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Magyar–német kapcsolatok 2014 elején
Czukor József

Hazánk számára Németország kétségtelenül az egyik legfontosabb és sok te-
kintetben talán az első számú partner Európában, közvetlen szomszédjaink 
mellett. Noha ez a megállapítás gyakran elhangzik, amikor a magyar–német 

kapcsolatok jelentőségét kívánjuk hangsúlyozni, mégis úgy gondolom, hogy a bilate-
rális együttműködés, kül- vagy gazdaságpolitikai és kulturális kapcsolataink meggyő-
ző adatai mögött mindig ott vannak a személyes élményeink, amelyek a példátlanul 
szoros magyar–német kapcsolatok valódi fundamentumát jelentik. Nem túlzás azt ál-
lítani, hogy a magyarok többségének van valamilyen – mégpedig általában pozitív – 
benyomása a németekről és Németországról. A személyes barátságok, a magyarországi 
németség, a közös történelem, a több ezer magyarországi német munkaadó, a Németor-
szágban munkát vállaló honfitársaink jó benyomásai, esetleg az egyetemi évfolyamtár-
sak, a magyarországi német iskolák, az Andrássy Egyetem, a magyar és a német tudo-
mány és kutatás nagy hagyományokra visszatekintő szimbiózisa, a több mint négyszáz 
testvérvárosi kapcsolat, Bach vagy csak egy utazás, egy német autó, solingeni kés, jénai 
tál, a Balatonnál nyaraló német turisták alakítják a pozitív képet a német valóságról.

Az elmúlt három évben sokat és sokszor beszéltünk egymásról. Német barátainkat 
a fentiekben leírt szoros barátság miatt is foglalkoztatja, hogyan kerekedett felül Ma-
gyarország a gazdasági és társadalmi krízisen. Tudják, hogy ez számunkra sem volt 
egyszerű és megszokott út, helyzetünk arra kényszerített minket, hogy szokatlan vá-
laszokat adjunk a problémákra. Döntéseink megértése azonban csak akkor lehetséges, 
ha történelmünk és helyzetünk összekötő mozzanatait és különbözőségeit egyaránt 
ismerjük és elfogadjuk.

Kétségtelen, hogy egy sor – különösen gazdasági – intézkedésünk helyenként a né-
met gazdasági szereplők érdeksérelmével is járt, a magyar belpolitikai viták egy része 
pedig felkészületlenül érte a német közvélemény formálóit (ennek oka például, hogy 
a német közmédiának nincs budapesti tudósítója). A közvélemény-formálók részéről 
nemritkán megnyilvánuló – gyakran túlzó, méltánytalan vagy egyenesen alaptalan – 
kritika jórészt a felszínen mozgott, és azt döntően ideologikus vagy emocionális elemek 
dominálták, a bírálatok alapjául szolgáló magyarországi folyamatok, illetve az azok ál-
tal érintett közös érdekek feltárására és megértésére nem mindig került sor.
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***

Úgy tűnik, a magyar országgyűlési választások közeledtével elcsendesednek a német 
médiában ezek a kritikus hangok. Ez nem utolsósorban annak köszönhető, hogy kezd 
tudatossá válni: Magyarország az elmúlt kormányzati ciklusban elvégezte a válság-
kezeléshez szükséges „házi feladatait”. Erről tanúskodik az ország konszolidált költ-
ségvetése, az adósság-visszafizetés kiegyensúlyozott üteme, a munkahelyteremtés, és 
ebbe a sorba illeszkedik az Alaptörvény megalkotása és a határon túl élő magyarság 
anyaországhoz fűződő viszonyának – több mint fél évszázada húzódó – rendezése is.

Az Európai Bizottság megszüntette az uniós csatlakozásunk óta hazánk ellen fo-
lyamatban levő túlzottdeficit-eljárást, őszi jelentésében pedig elismerte, hogy tartósan 
növekedési pályára léptünk. Csökken a munkanélküliség: 2010 óta kétszázezer új mun-
kahely keletkezett, alacsony szintű – két százalék körüli – az infláció, csökken az állam-
adósság, az IMF-hitelt pedig határidő előtt visszafizettük. Eredményeinket a fiskális 
konszolidációra nagy hangsúlyt fektető német kormány is elismeri, annál is inkább, 
mert azok növekvő garanciát jelentenek arra, hogy Magyarországon – más európai or-
szágoktól eltérően – a jövőben sem lesz szükség az európai partnerek – mindenekelőtt 
Németország – politikai, gazdasági és pénzügyi eszközei bevonásával folytatandó vál-
ságkezelésre.

Sikereinkben fontos szerepet játszanak a Németországhoz fűződő gazdasági kapcso-
latok. A mindenkori magyar kormányok joggal szenteltek az elmúlt negyed évszázad-
ban kiemelt figyelmet a hazánkba áramló német befektetések ösztönzésének. A német 
tőkekihelyezés bázisán kulcsfontosságú munkahelyteremtés valósult meg hazánkban, 
tudás és technológia áramlik Magyarországra. A német befektetések volumene 2013-ig 
meghaladta a 20 milliárd eurót. A német vállalatok döntő többsége elégedett a ma-
gyarországi eredményeivel, 84 százalékuk pedig az eddigi beruházásainak bővítését 
tervezi a 2014–2020 közötti időszakban.

A magyar–német gazdasági kapcsolatok fejlődésében és Magyarország gazdasági 
teljesítményében a 2013-as év fordulópontot jelentett. A magyar kormány kiemelt fi-
gyelmet fordít a német partnerekkel és vállalatokkal folytatott párbeszéd rendszeressé 
tételére, ami a velük kötött stratégiai partnerségi megállapodásokban is kifejezésre jut 
(Daimler, Audi, Knorr-Bremse, Continental, Magyar Telekom).

Országaink geostratégiai helyzetéből adódó kölcsönös érdeke, hogy tovább erősít-
sük a szoros gazdasági kapcsolatokat. Ez nem egyirányú folyamat, hiszen időközben 
a hazai tulajdonú vállalatok, cégek is sikeresen megvetették lábukat a német piacon. 
A Németországba irányuló, dinamikusan növekvő magyar áruexport mellett a magyar 
vállalatok szolgáltatásexportja is figyelemre méltó: az elmúlt évben közel 1200 magyar 
cég teljesített németországi megrendeléseket, hozzájárulva ezzel a német gazdaság nö-
vekedéséhez is. Egyre több innovatív fiatal magyar vállalkozás lép sikeresen a külföldi, 
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köztük a német piacra, amit a magyar kormány 2013-ban és 2014-ben több németországi 
(berlini és frankfurti) helyszínen megvalósuló roadshow megszervezésével is támogat.

A két ország közötti tudományos együttműködések jogi alapja a német–magyar 
tudományos kezdeményezésekről szóló, 2004-es miniszterelnöki közös nyilatkozat. 
A kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet játszik a 2012-ben a nagykövetség tá-
mogatásával alakult Gábor Dénes Társaság a Tudományos Együttműködésért, amely a 
magyar–német kutatói kapcsolatok kiépítésének, továbbfejlesztésének a fóruma, illetve 
új típusú együttműködési formák kialakításával a tudomány mellett a civil társadalom 
és a politika közötti köteléket is erősíteni hivatott.

Oktatási-tudományos területen az együttműködés kiemelkedő intézményei: az And-
rássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, a Goethe Intézet, a Budapesti Német 
Iskola, a hallgatói és kutatói ösztöndíjakat kínáló DAAD (Német Felsőoktatási Csere-
szolgálat), az Alexander von Humboldt Alapítvány, valamint a FernUniversität Hagen, 
amely távoktatási központot is működtet Budapesten. Az oktatási együttműködés te-
rén példaértékű a Semmelweis Egyetem (SE) és az Asklepios Klinikák által létrehozott, 
az SE Általános Orvostudományi Kar részeként működő kétnemzetiségű kar Ham-
burgban. Jelentős előrelépés a Fraunhofer Társaság magyarországi érdekeltségeinek 
növelése – több kooperációs megállapodás útján két újabb itteni Fraunhofer Központ 
létrehozása, majd a Fraunhofer Intézet megalapítása. A két ország közötti kulturális 
kapcsolatok ösztönzésében a legfontosabb szerepet a Balassi Intézet két németországi 
intézménye, a Collegium Hungaricum Berlin (CHB) és a stuttgarti Magyar Kulturális 
és Tájékoztatási Központ tölti be, a magyar kultúra, tudomány innovatív és hagyomá-
nyokban gazdag megjelenítéséhez való hozzájárulásával.

A modern diplomáciában két ország kapcsolatainak minőségét nem csak a kétoldalú 
látogatások számával vagy a kereskedelmi adatokkal mérjük. Tizenöt évvel a NATO-
hoz és tíz évvel az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat követően országaink glo-
bális, európai és regionális jelenléte is fontos tényező.

Tízéves európai uniós tagállami működésünkkel, sikeres tanácsi elnökségi tapaszta-
latainkkal teljesen beilleszkedtünk az Unió értékrendjébe és intézményi struktúrájába. 
2011-es elnökségünk alatt az operatív feladatok megbízható ellátása mellett igyekez-
tünk újszerű, részben talán a teljes közép-európai régió sajátosságait is megjelenítő kez-
deményezéseket tenni, melyek maradandóan beépültek az Unió napirendjébe, így pél-
dául az európai roma keretstratégia és annak nemzeti stratégiái vagy a Duna-stratégia.

Az EU vívmányaiból mi is profitálunk, vállaljuk a tagállami működésből adódó fel-
adatokat és felelősséget, és erőnkhöz mérten kivesszük a részünket azokból. Magun-
kénak tekintjük az Unió belső vitáit, melyekben az EU hatékonyabbá, polgárközelibbé 
tételének céljait követjük, de saját nemzeti szempontjaink és érdekeink megjelenítésé-
nek határozott igényével, s konstruktívan veszünk részt az európai integráció elmélyí-
tésében. Magyarország reálisan tekint az Európai Unió problémáira, és ezeket nyíltan, 
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de higgadt fejjel kívánja megvitatni európai partnereivel. Számunkra, csakúgy, mint 
Németország számára, fontos esemény az európai parlamenti választás.

Bár az eurózóna válságkezelésébe fektetett energia – javarészt Németország követ-
kezetes konszolidációs politikájának köszönhetően – idén meghozta első gyümölcseit, 
sok európai állampolgár mégis túlzottnak és veszélyesnek tartja Berlin vezető szerepét 
Európában. 2014-ben, uniós tagságunk tizedik évfordulója alkalmából ezekre a negatív 
percepciókra választ adhatunk egy új narratíva kialakításával, melyben kicsi és nagy, 
régi és új, „gazdag” és „szegény” tagállam ugyanolyan megítéléssel bír, és egyforma 
bánásmódot érdemel. Az ideológiai tabuktól mentes, őszinte szembenézés az előfel-
tétele annak, hogy megakadályozzuk a populista szélsőségek térnyerését az európai 
vitákban.

Uniós tagságunk tizedik évében még inkább szembetűnő, mennyire fontos a regi-
onális érdek képviselete az európai integráció kiegyensúlyozott fejlődésében. 2013/14-
ben Magyarország látja el a visegrádi négyek soros elnökségi feladatait, amely olyan 
célkitűzéseivel, mint az energiabiztonság, energiahatékonyság növelése Európában 
vagy az infrastrukturális fejlesztések fontossága, kivívta Németország figyelmét és el-
ismerését is.

A visegrádi országok érdekei nem egyoldalúak: Németország régiónkba irányuló 
befektetései bőven meghaladják a Franciaországba vagy Olaszországba kihelyezett né-
met forrásokat. Magyarország ezért 2013-ban és 2014-ben, a visegrádi négyek, valamint 
a Közép-európai Kezdeményezés soros elnökeként nagy figyelmet szentel térségünk 
és Németország kapcsolatainak erősítésére, valamint közös érdekeink artikulálására: 
a német partnerek számára is rávilágítanak arra, hogy a régiónk, Közép-Európa és 
Németország kapcsolatai stratégiai jelentőségűek. Egymásrautaltságunk az energia-
politikától a kisebbségek társadalmi integrációjáig mindenhol jelen van. E régió – s 
benne Magyarország – Németország és Európa újraiparosítása szempontjából kiemelt 
szerephez jutott. Ennek egyik oka a feldolgozóipar GDP-n belüli magas (22 százalékos) 
részaránya (Magyarországon több mint 23 százalék), amely magasan az EU28-ak 15,3 
százalékos átlaga felett van. A másik ok az, hogy a V4-ek Európán belül a növekedési 
potenciállal rendelkező országok közé tartoznak.

A globális kérdésekben Németország külpolitikája – az ismert történelmi okokból 
kifolyólag – hagyományosan nem játszik kezdeményező szerepet, és mindenekelőtt 
a konszenzusos megoldásokra törekszik. Angela Merkel harmadszori megválasztá-
sával a külpolitika alapvetései megmaradnak, ugyanakkor a nemrégiben megalakult 
új nagykoalíciós kormány változtatni fog a német külpolitika stílusán. Érdeklődéssel 
figyeljük az aktívabb német külpolitikai szerepvállalás kibontakozását a globális és a 
regionális krízisek megelőzésében és kezelésében. Az a körülmény, hogy a német kül- 
és biztonságpolitika az elkövetkező években „magasabb sebességfokozatba kapcsol”, 
egybeesik Magyarország érdekeivel is.
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A magyar és a német külpolitikai törekvéseknek több olyan metszéspontja is van, 
amely lehetőséget ad a közös fellépésre harmadik országok irányába.

A biztonságpolitikában az elmúlt években is intenzív és eredményes volt az együtt-
működésünk Németországgal. A hazánk szempontjából kiemelt régiók többségében 
működő különböző válságkezelő, béketeremtő missziók multilaterális, ENSZ-, NATO- 
vagy EU- kereteiben (például az UNIFIL Libanonban, az ISAF és a KFOR Afganisz-
tánban és Koszovóban, az ALTHEA és az EUBAM nevű missziók Boszniában és az 
izraeli/palesztin területeken) jól együttműködtünk német partnereinkkel. Különösen 
sikeres a német–magyar együttműködés az afganisztáni ISAF-misszióban. A Magyar 
Honvédség külföldön szolgálatot teljesítő legnagyobb létszámú kontingense a német 
Bundeswehr által irányított észak-afganisztáni területen egészen a misszió kezdetétől 
a 2014. évi tervezett kivonulásig fontos feladatokat hajtott végre a béke és a biztonság 
megteremtése érdekében, többek között ellátta a bagláni Tartományi Újjáépítési Cso-
port (PRT) vezetését, valamint a magyar–amerikai Műveleti Tanácsadó és Összekötő 
Csoportban (OMLT) segítette az afgán hadsereg katonáinak kiképzését is.

A Közös Biztonság- és Védelempolitikában (KBVP) a Berlin és a Budapest által meg-
fogalmazott célok azonosak, mind a német, mind a magyar kormány számára fontos 
cél a megfelelő szintű, önálló európai védelmi képességek megteremtése, melyek egy-
ben kiegészítik a NATO már meglévő képességeit. A visegrádi országok által felállítani 
kívánt V4-es harccsoporttal kapcsolatos terveket a német kormány is pozitívan értékeli.

Az Európai Unió szomszédságpolitikájának részeként a Keleti Partnerség (KP) kon-
cepcióját mind Budapest, mind Berlin teljes mértékben támogatja, és kiáll az EU keleti 
szomszédjaihoz fűződő szorosabb kapcsolatok mellett. Közösen támogatjuk a KP to-
vábbfejlesztését. Ukrajna és a Keleti Partnerség országainak jövője, európai kötődése 
Németország és hazánk számára egyaránt kiemelten fontos. Hasonlóan jelentős és kö-
zös célunk az Európai Unió bővítési politikájának sikere. Horvátország csatlakozása, 
illetve a Szerbiával való tárgyalások megkezdése az Unió belső problémáiból is adódó 
kétségek mellett is olyan előrelépés, amely hosszú távon egész Európa biztonságához 
és jólétéhez járul hozzá.

***

Negyedszázaddal a rendszerváltozást és a német újraegyesítést követően Magyaror-
szág a nemzetközi közösség és az Európai Unió tagjaként megbízható, kiszámítható 
partner, a magyar–német kapcsolatok rendszere pedig sokrétűbb és szélesebb, mint 
valaha.

A közelmúltban számos olyan esemény évfordulója volt, amelyeket méltán nevez-
hetünk a magyar–német barátság kiemelkedő napjainak: a német–magyar kétolda-
lú barátsági szerződés 20. jubileuma, a Magyarország és a Németországi Szövetségi 
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Köztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 40. évfordulója, illetve a par-
lamenti döntés eredményeként 2013-ban első ízben tartott megemlékezés a Magyaror-
szágról elűzött németek sorsáról.

A 2014-es év pedig a korábbiaknál is több alkalmat kínál a magyar–német kap-
csolatok múltjának és jövőjének áttekintéséhez, újragondolásához. Történelmünk 20. 
századi tragédiái, az első világháború kitörésének századik, a második világháború 
kezdetének 75. évfordulója és a magyarországi holokauszt hamarosan elkövetkező 70. 
évfordulója mindkét ország múltját, jelenét és közös európai jövőnket is meghatározó 
évfordulók. Sok honfitársunk a szülők, nagyszülők tragédiáján, mások pedig felmenőik 
felelősségén keresztül is meghatározzák önazonosságukat, és keresik a választ hazánk 
és – óhatatlanul – a náci Németország szerepére. Másfelől Németországnak és polgára-
inak a második világháború óta megélt történelmére rányomja bélyegét a holokauszt 
tragikus történelmi élményének feldolgozása. A magyarországi holokauszt elválaszt-
hatatlan volt azoktól a folyamatoktól, amelyek Németországból indultak ki és ott értek 
véget. Ezen a ponton is egymásba fonódik a magyar és a német történelem. A múlttal 
való szembenézés tehát egyben a közös magyar–német múlt feldolgozása is, amelynek 
során Magyarország – saját felelősségének egyértelmű elismerése mellett – számít Né-
metország támogatására és szolidaritására.

Közös történelmünk legújabb eseményei alkalmat jelentenek azonban arra is, hogy 
ünnepeljünk. A német kollektív emlékezet számára a magyar–osztrák határnak a ke-
letnémet menekültek előtti 1989-es megnyitása a német újraegyesítéshez vezető folya-
mat egyik olyan kiemelkedő mozzanata volt, amelyre pártállástól függetlenül ma is 
hálával gondol a politikai nyilvánosság, a közvélemény és az utca embere. A kelet-kö-
zép-európai békés forradalmak, ezen belül pedig a német egységhez vezető esemé-
nyek – a magyar határnyitás és a berlini fal leomlása – 25. évfordulója alkalmat ad arra, 
hogy ismét a német nyilvánosság érdeklődésének homlokterébe kerüljön mindaz, ami 
összeköti Magyarországot és Németországot. A kétoldalú kapcsolatok fejlődésének ez 
újabb dinamikát kölcsönözhet, akárcsak az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk 
10., NATO-taggá válásunk 15. évfordulójának megünneplése, valamint a 2013–14-es kö-
zép-európai év.

Az évfordulók lehetőséget adnak egyfajta számvetésre is a magyar–német kapcso-
latokkal összefüggésben. A negyedszázados fejlődésre visszatekintve megállapítható, 
hogy annak eredményeként kétoldalú kapcsolataink rendkívül széles körűvé váltak, s 
immár messze túlmutatnak a szűk értelemben vett politikai együttműködésen, hiszen 
a társadalmi élet szinte minden jelentős területére kiterjednek – köztük az önkormány-
zatokra, a civil szférára, a gazdaságra, az oktatásra, a felsőoktatásra és a tudományra. 
Mindez felveti a magyar–német kapcsolatrendszer különböző alkotóelemei, kezdemé-
nyezései összefogásának igényét, egy, a kapcsolatok intenzitásának megfelelő szinten 
integrált szervezeti keret megteremtése útján, amelyhez a francia–német és a lengyel–
német relációban már ismert minták szolgálhatnak alapul.
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A kapcsolatok elmélyülése természetes folyamat, amelyet kedvező politikai feltételek 
segítenek elő. A német–magyar kapcsolatrendszer egyre jobb minősége új kihívást je-
lent a német partnereink számára is. A két ország és társadalom ezernyi szállal kötődik 
egymáshoz, elválaszthatatlanul. A magyarországi folyamatok, megoldásra váró problé-
máink, az azokra adott válaszaink ezért immár nem írhatók le és nem is értelmezhetők 
adekvát módon a „mi, németek” és az „ők, magyarok” kettősségéből kiinduló szemlélet 
alapján. Közös érdekeink keretét a barátságunk és a kölcsönös szimpátia mellett euró-
pai uniós tagságunk és az a törekvésünk adja, hogy együtt akarjuk erősíteni a világban 
Európa versenyképességét. Számunkra megnyugtató, hogy az euróövezet válságának 
kezelésében Németország döntő és pozitív szerepet játszott, ahogyan Németország szá-
mára is fontos az, hogy mi is magunk mögött hagytuk a gazdasági és pénzügyi válság 
hosszú időszakát.


