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A „30 éves a Magyar-Német Barátsági Szerződés jubileumi 

ünnepség” sajtószemléje 

 

2022. február 14-én került sor a Mathias Corvinus Collegiumnál működő Magyar-

Német Intézet, a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Konrad-Adenauer-

Stiftung közös rendezvényére, amely a Magyar-Német Kereskedelmi Kamara és a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata támogatásával, valamint a 

Német Gazdasági Klub és Németország budapesti Nagykövetségének 

közreműködésével 

került 

megrendezésre. 

A rendezvény 

középpontjában az 

1992. február 6-án 

aláírt barátsági 

együttműködési és 

európai partnerségről 

szóló Szerződés állt, 

amelyet Antall József 

miniszterelnök és 

Helmut Kohl német 

kancellár írtak alá 

Mádl Ferenc akkori tárca nélküli miniszter és Hans-Dietrich Genscher német 

külügyminiszterrel. A megállapodás aláírásával mindkét állam elkötelezte magát a 

szoros barátsági együttműködésre, amelynek keretein belül az emberi jogokat, a 

jogállamiság alapelvét tiszteletben tartó Európa megteremtésére törekszenek a 

nemzetközi jog, az ENSZ Alapokmánya, a Helsinki Záródokumentum, valamint a 

Párizsi Charta szellemében. 

Az eseményen a két ország képviseletében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 

vezető miniszter és Matthias Rößler szászországi tartományi parlamentelnök 

vettek részt és tartottak ünnepi beszédet. A rendezvény házigazdája Bauer Bence 

volt, a zenei aláfestésről pedig a Virtuózok kamaraegyüttese 

gondoskodott. Köszöntőket mondtak: Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus 

Collegium főigazgatója, Michael Winzer, a Konrad-Adenauer-Stiftung 

magyarországi képviseletének vezetője, Johannes Haindl, a Németországi 

Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint Barbara Zollmann, a 

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezető igazgatója. 

A nagy sajtóérdeklődésű eseményről több cikk is megjelent, amelyek alább 

bemutatásra kerülnek:  
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1. Azonnali.hu  

„Megemlékezésen olvasott be a németeknek Gulyás Gergely” 

A miniszter szerint „ma joggal mondhatjuk, hogy Magyarország a demokrácia és 

a jogállamiság iránt Európában a legelkötelezettebb ország”, mert „kizárólag az én 

hazámnak vannak olyan vezetői, akik nem demokráciában beszéltek egy jogállam 

szépségéről, hanem egy diktatúrában küzdöttek azért, hogy demokrácia, 

szabadság és jogállam legyen” – a miniszter itt Áder Jánosra, Orbán Viktorra és 

Kövér Lászlóra gondolt. 

 

Gulyás Gergely a két nép barátságát méltató szavai mellett több kritikus kijelentést 

is tett a magyar-német kapcsolatokra. Gulyás Gergely szerint Németország nagy 

ország ennek megfelelő sokszínűséggel, 

„még akkor is, ha bizonyos területeken ez a sokszínűség hiányzik, a sajtóban 

például aggasztó mértékben hiányzik, a német sajtó sokszínűsége teljes 

mértékben hiányzik”. 

„Két nappal ezelőtt éppen a DPA hírügynökség hamisította meg a magyar 

miniszterelnök szavait” – mondta Gulyás Gergely.  

Az EU jövőjével kapcsolatban Gulyás szerint a lényeg, hogy mindenki tartsa magát 

az uniós alapszerződésekhez, az írott jogot tartsa be. Gulyás Gergely szerint a 

német kormány társadalompolitikájával a régió országaiban a parlamentbe sem 

lehetne bejutni. Az Azonnali munkatársa több német résztvevőt megkérdezett a 

helyszínen a beszéddel kapcsolatban és – kissé meglepő módon – alapvetően 

pozitív reakciókkal találkozott. Egy vendég szerint „Gulyás Gergely legalább sosem 

üres protokoll szöveget mond fel ilyenkor, érdemes odafigyelni a beszédeire”, 

hozzátéve, hogy a DPA szerinte is hírt hamisított. 

LINK: https://azonnali.hu/cikk/20220215_megemlekezesen-olvasott-be-a-
nemeteknek-gulyas-gergely  

 

2. BOON.hu – Borsod-Abaúj-Zemplén megye híroldala  

„Harmincéves a magyar-német baráti szerződés” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter hétfőn Budapesten, a szerződés aláírásának évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen. […] 

https://azonnali.hu/cikk/20220215_megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely
https://azonnali.hu/cikk/20220215_megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely
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Matthias Rössler, Szászország tartományi parlamentjének elnöke azt mondta: 
Magyarországgal kapcsolatos személyes élményeit és a magyar történelem 

bizonyos részeit is felidézve, valamint a német egység létrejöttére utalva közölte: 
1989 egy „közép-európai szabadságforradalom” volt, a németek sosem felejtik el 

a magyaroknak, hogy az első lyukat ők ütötték a vasfüggönyön. A gazdasági és 
kulturális kapcsolatok méltatása mellett a többi között arról beszélt, hogy a 
nemzetek és a régiók jelentik a polgárok politikai hazáját Európában. Úgy látta, 

hogy az EU-ban a közép-európaiak – köztük a szászok is – egyre fontosabbak. 
Meggyőződése szerint a közép-európai országok az EU élő magvát képzik, és 

tudatában kell lenni ennek az erőnek azért, hogy le tudják küzdeni a 21. század 
kihívásait. Szavai zárásaként azt kívánta, hogy a német–magyar barátsági 
szerződés maradjon meg örökké és töltsék meg élettel azt mindkét oldalról. 

Matthias Rössler méltatta tovább a kormány nemzetiségi politikáját, amely konkrét 
lépésekkel védi és erősíti a magyarországi német kisebbség identitását. 

LINK: https://www.boon.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-

nemet-barati-szerzodes  

 

3. Hirado.hu  

„Mindenki tartsa magét az aláírt uniós szerződésekhez!” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e - hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter hétfőn Budapesten. […] 

A miniszter előtt felszólaló Matthias Rössler, Szászország tartományi 

parlamentjének elnöke azt mondta: a nemzet a polgárok politikai hazája marad 
továbbra is Európában. Gulyás Gergely e szavakra utalva úgy értékelt: „szerintünk 
ez kulcsfontosságú, szerintünk ez nemcsak következik a szerződésekből, hanem 

benne is van (a szerződésekben)”. Gulyás Gergely úgy vélte: jó okunk kell, hogy 
legyen az optimizmusra, ugyanis Magyarország és Németország hosszú ideje 

szövetséges, jóban és rosszban is voltunk együtt; A miniszter úgy folytatta: 
Magyarországon is van okunk, időnként aggodalomra, mert a választási 
kampányban az „egyik miniszterelnök-jelölt (…) azt találta mondani, hogy egy 

olyan szövetséget vezet, ahol fasiszták és kommunisták vannak, de mindenki 
megmaradhat fasisztának és kommunistának. „Nyilván ez például a német 

államrezonnal összeegyeztethetetlenül szembe megy” – jegyezte meg. 

Matthias Rössler, Magyarországgal kapcsolatos személyes élményeit és a magyar 
történelem bizonyos részeit is felidézve, valamint a német egység létrejöttére 

utalva közölte: 1989 egy közép-európai szabadságforradalom volt, németek a 
sosem felejtik el magyaroknak, hogy az első lyukat ők ütötték a vasfüggönyön. A 

gazdasági és kulturális kapcsolatok méltatása mellett a többi között arról beszélt, 
hogy a nemzetek és a régiók jelentik a polgárok politikai hazáját Európában. Úgy 
látta, hogy az EU-ban a közép-európaiak – köztük a szászok is – egyre 

fontosabbak. Meggyőződése szerint a Közép-Európai országok az EU élő magvát 
képzik és tudatában kell lenni ennek az erőnek, azért hogy le tudják küzdeni a 21. 

https://www.boon.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://www.boon.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
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század kihívásait. Szavai zárásaként azt kívánta, hogy a német-magyar barátsági 
szerződés maradjon meg örökké és töltsék meg élettel azt mindkét oldalról. 

Matthias Rössler méltatta a tovább a kormány nemzetiségi politikáját, amely 
konkrét lépésekkel védi és erősíti a magyarországi német kisebbség identitását. 

LINK: https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/14/gulyas-mindenki-tartsa-magat-
az-alairt-unios-szerzodesekhez  

 

4. Hírlapszemle.hu  

„Megemlékezésen olvasott be a németeknek Gulyás Gergely” 

A miniszter szerint „ma joggal mondhatjuk, hogy Magyarország a demokrácia és 

a jogállamiság iránt Európában a legelkötelezettebb ország”, mert „kizárólag az én 

hazámnak vannak olyan vezetői, akik nem demokráciában beszéltek egy jogállam 

szépségéről, hanem egy diktatúrában küzdöttek azért, hogy demokrácia, 

szabadság és jogállam legyen” – a miniszter itt Áder Jánosra, Orbán Viktorra és 

Kövér Lászlóra gondolt. 

 

Egy vendég szerint „Gulyás Gergely legalább sosem üres protokoll szöveget mond 

fel ilyenkor, érdemes odafigyelni a beszédeire”, hozzátéve, hogy a DPA szerinte is 

hírt hamisított. 

LINK: https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/megemlekezesen-olvasott-be-a-
nemeteknek-gulyas-gergely/  

https://azonnali.hu/cikk/20220215_megemlekezesen-olvasott-be-a-
nemeteknek-gulyas-gergely  

 

5. Hungary Today  

„PMO Head Gulyás: Hungary “is the EU country most committed to 

the rule of law, democracy, and freedom” 

Gergely Gulyás, the prime minister’s chief of staff, told an event celebrating the 

30th anniversary of the Hungarian-German friendship agreement that EU member 

states that had ambitions for making changes to rules that went beyond the 

European basic treaties would have to reach a consensus with all member states 

first. […] 

Matthias Roessler, the speaker of the Saxon regional parliament, said Germany 

“will never forget that Hungarians were the first to blow a hole in the Iron Curtain.” 

Central Europe is gaining importance in Europe, he said. Central Europeans, 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/14/gulyas-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/14/gulyas-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez
https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely/
https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely/
https://azonnali.hu/cikk/20220215_megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely
https://azonnali.hu/cikk/20220215_megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely
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including Saxony and Hungary, “are the living core of Europe”, he said. That 

confidence is essential to weathering the challenges of the 21st century, he said. 

Roessler praised Hungary’s policies for ethnic minorities, which “protects and 

strengthens the identity of ethnic Germans in Hungary.” 

In a message, Johannes Haindl, Germany’s ambassador to Hungary, praised 

cultural cooperation between the two countries. At the same time, he insisted that 

“political differences in certain areas have grown into ideological culture wars”. 

LINK: https://hungarytoday.hu/pmo-head-gulyas-hungary-is-the-eu-country-

most-committed-to-the-rule-of-law-democracy-and-freedom/  

 

6. Délmagyar.hu – Dél-Magyarország híroldala 

“Harmincéves a Magyar-német barátsági szerződés” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter hétfőn Budapesten, a szerződés aláírásának évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen. […] 

Matthias Rössler, Szászország tartományi parlamentjének elnöke azt mondta: 

Magyarországgal kapcsolatos személyes élményeit és a magyar történelem 
bizonyos részeit is felidézve, valamint a német egység létrejöttére utalva közölte: 
1989 egy „közép-európai szabadságforradalom” volt, a németek sosem felejtik el 

a magyaroknak, hogy az első lyukat ők ütötték a vasfüggönyön. […] 
 

LINK: https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-

magyar-nemet-barati-szerzodes  

 

7. 24.hu  

„Gulyás Gergely: Magyarország a szabadság, a demokrácia és a 

jogállamiság iránt leginkább elkötelezett ország az unióban” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

hétfőn Budapesten. Gulyás Gergely a magyar-német barátsági szerződés 30. 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Magyarország 

a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság iránt leginkább elkötelezett ország 

az unióban, amelynek jelenlegi vezetői – a miniszterelnök, a házelnök és az államfő 

is – korábban egy diktatúrában küzdöttek a jogállamért. 

https://hungarytoday.hu/pmo-head-gulyas-hungary-is-the-eu-country-most-committed-to-the-rule-of-law-democracy-and-freedom/
https://hungarytoday.hu/pmo-head-gulyas-hungary-is-the-eu-country-most-committed-to-the-rule-of-law-democracy-and-freedom/
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
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„Ez az egyik oka, hogy ezen a területen nem szívesen fogadunk el kioktatást” – 

mondta, majd azt is hozzátette, hogy „Németország nagy és sokszínű ország a 

német sajtóból pedig aggasztó mértékben hiányzik a sokszínűség”. Szerinte két 

nappal ezelőtt a német dpa hírügynökség meghamisította a magyar miniszterelnök 

szavait. 

A miniszter szerint Magyarországon is „van okunk, időnként aggodalomra, mert a 

választási kampányban az egyik miniszterelnök-jelölt azt találta mondani, hogy 

egy olyan szövetséget vezet, ahol fasiszták és kommunisták vannak, de mindenki 

megmaradhat fasisztának és kommunistának”. 

LINK: https://24.hu/belfold/2022/02/15/gulyas-gergely-beszed-

demokracia-jogallamisag/  

8. Vajdaság ma – a szerbiai határon túli magyarok híroldala 

„Gulyás: Mindenki tartsa magát az aláírt uniós szerződésekhez!” 

A német-magyar barátsági szerződésről szólva jelezte: az hosszabb ideje van 

hatályban, mint ameddig a berlini fal állt. A miniszter értékelése szerint ez idő alatt 
a két állam látványos eredményeket ért el, utalt arra, hogy gazdaságuk jelentős 
mértékben nőtt össze, példaként említve, hogy Németország kétszer akkora 

volumenű külkereskedelmet bonyolít a visegrádi országokkal, mint 
Franciaországgal. […] Gulyás Gergely kitért a kulturális kapcsolatokra is, jelezve, 

hogy a nem német anyanyelvű uniós országok közül egyedül Magyarországon 
lehet az óvodától az egyetemig németül tanulni. Gulyás Gergely azt is 
hangsúlyozta, hogy Magyarország a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság 

iránt leginkább elkötelezett ország az unióban, amelynek jelenlegi vezetői - a 
miniszterelnök, a házelnök és az államfő is - korábban egy diktatúrában küzdöttek 

a jogállamért. "Ez az egyik oka, hogy ezen a területen nem szívesen fogadunk el 
kioktatást" - emelte ki, majd úgy vélte, bár Németország nagy és sokszínű ország 
a német sajtóból "aggasztó mértékben hiányzik" a sokszínűség. Ennek aktuális 

példájának nevezte, hogy két nappal ezelőtt a német dpa hírügynökség hamisította 
meg a magyar miniszterelnök szavait". 

Matthias Rössler, Szászország tartományi parlamentjének elnöke azt mondta: 

Magyarországgal kapcsolatos személyes élményeit és a magyar történelem 
bizonyos részeit is felidézve, valamint a német egység létrejöttére utalva közölte: 
1989 egy "közép-európai szabadságforradalom" volt, németek a sosem felejtik el 

magyaroknak, hogy az első lyukat ők ütötték a vasfüggönyön. […] 

LINK: https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/23062/Gulyas-Mindenki-
tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html  

https://24.hu/belfold/2022/02/15/gulyas-gergely-beszed-demokracia-jogallamisag/
https://24.hu/belfold/2022/02/15/gulyas-gergely-beszed-demokracia-jogallamisag/
https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/23062/Gulyas-Mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html
https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/23062/Gulyas-Mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html


 

 

7 
 

9. VEOL – Veszprém megye híroldala 

„Harmincéves a magyar-német baráti szerződés” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter hétfőn Budapesten, a szerződés aláírásának évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen. […] 

Matthias Rössler, Szászország tartományi parlamentjének elnöke azt mondta: 

Magyarországgal kapcsolatos személyes élményeit és a magyar történelem 
bizonyos részeit is felidézve, valamint a német egység létrejöttére utalva közölte: 
1989 egy „közép-európai szabadságforradalom” volt, a németek sosem felejtik el 

a magyaroknak, hogy az első lyukat ők ütötték a vasfüggönyön. […] 
 

Matthias Rössler méltatta tovább a kormány nemzetiségi politikáját, amely konkrét 
lépésekkel védi és erősíti a magyarországi német kisebbség identitását. […] 
 

LINK: https://www.veol.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-

nemet-barati-szerzodes  

 

10.Starthírek.hu 

„Gulyás Gergely: Magyarország a szabadság, a demokrácia és a 

jogállamiság iránt leginkább elkötelezett ország az unióban” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

hétfőn Budapesten. […] 

LINK: https://starthirek.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-

szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-

az-unioban/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://www.veol.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://starthirek.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://starthirek.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://starthirek.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
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11.Hírlapszemle.hu  

„Gulyás Gergely: Magyarország a szabadság, a demokrácia és a 

jogállamiság iránt leginkább elkötelezett ország az unióban” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

hétfőn Budapesten. […] 

LINK: https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-

szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-

az-unioban/ 

 

12.Kisalföld.hu - Győr-Moson-Sopron megye híroldala 

„Harmincéves a magyar-német baráti szerződés” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter hétfőn Budapesten, a szerződés aláírásának évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen. […] 

Matthias Rössler, Szászország tartományi parlamentjének elnöke azt mondta: 

Magyarországgal kapcsolatos személyes élményeit és a magyar történelem 
bizonyos részeit is felidézve, valamint a német egység létrejöttére utalva közölte: 
1989 egy „közép-európai szabadságforradalom” volt, a németek sosem felejtik el 

a magyaroknak, hogy az első lyukat ők ütötték a vasfüggönyön. […] 
 

Matthias Rössler méltatta tovább a kormány nemzetiségi politikáját, amely konkrét 
lépésekkel védi és erősíti a magyarországi német kisebbség identitását.  
 

LINK: https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-

nemet-barati-szerzodes  

 

13.Propeller.hu  

„Gulyás Gergely szerint Magyarország a szabadság, a demokrácia 

és a jogállamiság iránt leginkább elkötelezett ország az unióban” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter hétfőn Budapesten. […] 

A miniszter előtt felszólaló Matthias Rössler, Szászország tartományi 
parlamentjének elnöke azt mondta: a nemzet a polgárok politikai hazája marad 
továbbra is Európában. Gulyás Gergely e szavakra utalva úgy értékelt: "szerintünk 

https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes


 

 

9 
 

ez kulcsfontosságú, szerintünk ez nemcsak következik a szerződésekből, hanem 
benne is van (a szerződésekben)". […] 

 

LINK: https://propeller.hu/itthon/3775770-gulyas-gergely-magyarorszag-

szabadsag-demokracia-jogallamisag-irant-leginkabb  

14.Demokrata.hu  

„Gulyás Gergely: Mindenki tartsa magát az aláírt uniós 

szerződésekhez!  

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés 

az, hogy az írott jog érvényesül-e – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter hétfőn Budapesten. […] 

Szavai szerint az EU-ban vannak olyan eltérő társadalmi különbségek, 

amelyeken „nem tudunk és nem is akarunk változtatni”.  […] 

A miniszter előtt felszólaló Matthias Rössler, Szászország tartományi 

parlamentjének elnöke azt mondta: a nemzet a polgárok politikai hazája 

marad továbbra is Európában. Gulyás Gergely e szavakra utalva úgy 

értékelt: „szerintünk ez kulcsfontosságú, szerintünk ez nemcsak 

következik a szerződésekből, hanem benne is van (a szerződésekben)”.  

[…] 

LINK: https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-mindenki-tartsa-

magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez-488202/ 

 

15.Kormány.hu  

Mindenki tartsa magát az aláírt uniós szerződésekhez!  

A tárcavezető azt mondta: ha ebben egyetértünk, nagy bajba már nem 

kerülhetünk, mert "vagy egyetértésre jutunk, vagy maradnak a jelenlegi keretek". 

Európában a lisszaboni szerződés által megteremtett, megerősített 

együttműködésekből inkább egyre több lesz - fogalmazott Gulyás Gergely, aki 

ezek közé sorolta az eurózónát és a schengeni övezetet is. […] 

A miniszter előtt felszólaló Matthias Rössler, Szászország tartományi 

parlamentjének elnöke azt mondta: a nemzet a polgárok politikai hazája marad 

továbbra is Európában. Gulyás Gergely e szavakra utalva úgy értékelt: "szerintünk 

ez kulcsfontosságú, szerintünk ez nemcsak következik a szerződésekből, hanem 

benne is van (a szerződésekben)". […] 

LINK: https://kormany.hu/hirek/mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-

szerzodesekhez  

 

https://propeller.hu/itthon/3775770-gulyas-gergely-magyarorszag-szabadsag-demokracia-jogallamisag-irant-leginkabb
https://propeller.hu/itthon/3775770-gulyas-gergely-magyarorszag-szabadsag-demokracia-jogallamisag-irant-leginkabb
https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez-488202/
https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez-488202/
https://kormany.hu/hirek/mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez
https://kormany.hu/hirek/mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez
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16.Magyar Hírlap  

Gergely Gulyás: Wir müssen die Unterschiede akzeptieren 
„Die Stärke der EU liegt in der Vielfalt der Nationen“ 

 
In den vergangenen dreißig Jahren haben wir spektakuläre Ergebnisse in den 

deutsch-ungarischen Beziehungen erreicht – stellt Gergely Gulyás, Minister im Amt 

des Ministerpräsidenten am Montag Abend bei der vom Mathias-Corvinus-

Collegium und der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierten 

Jubiläumsveranstaltung aus Anlass des dreißigjährigen Jubiläums des deutsch-

ungarischen Freundschaftsvertrages. 

Der Politiker meinte, dass heute Ungarn das Land Europas sei, das sich am meisten 

für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit engagiert. Er betonte, dass es 

mehrere verschiedene Vorstellungen über die Zukunft der EU gebe, die Frage 

jedoch darin liege, ob geschriebenes Recht zur Geltung kommt. Ein jeder habe sich 

an unterzeichnete Verträge halten oder unter Einhaltung geschriebenen Rechts sei 

im Einvernehmen eine Änderung der Verträge notwendig – fügte er hinzu. Mit 

Respekt für die Unterschiede unter den Ländern müsse zusammengearbeitet 

werden – hielt Gergely Gulyás fest, wobei er betonte: nach wie vor bleibe die 

Nation die politische Heimat der Bürger. 

Bei der Veranstaltung sprach Matthias Rößler, Landtagspräsident des Freistaats 

Sachsen und betonte, dass die vielbeschworene Einheit der Werte in Europe in 

Sachen Familie, Religion, Nation oder Migration nicht existiere. In Freiheit 

Gesellschaften könne ein breites Spektrum der Meinungen über die gleichen 

Fragen existieren – fügte er hinzu. Der Politiker meinte, dass die Stärke der 

Europäischen Union in der Vielfalt der Nationen liege, wobei der Kern identisch sei 

und dass diese europäische Identität die Völker verbinde. Über die deutsch-

ungarischen Beziehungen betonte er, dass wir die gemeinsamen Werte zu wahren 

haben und wir nur gemeinsam die Stürme der Zeiten überleben können. 

Johannes Haindl, Botschafter der Bundesrepublik in Ungarn hob in seiner 

Ansprache hervor, dass die Freundschaft zwischen Deutschen und Ungarn auch 

heute noch stark sei. Deutschland werde den Schwerpunkt in den Beziehungen 

nach wie vor auf den Dialog und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe legen – 

ergänzte er.  

 

 

Gergely Gulyás: Für eine Änderung der 

Verträge ist Einvernehmen notwendig 

Bild: Tamás Puger 
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17.Ungarn Heute  

Gulyás: „Deutschland, ein großes und vielfältiges Land hat eine 

Presse mit beunruhigend wenig Vielfalt” 

„Es gibt unterschiedliche Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird“ sagte 

der ungarische Kanzleramtsminister am Montag in seiner Rede anlässlich der 

Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des ungarisch-deutschen Freundschaftsvertrags. 

Laut Gulyás ist Ungarn das Land, das sich in der EU am stärksten für Freiheit, 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzt. Bei der Veranstaltung, die vom 

Deutsch-Ungarischen Institut am Mathias Corvinus Collegium, der Stiftung für ein 

Bürgerliches Ungarn sowie dem Budapester Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung 

organisiert wurde, hielt auch Matthias Rößler, der Sächsische Landtagspräsident 

eine Festrede ab und sagte: „Dialog und Kooperation auf Augenhöhe stehen bei 

uns an vorderster Stelle, in guten wie in schlechten Zeiten“. […] 

Matthias Rössler, Sächsische Landtagspräsident sagte dazu: Er erinnerte an seine 
persönlichen Erfahrungen mit Ungarn sowie an Teile der ungarischen Geschichte 

und die Schaffung der deutschen Einheit und sagte, 1989 sei eine „Revolution der 
Freiheit in Mitteleuropa“ gewesen und die Deutschen würden nie vergessen, dass 

die Ungarn das erste Loch in den Eisernen Vorhang gerissen haben. Er lobte nicht 
nur die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen, sondern sagte auch, dass die 
Nationen und Regionen die politische Heimat der Bürger in Europa seien. […] 

LINK: https://ungarnheute.hu/news/gulyas-deutschland-ein-grosses-und-

vielschichtiges-land-hat-eine-presse-mit-beunruhigend-wenig-vielfalt-45285/  

 

18.Origo.hu  

„Gulyás Gergely: Mindenki tartsa magát az uniós szerződésekhez!  

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e - hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter hétfőn Budapesten. […] "őszintén reméljük, hogy másban sem 

fogalmazódott meg, hogy a magyar kormány (.) helyett kell politikát folytatni".- 

folytatta hozzátéve: "őszintén reméljük, hogy másban sem fogalmazódott meg, 

hogy a magyar kormány (.) helyett kell politikát folytatni". 

A miniszter előtt felszólaló Matthias Rössler, Szászország tartományi 
parlamentjének elnöke azt mondta: a nemzet a polgárok politikai hazája marad 

továbbra is Európában. Gulyás Gergely e szavakra utalva úgy értékelt: "szerintünk 
ez kulcsfontosságú, szerintünk ez nemcsak következik a szerződésekből, hanem 

benne is van (a szerződésekben)". […] 

https://ungarnheute.hu/news/gulyas-deutschland-ein-grosses-und-vielschichtiges-land-hat-eine-presse-mit-beunruhigend-wenig-vielfalt-45285/
https://ungarnheute.hu/news/gulyas-deutschland-ein-grosses-und-vielschichtiges-land-hat-eine-presse-mit-beunruhigend-wenig-vielfalt-45285/
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Johannes Haindl, a Németország magyarországi nagykövetének köszöntője 
szerint "a németek mélységesen hálásak és azok is maradnak" a német egység 

megteremtéséért tett magyar hozzájárulásokért. A német diplomata miután 
méltatta a kulturális kapcsolatokat, kitért arra is, hogy az utóbbi időben "néhány 

területen" tapasztalt politikai nézetkülönbségek ideológiai kultúrharccá 

hangosodtak. 

LINK: https://www.origo.hu/itthon/20220214-gulyas-gergely-mindenki-tartsa-

magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html  

 

19.KLUBrádió 

„Gulyás Gergely: Magyarország a szabadság, a demokrácia és a 

jogállamiság iránt leginkább elkötelezett ország az unióban” 

Többféle elképzelés él Európa jövőjéről, ami önmagában nem baj; a kérdés az, 

hogy az írott jog érvényesül-e – mondta Gulyás Gergely a magyar-német barátsági 

szerződés 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen hétfőn Budapesten. 

Gulyás azt is hozzátette, hogy "Németország nagy és sokszínű ország a német 

sajtóból pedig aggasztó mértékben hiányzik a sokszínűség”. Szerinte két nappal 

ezelőtt a német dpa hírügynökség meghamisította a magyar miniszterelnök 

szavait 

20.Zentrum.hu – Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ  

„30 éves a Magyar-Német Barátsági Szerződés” 

30 évvel ezelőtt, 1992. február 6-án a Németországi Szövetségi Köztársaság – Helmut Kohl 

kancellár és Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter – és az akkori Magyar Köztársaság 

kormányának képviselői – Antall József miniszterelnök és Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter 

– Budapesten aláírták a baráti együttműködésről és európai partnerségről szóló szerződést. 

Ezzel mindkét állam elkötelezte magát amellett, hogy a „különleges kapcsolatoknak megfelelő 

szoros baráti együttműködésre törekszenek”. […] 

Dr. Gulyás Gergely kiemelte, hogy a nem német anyanyelvű uniós országok közül egyedül 

Magyarországon lehet az óvodától az egyetemig németül tanulni. Dr. Rößler pedig kiemelte a 

németség több évszázados múltját Magyarországon, illetve méltatta mindazok a munkáját, 

akik tevékenységükkel a német nemzetiségi identitás erősítését szolgálják. […] 

LINK: http://www.zentrum.hu/hu/2022/02/30-eves-a-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes/  

 

 

 

 

https://www.origo.hu/itthon/20220214-gulyas-gergely-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html
https://www.origo.hu/itthon/20220214-gulyas-gergely-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html
http://www.zentrum.hu/hu/2022/02/30-eves-a-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes/
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21.Magyar Nemzet  

„A magyar–német barátság nem csak papíron él” 

– „Ami a két nép múltját, barátságát, történelmét illeti, minden okunk megvan az 

optimizmusra” – hangsúlyozta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 

miniszter a magyar–német barátsági szerződés 30. évfordulója alkalmából a 

Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol egyaránt felcsendült a német és a magyar 

himnusz. 

 

 – Hol lehetne a magyar–német együttműködésről jobban szólni, mint Budapesten, 

a hidak városában? A híd, amely mindkét oldalon megkapaszkodik, az 

együttműködés jelképe  – fogalmazott Matthias Rössler, a szászországi tartományi 

parlament elnöke is ünnepi beszédében. – Helmut Kohl boldog lenne, ha látná, 

hogy ezt a szerződést mennyi élettel töltötték meg – jelentette ki Michael Winzer, 

a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi képviseletvezetője is, hozzátéve, ha 

körbetekintünk ebben a magyarokkal és németekkel zsúfolt teremben, akkor 

láthatjuk, hogy a barátság nem csak papíron él. 

 

LINK: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/a-magyar-nemet-baratsag-

nem-csak-papiron-el  

 

22. Budapester Zeitung  

 

„Freundschaft ein inneres Anliegen” 

Vor 30 Jahren, am 6. Februar 1992, unterzeichneten József Antall und Helmut 

Kohl den Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in 

Europa. 

LINK: https://www.budapester.hu/wirtschaft/freundschaft-ein-inneres-anliegen/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/a-magyar-nemet-baratsag-nem-csak-papiron-el
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/a-magyar-nemet-baratsag-nem-csak-papiron-el
https://www.budapester.hu/wirtschaft/freundschaft-ein-inneres-anliegen/
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23.Neue Zeitung – a magyarországi németek hetilapja 

 

 

LINK: https://neue-zeitung.hu/30-jahre-deutsch-ungarischer-

freundschaftsvertrag/  

 

https://neue-zeitung.hu/30-jahre-deutsch-ungarischer-freundschaftsvertrag/
https://neue-zeitung.hu/30-jahre-deutsch-ungarischer-freundschaftsvertrag/
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