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1. BEVEZETÉS 

A Magyarországról alkotott kép az elmúlt hét évben nagy 

változásokon ment keresztül az arab világban. 2015 környékén az 

arab nyelvű híradásokban hazánk migrációs válságkezelésén volt 

a hangsúly, amely korántsem pozitív kontextusban lett kiemelve. 

Az arab média nehezen fogadta el a magyar kormány migrációs 

válságkezelését, főként az általuk vélt arab- és iszlám-ellenes 

retorika miatt születtek rendkívül negatív cikkek Magyarországgal 

kapcsolatban. Ha visszatekintünk a migrációs válság kezdeti 

időszakára, akkor láthatjuk, hogy ez idő tájt például az egyik 

legnagyobb és nemzetközi szinten legismertebb arab nyelvű 

internetes oldalon („Al Jazeera”) is a magyar kormánnyal 

szembeni ellenérzés dominált1, de újságíróik az esetek 

többségében a jó ízlés határain belül maradtak. Ugyanez nem 

mondható el a homályos finanszírozással bíró kisebb, főként erős 

vallásos hátterű weboldalakra, ahol sok esetben vállalhatatlan 

megfogalmazásokat2 tartalmazó írások láttak napvilágot 

Magyarországnak a migrációs válsággal kapcsolatos 

szerepvállalása, valamint a muszlimokkal kapcsolatos kijelentései 

okán. 

Ezt követően hazánk keleti nyitása foglalkoztatta az arab médiát, 

és a kétoldalú kapcsolatok, államfői vizitek, közös projektek 

kerültek előtérbe az arab nyelvű sajtóban. Ez utóbbi érdeklődés 

napjainkban sem szűnt meg, csak kiegészült az áprilisi 

országgyűlési választásokról szóló hírekkel. 

                                              
1 AL JAZEERA 2016. 
2 ALMOSLIM.NET 2018. 
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2. CIKKEK AZ ELMÚLT HAT HÓNAPBÓL 

Az összeállításban az elmúlt hat hónapban megjelenő írásokon lesz a fókusz. A 

sajtóorgánumok kiválasztásánál fontos szerepet játszott azok elérhetősége és a források 

megbízhatósága. A továbbiakban bemutatásra kerülő arab nyelvű médiumokat két részre 

oszthatjuk: 

1. Az egyikben a valamely arab ország területén, arab pénzből működő sajtó hírei foglalnak 

helyet; 

2. a másikban pedig a nyugati országok által támogatott és befolyásolt média.  

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ez utóbbit miért érdemes számításba venni, mivel a 

konzervatív-ellenes nyugati publicisztikák bárki számára könnyedén hozzáférhetők és napi 

szinten találkozunk is velük. Azonban ezek hiába tartoznak a nyugati érdekszférába, mégis 

jelentősen formálják az arabok közvéleményét, ami miatt ezen újságok tartalmai is elemzést 

igényelnek, és ugyanakkora súllyal esnek latba, mint az arab világban, arab pénzből megjelenő 

újságok és webportálok. 

2.1. AZ ARAB VILÁGBAN MEGJELENŐ HÍROLDALAK3 

Az egyiptomi „Gate Al Ahram” nevű internetes hírportál egy közelmúltbeli cikkében leírja4, 

hogy az Orbán-kormány bevándorlással kapcsolatos álláspontja az elmúlt években rontotta 

Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát, aminek hátterében az áll, hogy a magyar 

kormány nem volt hajlandó elkötelezni magát az Európai Unió döntéseinek végrehajtása 

mellett. Továbbá a magyarok nem fogadták el az Unió országai közötti bevándorlási kvóta-

rendszer alkalmazását a 2015-ben a Közel-Keletről és Észak-Afrikából Európába irányuló 

illegális bevándorlási hullámot követően. 

Ezután az újság közölte a magyar miniszterelnök bevándorlással kapcsolatos álláspontját, 

miszerint: „…ha ez így folytatódik, akkor a ma ismert kultúránk és identitásunk elvész, s legrosszabb 

rémálmaink valóra válnak. A Nyugat összeomlik, és Európa ezt észre sem veszi. Ez megszállás.” Az újság 

megjegyzi, hogy: „Orbán nagyra értékeli a család intézményét, és elutasítja az Európában elterjedt 

homoszexualitás jelenségét”. 

Az egyiptomi internetes újság Magyarország és Egyiptom kapcsolatáról azt írja, hogy: „Orbán 

Viktor magyar miniszterelnök Kelet-Európában elsőként fogadta Budapesten Abd al-Fattáh esz-Szíszí 

egyiptomi elnököt, és számos együttműködési megállapodást írt alá vele. Egyúttal esz-Szíszí elnökkel létrehozta 

                                              
3 Az arab nyelvű híroldalak neveinek átírásánál a hivatalos angol nyelvű változatot vettük figyelembe. 
4 GATE AL AHRAM é.n. 
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a kölcsönös látogatások hagyományát, és a magyar források szerint Budapest még ennél is intenzívebb 

kapcsolatok kialakítására törekszik.” 

Általánosságban véve elmondható az egyiptomi sajtóban megjelent, Magyarországról és a 

magyar politikáról szóló cikkekről, hogy a nagy nemzetközi hírügynökségek (pl.: AFP) cikkeit 

veszik át, de azt szinte mindig kiegészítik a két ország közötti bilaterális kapcsolatokról szóló, 

általában rendkívül pozitív beszámolókkal. 

Ezen túlmenően az egyiptomi sajtó gyakran használja forrásként az orosz média (pl.: Russia 

Today, Sputnik stb.) írásait és közöl olyan cikkeket, amelyekben magyar politikusoktól 

származó vagy róluk szóló nyilatkozatok állnak a középpontban. A „Shorouk News” az orosz 

RT hírügynökségtől vette át azt a hírt5 nemrégiben, hogy Donald Trump Orbán Viktor 

miniszterelnöki újraválasztását szorgalmazza. A cikkben az olvasható, hogy: „…Donald Trump 

volt amerikai elnök abszolút támogatja Orbán Viktor újraválasztását, és nagy vezetőnek nevezte, akit 

mindenki tisztel.” Trump közleményét is részletezték, amellyel kapcsolatban leírták, hogy: 

„…Orbán szívből szereti hazáját, igyekszik biztonságot nyújtani népe számára, és az áprilisban tartandó 

választásokon való újraválasztását szorgalmazza, amelyen várhatóan példátlanul kiélezett versenynek leszünk 

szemtanúi.” Az orosz médiától átvett arab nyelvű cikkek közös jellemzője, hogy leggyakrabban 

pozitív színben tüntetik fel a jelenlegi magyar politikai elitet. 

A szintén egyiptomi „Youm7” nevet viselő mainstream híroldal nemrégiben publikált egy 

cikket6, amelyet az „Asharq Al-Awsat” hírügynökségtől vett át. Ebben az állt: „…a magyar 

miniszterelnök üdvözölte a Vlagyimir Putyin és Joe Biden között létrejövő párbeszédet, ami a biztonsági és 

stratégiai kérdésekről szólt.” Továbbá a „Youm7” azt is megemlítette, hogy Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozatában azt mondta: „Nekünk, Közép-Európának van egy 

nagyon világos tanulságunk a történelemből, miszerint a Kelet és Nyugat közötti konfliktus rossz a közép-

európai régió számára, viszont amikor a Kelet és Nyugat közötti kapcsolatok jók, az a mi érdekünk.” 

Az „Aljarida” nevet viselő kuvaiti lap már a magyar választásokról értekezik7, és leírja, hogy: 

„…a szavazáson Orbán Viktorral szembenézni nehéz feladat. Márki-Zay ereje mégis abban rejlik, hogy 

képes megszólítani a konzervatív keresztény vidéki szavazókat. Magyarország egyik problémája, hogy a 

hatalmas főváros teljesen elkülönül attól a vidéktől, ahol a magyarok 80%-a él. Mindezidáig Orbán mesterien 

használta ki a Budapest-ellenes hangulatot, azonban az ellenzék jelöltje élete nagy részét egy déli kisvárosban, 

Hódmezővásárhelyen töltötte, amiért az ellenzéki pártok azt remélik, hogy megnyerő vidéki imázsa gyengíti 

Orbán hegemóniáját a vidéki Magyarországon.” Továbbá az újság közli, hogy: „…Márki-Zay 

egyértelműen fenyegetést jelent a Fidesz számára, de Orbán mindennek ellenére kitart ambíciói mellett, és meg 

van győződve arról, hogy ő az egyetlen aspiráns, aki képes megvédeni Magyarországot a romló EU-tól és a 

                                              
5 SHOROUK NEWS 2022. 
6 YOUM7 2021. 
7 ALJARIDA 2021 
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tömeges migráció veszélyeitől.” Ez utóbbi íráson jobban érződik a pártatlanság, ami nem véletlen, 

mivel forrása a brit „The Spectator” nevű lap, amelynek korábbi szerkesztője, Alexander 

Chancellor nemrég azt nyilatkozta8, hogy a „The Spectator” értéke és sikere azzal 

magyarázható, hogy általánosságban egy konzervatív szemléletű lap, de nem kérlelhetetlenül 

ideologikus. 

Az emirátusi „Al Khaleej” nevű hírportál is értekezik a magyar választásokról. Legutóbb az 

1956-os forradalom kapcsán közöltek egy cikket9, amelyben leírták, hogy: „Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök és az újonnan megválasztott ellenzéki vezető, Márki-Zay Péter hat hónappal a választások 

előtt tömeggyűlést szervezett Budapesten. [Az április 3-ai voksolás] várhatóan az elmúlt 15 év legkiélezettebb 

versenye lesz. Orbán híveinek tízezrei vonultak fel a magyar fővárosban, hogy meghallgassák a miniszterelnök 

beszédét a nemzeti ünnepen, amelyen Magyarország elbukott 1956-os Szovjetunió elleni felkelésére 

emlékeztek.” Az Egyesült Arab Emírségek sajtójára ezen cikken túlmenően is a pártatlan 

tájékoztatás a jellemző. 

Hasonló hozzáállás tükröződik a másik emirátusi lap, az „Al Ain” írásain is. Ők a választásokról 

azt írták: „A 2010 óta aratott három nagy [Fidesz] győzelem után a közvélemény-kutatások azt jósolják, 

hogy Orbán a 2006-os parlamenti választások elvesztése óta a legkeményebb versenytársával néz szembe, mivel 

a Márki-Zay vezette ellenzéki koalíció támogatottságban közel áll Orbán pártjához.”10 Az „Al Ain” is 

szoros versenyt vár, de a kormánypárt szűk fölényéről ír. 

Az arabok által finanszírozott hírportálok tartalmait megvizsgálva kijelenthető, hogy nem 

rendelkeznek számottevő rálátással a magyar belpolitikai viszonyokra, hanem főként a 

közvéleménykutatások eredményeire és más, idegen nyelvű elemzésekre támaszkodnak. 

Továbbá az is szembetűnő, hogy részrehajlás nélkül közlik az írásaikat, amelyekben mindkét 

tábor véleményét ismertetik. 

2.2. AZ EURÓPAIAK ÁLTAL PÉNZELT ARAB NYELVŰ SAJTÓ 

Az előző csoporttól merőben különböznek a nyugat-európai finanszírozású arab nyelvű 

hírportálok beszámolói, mivel ezeknél már korántsem az objektív hangvétel dominál. Rájuk 

sem a magyar belpolitikára való nagyobb rálátás, hanem sokkal inkább az ideologizált 

tartalomközlés a jellemző. 

A londoni székhelyű arab nyelvű „Elaph” a kormánypárti és ellenzéki véleményeket ütközteti: 

„Magyarországon április 3-án tartanak országgyűlési választást, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök 

2010-es hivatalba lépése óta először kerül szembe kemény ellenféllel. Orbán, aki negyedik miniszterelnöki 

ciklusáért száll harcba, egységes ellenzékkel néz farkasszemet. Népszerűsége továbbra is magas ebben a 9,8 

                                              
8 MARÁCZI 2021. 
9 AL KHALEEJ 2021. 
10 AL AIN 2021. 
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millió lakosú közép-európai országban. Támogatói az ország helyzetének stabilitását és a nemzeti érdekek, 

például az ország keresztény identitásának védelmét hangsúlyozzák. Másrészt ellenfelei elítélik a 2015-ös 

válság óta tartó kemény hozzáállását a bevándorláshoz, valamint illiberális álláspontját olyan kérdésekben, 

mint az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadság, valamint a melegek és transzneműek jogai.”11  

A „France24” arab nyelvű oldala főként az ellenzéki előválasztással volt elfoglalva az elmúlt 

időszakban: „…az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a 49 éves Márki-Zay Péter, hétgyermekes családapa, és 

a szavazatok mintegy 58 százalékát szerezte meg az előválasztások során. A szervezők az előválasztást 

figyelemre méltó sikernek nevezték. A kétfordulós szavazáson több mint 800 ezren vettek részt, ami a 9,8 

milliós európai uniós tagország teljes választóinak mintegy tíz százaléka. Évekig tartó viták és sorozatos 

választási vereségek után a magyar ellenzék először döntött úgy, hogy egyesíti sorait.”12 A France24 cikkeinél 

megfigyelhető, hogy elsősorban az ellenzéki aspektusokat emeli ki, amikor Magyarországról 

értekezik. 

A Monte Carlo-i székhellyel bíró „Doualiya” tűnik ebben a csoportban a legtárgyilagosabbnak, 

és a korábban ismertetett Al Ain emirátusi hírportálhoz hasonlóan leírja: „…a 2010 óta aratott 

három elsöprő Fidesz győzelem után a közvélemény-kutatások azt jósolják, hogy a jelenlegi miniszterelnök 

számára Márki-Zay Péter lesz a 2006 utáni időszak legkeményebb versenytársa. Az előzetes felmérések azt 

mutatták, hogy az ellenzék újdonsült vezetője által irányított koalíció támogatottsága közel áll Orbán 

pártjához.”13 

A brit székhelyű „Alaraby” egyértelműen az ellenzéket pártfogolja, és súlyos jelzőkkel illeti a 

jelenlegi magyar kormányt. Írásaikban legfőképpen az újdonsült koalíción van a hangsúly, 

valamint, hogy rossz színben tüntessék fel az elmúlt évek kormányzását.14  

A francia kötődésű „Madaar” a „magyar kormány LMBT-ellenes kampányára”15 irányítja a 

figyelmet. Az üggyel kapcsolatban szinte csak ellenzéki kijelentéseket közöl és az európai 

baloldal narratíváját hangoztatja. Minden tekintetben híján van az objektív tájékoztatásnak, és 

megfosztja a pártatlan olvasókat attól, hogy mindegyik fél álláspontját megismerhessék. 

Megfigyelhető, hogy az arab tulajdonban lévő sajtóban nagyságrendekkel kevesebb cikk jelenik 

meg a „magyar kormány LMBT-ellenes kampányáról”, mint a nyugatiak által finanszírozott 

médiumokban. 

                                              
11 ELAPH 2022. 
12 FRANCE24 2021. 
13 DOUALIYA 2021. 
14 ALARABY 2021. 
15 MADAAR 2021. 
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Ezen írásokból világosan kitűnik, hogy többségük a liberális európai nézőpontokat helyezi 

előtérbe. A választásokon kivétel nélkül szoros küzdelmet várnak, de egyikük sem bátorkodik 

ellenzéki győzelmet prognosztizálni. 

3. ÖSSZEGZÉS 

Az elemzésben ismertetett két csoport (arab – külföldi finanszírozású arab nyelvű sajtó) között 

számos különbséget fedezhetünk fel. Az arab tulajdonban lévő médiumokban többségében 

nem figyelhető meg a nyíltan ellenséges hangvétel (kivételt képeznek ez alól a 2015-ös 

migrációs válság idején írt cikkek), még akkor sem, ha adott esetben valamelyik nyugati, anti-

konzervatív lap a forrás. Ezzel szemben a franciák vagy britek által fizetett arab nyelvű 

médiában nem ritkák a lejárató kampányok, amelyek hatással vannak az arab anyanyelvű 

olvasóközönségre. A modern kor kezdete óta a Közel-Kelet nehezen tudja magát 

függetleníteni az európai befolyástól és ideológiáktól, ezért nem meglepő, hogy ez utóbbiak 

hatása az itteni sajtón is érezhető. Összességében véve elmondható, hogy a Magyarországról 

alkotott kép folyamatos változásokon megy keresztül, legtöbbször a világban végbemenő 

politikai folyamatokhoz való hozzáállás alakítja azokat. A hazánkhoz való viszonyulás a 2015-

ös migrációs krízis idején volt a legnegatívabb, amit viszonylag hamar elfeledtettek az egyre 

erősödő bi- és multilaterális kapcsolatok, valamint azok a nemzetközi együttműködések, 

amelyekben Magyarország több közel-keleti arab állam megbízható partnereként funkcionál. 

Ez utóbbira kiváló példa az Egyiptommal vagy éppen Marokkóval való együttműködésünk. E 

két ország sajtójában is gyakran felbukkannak olyan hírek, amelyekben kiemelik a 

Magyarországgal való kiváló viszonyt, valamint a gazdasági és stratégiai együttműködéseket. Az 

egyiptomi újságok kiemelten foglalkoznak vezető politikusaik budapesti látogatásaival, vagy 

éppen a magas rangú magyar delegációk egyiptomi vizitjeivel. Az erről szóló híradásokban 

gyakorta részletezik az éppen aktuális közös projekteket, mint például a magyar gyártású vasúti 

kocsik szállítását Egyiptomba16, valamint, hogy Magyarország 250 000 koronavírus elleni 

vakcinát ajándékoz az afrikai arab államnak.17 Az elmúlt hetekben viszont a közelgő 

választásokból kifolyólag kerültünk a figyelem középpontjába, amellyel kapcsolatban kiélezett 

küzdelmet jósolnak. 

  

                                              
16 GATE AL AHRAM 2021. 
17 AL-MAL NEWS 2021. 



 

 

HORIZONT 2022/5 

7 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

AL AIN (2021): المجر وزراء رئيس ألنصار مظاهرات ..لالنتخابات استعدادا [A választásokra készülve: 

tüntetnek a magyar miniszterelnök támogatói]. 2021.10.23. Forrás: https://al-

ain.com/article/preparations-prime-minister-hungary (Megtekintve: 2022.02.07.) 

ALARABY (2021): أوربان لمواجهة مرشح على تتوافق واليسار اليمين من معارضة أحزاب 6 :المجر 

[Magyarország: 6 jobb- és baloldali ellenzéki párt megállapodott egy jelöltben, aki 

szembeszáll Orbánnal]. 2021.10.18. Forrás: https://tinyurl.com/2vezn3fx (Megtekintve: 

2022.02.07.) 

ALJARIDA (2021): أوربان؟ فيكتور وجه في يقف الذي من [Ki az, aki Orbán Viktorral áll szemben?]. 

2021.11.02. Forrás: https://www.aljarida.com/articles/1635784850605978900/ 

(Megtekintve: 2022.02.07.) 

AL JAZEERA (2016): الحكومة ”عنصرية“ ضغط تحت يعيشون المجر مسلمو :شاهد [A magyar 

muszlimok a kormány „rasszizmusának” nyomása alatt élnek]. 2016.10.01. Forrás: 

https://tinyurl.com/y2684xca (Megtekintve: 2022.02.05.) 

AL KHALEEJ (2021): الشارع في قوتهما تستعرضان المجر في والمعارضة الحكومة [A magyar kormány 

és ellenzék az utcán mutatja meg erejét]. 2021.10.25. Forrás: https://tinyurl.com/bdf4f9vk 

(Megtekintve: 2022.02.04.) 

AL-MAL NEWS (2021): استرازينيكا لقاح من جرعة ألف 250 مصر تهدي المجر [Magyarország 250 ezer 

adag AstraZeneca vakcinát ajándékoz Egyiptomnak]. 2021.10.26. Forrás: 

https://tinyurl.com/2p8a2ruz (Megtekintve: 2022.02.09.) 

ALMOSLIM.NET (2018): تنتهي ال عنصرية...المسلمون الالجئون و أوروبا [Európa és a muszlim 

menekültek: a rasszizmus nem ér véget]. 2018.01.09. Forrás: 

https://almoslim.net/news/284906 (Megtekintve: 2022.02.06.) 

DOUALIYA (2021): رضةالمعا وزعيم المجر وزراء رئيس ألنصار تظاهرات  االنتخابات اقتراب مع 

[Tüntetnek a magyar miniszterelnök és az ellenzék hívei a választások közeledtével]. 

2021.10.23. Forrás: https://tinyurl.com/5n68wvwz (Megtekintve: 2022.02.05.) 

https://al-ain.com/article/preparations-prime-minister-hungary
https://al-ain.com/article/preparations-prime-minister-hungary
https://tinyurl.com/2vezn3fx
https://www.aljarida.com/articles/1635784850605978900/
https://tinyurl.com/y2684xca
https://tinyurl.com/bdf4f9vk
https://tinyurl.com/2p8a2ruz
https://almoslim.net/news/284906
https://tinyurl.com/5n68wvwz


 

 

HORIZONT 2022/5 

8 

ELAPH (2022): اباتانتخ :المجر  Magyarország: Országgyűlési választások] أبريل من الثالث في تشريعية 

április 3-án]. 2022.01.13. Forrás: https://elaph.com/Web/News/2022/01/1461657.html 

(Megtekintve: 2022.02.05.) 

FRANCE24 (2021): المجر في للمعارضة التمهيدية باالنتخابات زاي-ماركي بيتر المحافظ فوز [Márki-Zay 

Péter nyerte a magyar ellenzéki előválasztást]. 2021.10.17. Forrás: 

https://tinyurl.com/2zandxpy (Megtekintve: 2022.02.06.) 

GATE AL AHRAM (é.n.): الملونة الثورات»  وتحديات المجر فى البرلمانية االنتخابات » [Az országgyűlési 

választások Magyarországon és a „színes forradalmak” kihívásai]. Forrás: 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/645845.aspx (Megtekintve: 2022.02.07.) 

GATE AL AHRAM (2021): مجال في مشروعاتنا وأعظم ..قطار عربة 1300 تتسلم مصر :المجر خارجية وزير 

 Magyar külügyminiszter: 1300 vasúti kocsit kap Egyiptom. Legnagyobb] الحديدية السكك

projektjeink a vasút területén]. 2021.02.23. Forrás: 

https://gate.ahram.org.eg/News/2612946.aspx (Megtekintve: 2022.02.09.) 

MADAAR (2021): الميم مجتمع لحقوق معادية حملة تقود اليمينية الحكومية االنتخابات، قبيل :هنغاريا 

[Magyarország: A választások előtt a jobboldali kormány LMBT-ellenes kampányt folytat]. 

2021.06.22. Forrás: https://tinyurl.com/rahkumd7 (Megtekintve: 2022.02.06.) 

MARÁCZI, TAMÁS (2021): Mitől lesz jó egy konzervatív újság? – Spectator-szerkesztő a 

Mandinernek. Mandiner, 2021.11.13. Forrás: 

https://mandiner.hu/cikk/20211113_sam_leith_spectator_media (Megtekintve: 

2022.02.06.) 

SHOROUK NEWS (2022): المجرية االنتخابات قبل ألوربان دعمه يؤكد ترامب [Trump megerősítette, 

hogy Orbánt támogatja a magyar választások előtt]. 2022.01.03. Forrás: 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012022&id=cbf3ce39-ad89-

4df5-a906-089d64c53cb3 (Megtekintve: 2022.02.05.) 

YOUM7 (2021): أوروبا وسط فى لألمن ضمان" وتعتبره وروسيا أمريكا بين بالحوار ترحب المجر" 

[Magyarország üdvözli az Amerika és Oroszország közötti diskurzust, amit a biztonság 

garanciájának tart Közép-Európában]. 2021.12.31. Forrás: https://tinyurl.com/ysjnsefp 

(Megtekintve: 2022.02.05.) 

 

https://elaph.com/Web/News/2022/01/1461657.html
https://tinyurl.com/2zandxpy
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/645845.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2612946.aspx
https://tinyurl.com/rahkumd7
https://mandiner.hu/cikk/20211113_sam_leith_spectator_media
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012022&id=cbf3ce39-ad89-4df5-a906-089d64c53cb3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012022&id=cbf3ce39-ad89-4df5-a906-089d64c53cb3
https://tinyurl.com/ysjnsefp


 

 

HORIZONT 2022/5 

9 

 

HORIZONT 

A Migrációkutató Intézet elektronikus kiadványsorozata 

 

 

 

 

Kiadó: Migrációkutató Intézet 

Szerkesztés és tördelés: Kóczán András Imre, Tóth Klaudia 

Lektorálta: Marsai Viktor 

Borítókép: shutterstock.com 

 

A kiadó elérhetősége: H-1518 Budapest, Pf. 155 

Tel.: +36 1 372 0191 

E-mail: info@migraciokutato.hu 

 

 

Az elemzés és annak következtetései kizárólag a szerző magánvéleményét tükrözik, és nem 

tekinthetők a Migrációkutató Intézet álláspontjának. 

 

 

© Tárik Meszár, 2022 

© Migrációkutató Intézet, 2022 

ISSN 2677-1780 

mailto:info@migraciokutato.hu

