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Rólunk 
 

Az 1996-ban alapított Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyarország legna-
gyobb multidiszciplináris kollégiuma, amely térítésmentesen kínál társadalmilag 

hasznos és a hagyományos iskolarendszeren túlmutató képzéseket, az általános 
iskolás fiataloktól kezdve egészen a felsőoktatásban tanuló vagy már diplomás 

korosztályig. Az MCC az elmúlt 25 évben olyan magyar és európai szempontból is 
jelentős interdiszciplináris tudásközponttá nőtte ki magát, amely sokszínű rendez-
vényeivel, kiadványaival, valamint kutatásaival részt kíván venni a közéleti párbe-

széd fejlesztésében. 

Ezt a missziót  

szolgálja a 2020 
decemberében  

alapított Magyar-
Német Intézet az 
Európai Együttmű-

ködésért is. Az  
Intézet célja, hogy 

fórumot teremtsen 
a Magyarország és 
Németország  

közötti akadémiai, 
tudományos és po-

litikai párbeszéd-
nek, valamint a két 
ország döntésho-

zóit és érdeklődőit 
kölcsönösen meg-

ismertesse a másik 
országot meghatá-

rozó témákkal, vi-
tákkal, ötletekkel, 
folyamatokkal és 

gondolkodásmódokkal. Ebben a munkában fontos szerep jut az információcseré-
nek, a kapcsolatteremtésnek, valamint a tehetséggondozásnak. Mindemellett az 

Intézet kiválasztott kérdésekben kutatásokat és háttérelemzéseket publikál,  
konferenciákat, szimpóziumokat és kerekasztal-beszélgetéseket szervez, valamint 
németországi szakértőket fogad, akik nem csak az Intézetben folyó munkában 

vesznek részt, hanem a magyar tudományos életbe is bekapcsolódnak. Célunk, 
hogy a magyar–német viszonyokat meghatározó kérdések objektív megvitatásá-

val lehetőséget teremtsünk egymás megértésére, valamint megalapozzuk azt a 

konstruktív együttműködést, amely segíthet minket Európa megújításában. 
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Szervezeti felépítés 

 

Dr. BAUER Bence László LL.M. | Intézetigazgató  

Bence az Intézet munkájának koordinálása mellett heti  
szinten több találkozót bonyolít le partnerintézményeinkkel, és 

képviseli Intézetünket külsős programokon. Előadásokat tart  
konferenciákon, bekapcsolódik a kutatómunkába, rendezvényein-

ken moderátori szerepet tölt be, és szorgalmi időszakban kurzust 
is tart az MCC diákjainak. Mindezek mellett folyamatos médiasze-
repléseket vállal és szakmai, illetve személyi ajánlásokat tesz jövőbeli programja-

inkra.  

 

Dörstelmann-Fodor Kinga M.A. | Tehetséggondozásért és Kommuniká-

cióért felelős projektmenedzser 

Kinga 2021 decembere óta dolgozik az Intézetnél. Feladatai közé 
tartozik minden kommunikációval (honlap, sajtó, médiamegjele-
nések, Facebook-oldal) kapcsolatos tevékenység. Ezenfelül 

tartja a kapcsolatot az Intézetnél kutató vendégprofesszorokkal 
és gyakornokokkal, valamint a diákokkal kapcsolatos programok 

és kurzusok szervezéséért is felelős. Alkalmanként a kurzusokba 
és a kutatómunkákba is besegít. 

 

Dobrowiecki Péter M.A. | Kutatásért felelős projektmenedzser 

 

Péter 2021 novemberében csatlakozott az Intézethez. Fő feladata 

a kutatási és tudományos tevékenység koordinálása és fejlesztése. 

Mindezek mellett konferenciákon képviseli az Intézetet, és dolgozik 

az aktuális kutatásokon.  

 

 

Fogarasi Sarolta M.A. | Rendezvényekért felelős projektmenedzser  

Sarolta 2021 márciusától dolgozik az Intézetnél, a rendez-
vények operatív lebonyolításáért felel. Feladatai magában 

foglalják az Intézet tevékenységéhez kapcsolódó rendezvé-
nyek és szakmai, látogatói programok tartalmi és operatív 
tervezését. Munkájához tartozik még az együttműködés és 

kapcsolattartás az Intézet által meghívott bel- és külföldi 

előadókkal és partnerszervezetekkel.  
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Böhm Márton József M.A. | Kutatásért felelős projektasz-

szisztens  

Márton 2021 áprilisa óta dolgozik az Intézetnél. A kutatási tevé-
kenységbe kapcsolódik be, felelőségi körébe tartozik a havonta 

megjelenő, német nyelvű hírlevél megírásra, újságcikkek írása, 
esszék lektorálása, beszámolók javítása. Emellett segít a rendez-

vények előkészítésében és lebonyolításában.  

 

Darkó Tünde B.A. | Tehetséggondozásért és kommunikációért felelős  

projektasszisztens 

 

Tünde 2021 februárja óta dolgozik az Intézetnél. Kommuniká-
ciós tevékenységekért felel, ezen belül a Berlini gyors hírlevélért 

is. Másik felelősségi köre a tehetséggondozáshoz kapcsolódó  
teendők. Alkalmanként besegít a kutatási feladatokba és előadá-

sok összeállításába.  

 

 

Fonay Tamás Álmos B.A. | Kutatásért és rendezvényekért felelős projekt-

asszisztens 

Tamás 2021 decembere óta erősíti a csapatot. Feladatai közé 

tartozik többek között a rendezvények szakmai felügyelete, 
szervezése, illetve a partnerekkel való kapcsolattartás. Ezenkí-
vül a kutatásért felelős kollégák munkáját is segíti cikkek, fel-

jegyzések, valamint háttéranyagok írásával. 

 

Morvai Nóra M.A. | Titkárságvezető  

Nóra a Magyar-Német Intézet projektasszisztense, és egyúttal 
irodavezetője. Az Intézet zavartalan működéséért, a belső ope-

ratív feladatokért felel, valamint kezeli az adatbázist és rendez-
vények esetén a regisztrációkat. Ezen kívül feladatai közé tarto-

zik az érkező vendégek fogadása, találkozók szervezése, és be-

segít a rendezvényszervezésbe is. 
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Szakmai gyakornokaink voltak 2021-ben:  

Juhász Kristóf 

Kristóf 2021 októberében és novemberében dolgozott az Inté-
zetnél. Besegített az adatbázis fejlesztésébe és a Berlini gyors 

hírlevél írásába. Mindezek mellett részt vett a rendezvényeink 
lebonyolításában és az MCC diákok tehetséggondozásában is.  

 

 

Schlegl Kristóf Attila  

Kristóf 2021 októberében csatlakozott az Intézethez. Főleg ku-
tatási tevékenységet folytat, amely azt foglalja magában, hogy 

különböző témákról háttéranyagokat és újságcikkeket ír. Emel-
lett segít a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, és 
tanulmányok, illetve beszámolók lektorálását is végzi.  

 

Keresztes Katalin  

Katalin kommunikációs, illetve adminisztrációs tevékenysége-
inket támogatja. Emellett ő készíti a grafikákat Intézetünk  

közösségi média felületeire. 
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Kommunikáció 
 

2021-ben az Intézet mindennapi kommunikációja magyar és német nyelven zajlott 

a honlapunkon (https://magyarnemetintezet.hu/) és a naponta frissülő, szintén 

kétnyelvű Facebook-oldalunkon (https://www.facebook.com/magyarnemetinte-

zet). Weboldalunkat havonta 1500-1600-an látogatták meg Magyarországról, Né-

metországból, az Amerikai Egyesült Államokból és Ausztriából. Facebook-oldalun-

kat egy év alatt 900-an kedvelték. Mindezek mellett létrehoztuk az Intézet 1750 

fős GDPR-nak megfelelő adatbázisát, amely tartalmazza a magyar–német kapcso-

latok résztvevőit, releváns személyeit és az MCC életének azon szereplőit, akik 

érdeklődnek Németország és a programjaink iránt.  

 

 

 

Hírleveleink 

Intézetünk munkatársainak szerkesztésében  

minden hétfőn megjelenik egy magyar nyelvű hír-

levél, ami a Németországban szövetségi szinten 

történt legfontosabb eseményeket, híreket fog-

lalja össze magyar nyelven. Darkó Tünde Tímea 

és Dörstelmann-Fodor Kinga felelnek a hírlevélért. 

A hírlevél célja, hogy azokhoz is eljussanak az ak-

tuálisan fontos, Németországot érintő hírek, akik 

nem olvassák nap mint nap a német sajtót, mert 

vagy idejük nem engedi, vagy esetleg nem tudnak 

németül. A heti hírlevél Berlini gyorsként fut be 

minden héten Berlinből Budapestre. 2021-ben 

összesen 33 hírlevél jelenet meg. A hírleveleket az 

év vége felé már 

közel 1000 feliratkozónak küldhettünk ki.  

 

A Berlini gyors párja a havonta megjelenő Monats-

brief Ungarn hírlevél, amely német nyelven foglalja 

össze a magyarországi közélet fontos történéseit.  

Minden hónap első szerdáján jut el a német nyelvű 

hírlevél olvasóinkhoz. 2021-ben összesen 9 példány-

ban jelent meg a havi hírlevél kollégánk, Böhm Márton 

József szerkesztésében. Az ő munkáját segítette szak-

mai gyakornokunk, Schlegl Kristóf Attila.  
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Médiamegjelenések  

Intézetünk 2021-ben számos alka-

lommal képviselte az MCC-t a médi-

ában. Év végére elértünk a 120 mé-

diamegjelenést. A felkéréseket ren-

dezvényeink kapcsán, Budapestre 

látogatott vendégeink és vendégok-

tatóink révén, a Németországot 

érintő aktuális közéleti kérdések 

iránti érdeklődés miatt kaptuk. 

Igazgatónk, Bauer Bence sokat sze-

repelt a választások előtti időszak-

ban rádióban, valamint tévében, és számos újságnak adott interjút. Később, a 

decemberben megalakult új német kormányról és Olaf Scholz kancellárról kérdez-

ték számos alkalommal Intézetünk igazga-

tóját karácsony előtt. Rendszeres média-

megjelenéseink az online sajtóban a 

Mandinerben, a Magyar Nemzet oldalán és 

a Corvinákon volt látható az elmúlt évben. 

Ezek mellett az Inforádióban és a Hír TV-

ben szerepelt sokat intézetünk. A német 

nyelvű sajtóban megjelentünk a Neue 

Zürcher Zeitungban, a Tagespostban, a 

Passauer Neue Pressében és a Budapester 

Zeitungban. Angol nyelvű sajtóban olvas-

hattak rólunk a Hungary Todayben és a 

Visegrád Postban.  

 

 

A Médiamegjelenések áttekintéséhez kattintson ide Intézetünk honlapján. 

https://magyarnemetintezet.hu/mediamegjelenesek
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Rendezvények  

 

Egy év alatt 43 rendezvényünk volt. 2021 első felében a pandémia miatt 14 ren-

dezvényt Zoomon keresztül tartottunk meg. Személyesen 28 eseményre került 

sor. Az MCC vidéki központjaiban 14, az MCC budapesti képviseletén 7, Budapest 

külső helyszínein 7, külföldön egy rendezvényt tudhatunk magunk mögött 2021-

ben. Rendezvényeink keretein belül összesen 66 vendégelőadót fogadtunk.  

 

2021. évi rendezvényeink részletes listája:  

• 2021. január 25.: 2021-es választási maraton Németországban – Mire számít-

hatunk?  

• 2021. január 28.: Free at last? About Centraé European Identity  

• 2021. február 10.: Németország nagykövete az MCC-nél  

• 2021. február 17.: Zoom beszélgetés Dr. Györkös Péterrel, Magyarország  

németországi nagykövetével  

• 2021. március 3.: Németország és a V4-ek: A német Közép-Európa stratégia 

új dimenziói  

• 2021. március 16.: Választási szuperév 2.0: Szövetségi politika a baden-würt-

tembergi és a Rajna-vidék-pfalzi tartományi választások tükrében  

• 2021. március 17.: Ösztöndíjak Németországba – Előadás kutatási és szakmai 

gyakorlati lehetőségekről  

• 2021. április 27.: Németország 2021-ben – Kitekintés a szövetségi parlamenti 

választásra  

• 2021. május 6.: Radikalizáció és deradikalizáció – A vallási szélsőségesség  

elleni küzdelem a digitális korban  

• 2021. május 10.: Dr. Gerhard Papke, a Német-Magyar Baráti Társaság a Né-

metországi Szövetségi Köztársaságban elnökének előadása  

• 2021. május 12.: Német kereszténydemokraták Európában  

• 2021. június 10.: Mennyire liberális a brit konzervativizmus? A toryk programja 

Benjamin Disraelitől Boris Johnsonig – Előadés Prof. Dr. Dominik Gepperttel, a 

Potsdami Egyetem Történeti Intézetének professzorával  

• 2021. június 14.: ’56-os történetek – A magyar forradalom brit és német szem-

tanúk visszaemlékezése alapján  

• 2021. június 17.: Németország és Magyarország párbeszédben: A magyar– 

német kapcsolatok helyzetéről a Bundestag-választások előtt 

• 2021. június 23.: Offline könyvbemutató – Dr. Klaus-Rüdiger Mai: „Mi alakítjuk 

a jövőt” című könyvének bemutatója és pódiumbeszélgetés  

• 2021. június 28-tól július 2-ig: Dr. Marc-Michael Blum blokkszemináriuma 

atomfegyverekről, vegyi fegyverekről, biológiai fegyverekről 

• 2021. július 26.: Offline könyvbemutató Debrecenben: „Konzervatív 21.0 – a 

polgári Németország programja” 

• 2021. július 27.: Offline könyvbemutató Budapesten: „Konzervatív 21.0 – a 

polgári Németország programja” 
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• 2021. augusztus 5-7.: Városnéző séta Esztergomban az MCC Feszt keretein 

belül  

• 2021. augusztus 5-7.: Magyarországi német kékfestő workshop az MCC Feszt 

keretein belül  

• 2021. szeptember 9-12 „Magyar–német párbeszéd: Együtt formálni Európát” 

c. kerekasztal-beszélgetés Balatonfüreden  

• 2021. szeptember 14.: Veszélyben lenne Németországban a véleménynyilvá-

nítás szabadsága? 2021. június 16-án a Frankfurter Allgemeine Zeitungban 

megjelent Allensbach-felmérés eredményeinek bemutatása és megvitatása 

• 2021. szeptember 26.: Németország választ. Választási est és élő közvetítés a 

Magyar-Német Intézetben  

• 2021. szeptember 28.: „Merre tovább Németország” országos rendezvényso-

rozat zalaegerszegi állomása Dr. Marc-Michael Blummal  

• 2021. szeptember 28.: „Merre tovább Németország” miskolci állomása  

Prof. Dr. Lengyel K. Zsolttal  

• 2021. szeptember 29.: „Merre tovább Németország” országos rendezvényso-

rozat pécsi állomása Prof. Dr. Lengyel K. Zsolttal  

• 2021. szeptember 30.: „Merre tovább Németország” országos rendezvényso-

rozat székesfehérvári állomása Dr. Marc-Michael Blummal  

• 2021. szeptember 30.: „Merre tovább Németország” országos rendezvényso-

rozat veszprémi állomása Prof. Dr. Holm Putzkéval  

• 2021. október 11.: „Merre tovább Németország” országos rendezvénysorozat 

debreceni állomása Prof. Dr. Werner J. Patzelttel  

• 2021. október 12.: „Merre tovább Németország” országos rendezvénysorozat 

kolozsvári (online) állomása Prof. Dr. Werner J. Patzelttel 

• 2021. október 13.: „Merre tovább Németország” országos rendezvénysorozat 

szekszárdi állomása Prof. Dr. Holm Putzkéval  

• 2021. október 19.: „Merre tovább Németország” országos rendezvénysorozat 

szegedi állomása Prof. Dr. Holm Putzkéval  

• 2021. október 19.: „Merre tovább Németország” országos rendezvénysorozat 

szombathelyi állomása Prof. Dr. Werner J. Patzelttel  

• 2021. október 20.: „Merre tovább Németország” országos rendezvénysorozat 

békéscsabai állomása Prof. Dr. Holm Putzkéval  

• 2021. október 20.: „Merre tovább Németország” országos rendezvénysorozat 

győri állomása Prof. Dr. Werner J. Patzelttel  

• 2021. október 22.: A néma forradalom című film vetítése és beszélgetés Kars-

ten Köhler kortanúval 

• 2021. november 12.: Gender Mania in the German Media – Discussion with 

Birgit Kelle 

• 2021. november 12.: Discussion with Ralf Schuler – head of the parliamentary 

editorial department of the Bild-Zeitung  

• 2021. november 13-14.: Őszi akadémia az MCC győri központjában  

• 2021. november 16.: „Ezer éve Európa közepén – A magyar állam karaktere” 

c. könyv német kiadásának offline bemutatója Berlinben  

• 2021. november 23.: A migráció és az integráció jogi alapproblémái – Prof. Dr. 

Reinhard Merkel, a Hamburgi Egyetem büntetőjogi és jogbölcseleti emeritus 

professzorának előadása  
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• 2021. december 7.: Szuverén állam – Szuverén értelmiség: Magyarország az 

Európai Unióban – Pódiumbeszélgetés az MCC békéscsabai központjában  

• 2021. december 13.: New German Government – Programme of the three party 

governing coalition 

Kiemelten sikeres rendezvényeink 

Németország nagykövete az MCC-nél 

„Nagyon megérint, hogy ma újra élénk és 

megbecsült zsidó közösség van jelen Ma-

gyarországon. Mivel a magyar romák is 

áldozatul estek a nemzetiszocialista meg-

semmisítésnek, nagyon örülök, hogy Ma-

gyarország is tagja a Nemzetközi Holo-

kauszt Emlékezési Szövetségnek, és ezen 

belül az egyik legnagyobb támogatója 

volt a német elnökség alatt elfogadott an-

ticiganizmus definíciójának” – így szólt 

Johannes Haindl, Németország magyar-

országi nagykövete a Média Iskola és a 

Nemzetközi Kapcsolatok Iskola által kö-

zösen megszervezett „Ambassadors’ 

Talks” rendezvénysorozatának megnyitásakor. Az online kerekasztal-beszélgeté-

sen, amely ez alkalommal a Magyar-Német Intézettel került közösen megrende-

zésre, a Németország és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatokról esett szó. 

Részletes rendezvénybeszámolóért kattintson ide Intézetünk oldalán.  

  

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-nemetorszag-nagykovete-az-mcc-nel
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Német kereszténydemokraták Európában  
 

A Magyar-Német Intézet az Európai 

Együttműködésért 2021. május 12-én 

online beszélgetést szervezett Dr. Hans-

Gert Pöttering tiszteletbeli professzorral, 

aki korábban az Európai Parlament és a 

Konrad-Adenauer-Stiftung elnökeként 

tevékenykedett. A rendezvényen 40  

ember vett részt. A beszélgetés apropó-

ját a Német kereszténydemokraták Euró-

pában c. könyv adta, amelyet a Konrad-

Adenauer-Stiftung 2021 januárjában je-

lentetett meg Berlinben. 

Részletes rendezvénybeszámolóért kattintson ide Intézetünk oldalán. 

 

Klaus-Rüdiger Mai: Mi alakítjuk a jövőt c. könyvének bemutatója 

2021. június 23-án került sor a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Alapít-

ványnál 2020. december 1-je óta működő Magyar-Német Intézet az Európai 

Együttműködésért első offline rendezvényére. A rendezvényen Klaus-Rüdiger Mai: 

Mi alakítjuk a jövőt című könyvét 

mutattuk be Budapesten, a He-

mingway Étteremben 70 fő részvé-

telével. A rendezvény Dr. Szalai 

Zoltán, az MCC főigazgatójának 

nyitóbeszédével kezdődött. Ezt kö-

vetően Dr. Bauer Bence, az intézet 

igazgatója mutatta be a könyvet. 

Mai meglátása szerint nyugtalan-

ság és felfordulás jellemzi a jelen-

legi időszakot, amelyben a globális 

pénzvilág uralta balliberális politika 

át kívánja formálni a kapitalizmus 

rendszerét. Ezt a jelenséget bénító korszellemként jellemzi, amely egyrészről a 

társadalmat bénítja, másrészről a demokrácia állapotát veszélyezteti. 

Részletes rendezvénybeszámolóért kattintson ide Intézetünk oldalán.  

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-nemet-keresztenydemokratak-europaban
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendevenybeszamolo-offline-konyvbemutato-klaus-rudiger-mai-mi-alakitjuk-a-jovot
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Andreas Rödder: Konzervatív 21.0 könyvbemutatók 

A könyvbemutatót Debrecenben és Budapes-

ten tartottuk meg 2021. július 26-án és 27-én. 

Andreas Rödder, a Mainzi Johannes Gutenberg 

Egyetem Legújabb Kori Történelem Tanszéké-

nek professzora, aki jelenleg a német akadé-

miai élet egyik legmeghatározóbb történésze, 

Konzervatív 21.0: A polgári Németország 

programja című könyvének magyarországi ki-

adása kapcsán látogatott Magyarországra,  

a Mathias Corvinus Collegiumnál működő  

 

 

Magyar-Német Intézet meghívására. 

Négynapos magyarországi útja során 

két könyvbemutatón vett részt a Ma-

gyar-Német Intézet, az MCC debreceni 

képviseletének és a Konrad-Adenauer-

Stiftung magyarországi irodájának kö-

zös szervezésében. A debreceni könyv-

bemu-

tató 

vendé-

geinek 

sorában számos fontos közéleti személyiség meg-

jelent, így Dr. Gulyás Gergely miniszterelnöksé-

get vezető miniszter, Dr. Szalai Zoltán, az MCC 

főigazgatója és Dr. Papp László, Debrecen polgár-

mestere is. A rendezvényen közel 100 vendég 

vett részt. A másnapi budapesti rendezvényre is 

mintegy 100 vendég érkezett a Várnegyedben 

lévő Főőrségbe. 

A megnyitóbeszédet Michael Winzer, a Konrad-

Adenauer-Stiftung magyarországi képviseletve-

zetője tartotta. Ezt követően Dr. Bauer Bence, a 

Magyar-Német Intézet igazgatója ismertette a 

könyv legfontosabb téziseit. A pódiumbeszélge-

tés résztvevője Dr. Orbán Balázs parlamenti ál-

lamtitkár, az MCC Alapítvány kuratóriumának el-

nöke volt, a moderátori szerepet ismét az MCC 

főigazgatója, Dr. Szalai Zoltán töltötte be.  

Részletes rendezvénybeszámolókért kattintson 

ide és ide Intézetünk honlapján.  

 

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/offline-konyvbemutato-konzervativ-21-0-a-polgari-nemetorszag-programja
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/offline-konyvbemutato-budapesten-konzervativ-21-0-a-polgari-nemetorszag-programja
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„Magyar–német párbeszéd: Együtt formálni Európát”  c. kerekasz-

tal-beszélgetés Balatonfüreden  
 

Szeptember 9. és 12. között az MCC 

Magyar-Német Intézet az Európai 

Együttműködésért, a Konrad- Ade-

nauer-Stiftung magyarországi iro-

dája, valamint a Polgári Magyaror-

szágért Alapítvány közel 40 neves 

személyiséget látott vendégül a ma-

gyar és német politikai, illetve gaz-

dasági életből a balatonfüredi Anna 

Grand Hotelben. A rendezvény for-

mátumát a Konrad-Adenauer-

Stiftung cadenabbiai szemináriu-

mai, valamint a 2019-ben Székesfehérváron megrendezett, többnapos magyar-

német konferencia ihlette, ahol számos résztvevő vitathatta meg zárt körben a 

bilaterális együttműködés helyzetét és jövőjét. 

Részletes rendezvénybeszámolóért kattintson ide Intézetünk oldalán.  

 

Veszélyben lenne Németországban a véleménynyilvánítás szabad-

sága?  

2021. szeptember 14-én az MCC-

nél működő Magyar-Német Inté-

zet az Európai Együttműködésért 

pódiumbeszélgetést rendezett: 

„Veszélyben lenne Németország-

ban a véleménynyilvánítás sza-

badsága? A 2021. június 16-án a 

Frankfurter Allgemeine Zeitung-

ban megjelent Allensbach-felmé-

rés eredményeinek címmel. A ren-

dezvény annak a háromalkalmas 

rendezvénysorozatnak az első ré-

sze, amelyet a közelgő szövetségi 

választások kapcsán indított útjára az Intézet.  

Részletes rendezvénybeszámolóért kattintson ide Intézetünk oldalán. 

 

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-a-magyar-nemet-ketoldalu-parbeszed-kozosen-alakitjuk-europat-konferenciasorozatrol-balatonfureden
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-veszelyben-lenne-nemetorszagban-a-velemenynyilvanitas-szabadsaga
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Németország választ. Választási est és élő közvetítés  
 

2021. szeptember 26-án, vasárnap 

délután 16.30 órai kezdettel került 

megrendezésre a Magyar-Német Inté-

zet első választási estje a Német Szö-

vetségi Köztársaság 20. szövetségi 

parlamentjének megválasztása alkal-

mából. A választási esten a német és 

a magyar anyanyelvű vendégek 

száma elérte a 120 főt. Az este folya-

mán két panelbeszélgetés keretezte 

az eredmények közös várását és a 

Berlini kör közös, élő közvetítésének 

megtekintését. A beszélgetések előtt Intézetünk igazgatója, Dr. Bauer Bence kö-

szöntötte a résztvevőket, miu-

tán Osztrovszky Edina mondott 

köszöntő beszédet a Magyar–

Német Ifjúságért Egyesület 

képviseletében. Az első panel-

beszélgetés résztvevői Prof. Dr. 

Werner J. Patzelt, a Drezdai 

Egyetem politológusa és az MCC 

vendégoktatója, Dr. Mráz Ágos-

ton Sámuel, a Nézőpont Intézet 

igazgatója, Boris Kálnoky, az 

MCC Média Iskolájának vezetője 

voltak. A beszélgetést Intéze-

tünk igazgatója, Dr. Bauer Bence vezette, a beszélgetés témáját a választások 

előtti várakozások adták elemzői 

és újságírói szemmel. A második 

beszélgetéshez csatlakozott Prof. 

Dr. Holm Putzke, a Passaui Egye-

tem büntetőjogi professzora, a 

Passaui CSU pártelnöke és Michael 

Winzer, a Konrad-Adenauer-

Stiftung magyarországi képvisele-

tének vezetője is.  

Részletes rendezvénybeszámoló-

ért kattintson ide Intézetünk hon-

lapján.  

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-nemetorszag-valaszt-valasztasi-est-es-elo-kozvetites-a-magyar-nemet-intezetben
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Német választási turné 

A németországi, 2021. szept-

ember 26-i szövetségi parla-

menti választások után  

2021. szeptember 28-án vette  

kezdetét az Mathias Corvinus 

Collegium Magyar-Német Inté-

zetének Merre tovább Német-

ország című országos rendez-

vénysorozata, amelynek kere-

tein belül az MCC-nél oktató 

német vendégprofesszorok lá-

togattak el az Alapítvány vidéki 

központjaiba, hogy ott elő-

adást tartsanak a német parla-

menti választásról.  

 

A turné során előadást tartottak  

Zalaegerszegen, Miskolcon, Pécsett, 

Székesfehérváron, Veszprémben, 

Debrecenben, Szekszárdon, Szege-

den, Békéscsabán, Szombathelyen 

és Győrben.  

 

 

 

Vendégoktatóink közül Prof. Dr. Werner J. 

Patzelt, Prof. Dr. Holm Putzke, Dr. Marc-

Michael Blum és Prof. Dr. Lengyel K. Zsolt 

vettek részt a rendezvény szakmai lebo-

nyolításában. 3 hét, 12 helyszín, több mint 

600 érdeklődő és egy közös cél: közelebb 

hozni a német politikát a magyar közön-

séghez.  

 

 

Részletes rendezvénybeszámolókért kattintson ide, ide és ide Intézetünk honlap-

ján.  

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/lezajlott-a-magyar-nemet-intezet-orszagos-eloadassorozatanak-elso-hete
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/lezajlott-a-magyar-nemet-intezet-orszagos-eloadassorozatanak-masodik-hete
https://magyarnemetintezet.hu/hir/nemetorszag-merkel-utan-sikerrel-zarult-a-magyar-nemet-intezet-orszagos-rendezvenysorozata
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Első alkalommal mutatták be Németországban az Ezer éve Európa 

közepén - A magyar állam karaktere c. könyv német kiadását 

A Konrad-Adenauer-Stiftung és a Mathias Corvinus Collegium 2021. november 16-
án, a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián rendezte meg az Ezer éve Eu-

rópa közepén – A magyar állam karaktere című könyv német kiadásának első  
bemutatóját és az azt 

követő panelbeszélge-
tést, amelyen a szer-
kesztők mellett Steffen 

Bilger parlamenti ál-
lamtitkár is részt vett. 

Az eseményt Frank  
Priess, a Konrad-Ade-
nauer-Stiftung Európai 

és Nemzetközi Együtt-
működési Főosztályá-

nak helyettes vezetője 
nyitotta meg, mintegy 
százfős, a tudomá-

nyos, politikai, vala-
mint civil szférát kép-

viselő publikum előtt. 
Őt követte Györkös Péter, Magyarország németországi nagykövete, aki szintén  
kiemelte a rendezvény jelentőségét a köszöntőbeszédében. A tanulmánykötetet 

Dr. Bauer Bence, Intézetünk igazgatója mutatta be a pódiumbeszélgetés előtt. 
Összeségében a könyv  

három szóban foglalható 
össze: állam, szuverenitás 
és nemzet – megegyezve a 

Springer Kiadó könyvsoro-
zatának címével, amely ki-

adónál a könyv megjelent. A 
beszélgetés során a könyvet 
szerkesztő Dr. Orbán Balázs 

parlamenti államtitkár, az 
MCC kuratóriumának elnöke 

és Dr. Szalai Zoltán az MCC 
főigazgatója beszélgettek 
Steffen Bilger parlamenti  

államtitkárral Dr. Bauer 
Bence moderálásában.  

Részletes rendezvénybeszá-

molóért kattintson ide Inté-

zetünk honlapján. 

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/elso-alkalommal-mutattak-be-nemetorszagban-az-ezer-eve-europa-kozepen-a-magyar-allam-karaktere-c-konyv-nemet-kiadasat-1
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A migráció és az integráció alapproblémái 
 

November 23-án Prof. Dr. Reinhard Merkel, a Hamburgi 

Egyetem büntetőjogi és jogbölcseleti emeritus profesz-
szora A migráció és az integráció jogi alapproblémái cím-
mel tartott előadást a Mathias Corvinus Collegiumban. 

Merkel professzor a Magyar-Német Intézet az Európai 
Együttműködés meghívására érkezett Budapestre. Bauer 

Bence, az Intézet igazgatója hangsúlyozta köszöntőjé-
ben, hogy a migráció az egyik legmegosztóbb kérdés  
Magyarország és Németország között. Erre utal az is, 

hogy a két ország kormányfőjét az európai megoldási  
lehetőségek ellenpólusaként ábrázolja a média.  

 

 

Annál is fontosabb, 
hogy beszéljünk a 
migráció témaköréről, hiszen csak így érthet-

jük meg országaink eltérő álláspontját.  
A Magyar-Német Intézet célja, hogy ezen a  

területen is támogassa a két ország közötti 
párbeszédet. Merkel professzor a migráció, az 

integráció és a kulturális identitás kérdéskörét 
jogfilozófiai szempontból közelítette meg az 
előadásában. 

 

Részletes rendezvénybeszámolóért kattintson ide Intézetünk honlapján.  

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-a-migracio-es-az-integracio-jogi-alapproblemai
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Kutatás 
 

Intézetünk kutatási profilja azt a célki-

tűzést szolgálja, hogy az aktuális  

Németországot, Magyarországot és a 

magyar–német bilaterális kapcsolato-

kat érintő híreket, témákat, kérdéseket 

és jövőben várható történéseket (pl. 

szövetségi parlamenti választás) köz-

érthetően összefoglalja és lényegre tö-

rően átadja mindazoknak, akik érdek-

lődnek és többet szeretnének tudni, 

mint amit a magyar sajtóban találnak.  

Mindez a kutatási tevékenység háttéranyagok, feljegyzések folyamatos publikáci-

óját foglalja magában magyar és német nyelven. Egy év alatt összesen 32 elemzés  

született. Az elemzések témái pártprogramok, kancellári portrék, recenziók,  

a német választások és további, a két országot érintő kérdések voltak.  

 

 

 

 

 

 

Az elemzések elolvasásához kattintson ide Intézetünk honlapján.  

  

https://magyarnemetintezet.hu/kutatasok
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Könyvkiadás  

Intézetünk szorosan együttműködik az MCC Press-szel a releváns német szakiro-

dalom terén. Ilyen értelemben ajánlásokat teszünk a Németországban aktuális 

könyvek magyar nyelvre fordítására és kiadására. Felkutatjuk a könyveket, recen-

ziókat írunk és lektorálunk.  

Magyarul megjelent könyvek:  

Andreas Rödder: Konzervatív 21.0 – a polgári Németország programja 

 
Friedrich Merz: Új idők – Új felelősség 
 

Phillip Plickert: Merkel – Tizenhat év kancellárság kritikus mérlege 

 

Németül megjelent könyvek:  

Hrsg. Balázs Orbán, Zoltán Szalai: Der ungarische Staat – Ein interdiszip-

linärer Überblick 
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A tervek szerint az alábbi könyvek jelennek meg magyar nyelven a 

jövőben:  

Dominik Geppert: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 

Klaus-Rüdiger Mai: Die Zukunft gestalten wir 

Birgit Kelle: Gendergaga 

Robin Alexander: Machtverfall 

Constantivn Schreiber: Die Kandidatin  
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Tehetséggondozás 
 

A Magyar-Német Intézet bekapcsolódott a 

Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó 

tevékenységébe is 2021-ben. A tavaszi félév-

ben Bevezetés a német politikai rendszer 

alapjaiba és a magyar-német kapcsolatokba 

címmel tartott magyar nyelvű kurzust az 

egyetemi program résztvevőinek Intézetünk 

igazgatója, Dr. Bauer Bence és tehetséggon-

dozásért felelős projektmenedzserünk, Dörs-

telmann-Fodor Kinga.  

A nyár folyamán vendégoktatónk, Dr. Marc-

Michael Blum tartott angol nyelvű blokkszemináriumot az érdeklődőknek a tömeg-

pusztító fegyverek témakörben.  

Az őszi szemeszterben a  

három további vendégok-

tatónk a következő kurzu-

sokat tartották az MCC-s 

diákoknak: Prof. Dr. Ulrich 

Schlie angol nyelven,  

Germany’s Choice – The 

Foreign and Security Policy 

Agenda of The Federal Re-

public in Historical 

Perspective címmel tartott 

blokkszemináriumot.  

 

 

Prof. Dr. Holm Putzke A tudo-

mány szabadsága címmel tartott 

szemináriumot. Prof. Dr. Werner 

J. Patzelt Német politika címmel 

tartott szemináriumot.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

22 
 

Az oktatási tevékenységen túl Intézetünk gyakornoki programokhoz is direkt hoz-

záférést biztosít az MCC-s diákok számára németországi partnerszervezeteink ál-

tal. Mindez magában foglalja a pályázati anyagok összeállításában való segítség-

nyújtást, a tanácsadást és a kivá-

lasztási folyamatban való részvé-

telt egyaránt, mivel az MCC-s diá-

kok számára nyitott fellowship 

programba beágyazva lehetséges 

a jelentkezés. 2021 szeptembere 

óta folyamatosan küldünk két-há-

rom gyakornokot a németországi 

partnereinkhez. 2022 tavasza óta 

már 8 helyszínen várják Németor-

szágban az MCC-s diákokat:  

Drezdában, Potsdamban, Stutt-

gartban, Bonnban, Dortmundban, 

Münchenben és Bécsben két  

helyen. 

Mindezek mellett segédkezünk a diákprojektek megvalósításában, és ha van rá 

lehetőségünk, intézeti szinten is szervezünk tanulmányutakat. Így például a nov-

ember 16-i berlini könyvbemutatón az MCC-s diákok közül 6 fő is részt vett.  

Visiting Fellowship program  
 

Intézetünk 2021-ben bekapcsoló-

dott az MCC által 2020-ban életre 

hívott Visiting  

Fellowship vendégkutatói ösztön-

díjprogramba, ezáltal 2021-ben 

nyarán egy, őszén négy vendég-

oktatót fogadtunk. Az MCC Fel-

lowship keretében lehetőség nyí-

lik külföldi (és külföldön élő ma-

gyar) kutatóknak, professzorok-

nak, hogy az MCC komplex tevé-

kenységébe bekapcsolódva ku-

tassanak és oktassanak  

Budapesten két héttől egy évig 

terjedő időtartamban.  

Intézetünk a vendégoktatók és szakértők megnyerésével, meghívásával és foga-

dásával kapcsolódott be a Nemzetközi Igazgatóság munkájába. Segítettünk  

a fellowk kiválasztásában, tartózkodásuk megszervezésében, a szakmai progra-

mok összeállításában és kurzusaik teljes körű lebonyolításában.  

Részletes információkat a vendégoktatókról, akiket Intézetünk fogadott 2021-ben, 

itt talál Intézetünk honlapján.  

https://magyarnemetintezet.hu/hir/vendegprofesszorok-a-magyar-nemet-intezetnel

