber-freiheit.de/2022/04/08/ungarn-hat-gew%C3%A4hlt-wie-weiter-in-der-eu/
https://www.jns.org/orban-handily-wins-fifth-term-in-hungarian-elections/
https://www.jns.org/orban-handily-wins-fifth-term-in-hungarian-elections/vvvvv
https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/Magyar_Nemzet.pdf
http://www.magyarnemetintezet.hu/

