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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. november 14. 

1. A német kormánypártok indítványa a magyar jogállamisági reformok 

felülvizsgálatáról  

A Bundestag Európa-bizottságának kormánypárti képviselői indítványban szólították fel a 

szövetségi kormányt, hogy az Európai Tanácsban csak akkor hagyja jóvá az uniós költségvetésből 

Magyarországnak juttatott pénzösszegek kifizetését, ha a magyar kormány az általa benyújtott 

korrekciós intézkedéseket – német szempontból – elfogadható módon realizálja. A bizottság 

javaslatát egyedül az AfD delegáltjai nem szavazták meg (a Baloldal a kormánypártokkal szavazott 

a kérdésben, míg a CDU/CSU képviselői tartózkodtak). Az indítványt végül csütörtök késő este a 

Bundestagban is megszavazta a kormánypárti többség, így a Scholz-kormánynak külön is meg kell 

immár vizsgálnia a magyar reformokat és azok implementációját. Ezek hiányában a Bundestag a 

Magyarországnak szánt keretösszeg további visszatartása melletti állásfoglalást vár a mostani 

szavazás alapján a kormánytól. 

Mint ismeretes a Bizottság kérésére az Európai Tanács 2022. október 13-án két hónappal, 2022. 

december 19-ig meghosszabbította a határidőt, ameddig Magyarország végrehajthatja az EU által 

szükségesnek tartott jogállamisági reformokat. A kérdésben a végső szavazást eddig a határidőig 

kell megtartani. 

Ezzel egyidejűleg Annalena Baerbock (Zöldek) szövetségi külügyminiszter is kritikával illette a 

magyar kormány álláspontját, mely szerint az meg kívánja vétózni az Ukrajnának szánt, hitelből 

finanszírozandó EU-s pénzügyi támogatás realizálását. Válaszában Szijjártó Péter külügyminiszter 

visszautasította a német kritikát és a felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány elsősorban 

bilaterális formában, nem közös EU-s hitelfelvétel útján, kívánja támogatni Ukrajnát.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2. Megszavazta a Bundestag a Scholz-kormány eddigi legnagyobb szociális 

tervezetét 

A kormány előterjesztésére a Bundestag megszavazta az eddigi munkanélküli segélyt (Harz IV) jövő 

évtől felváltó polgári juttatást (Bürgergeld). A munkanélküliek állami támogatásának az átalakítása a 

kormány egyik előzetesen, a koalíciós szerződésben bejelentett célja volt. A változtatások értelmében 

az egyedülálló munkakeresőknek immár 449 helyett havi 502 euróra jár majd. A tervek szerint a 

munkanélküliekre immár kevesebb nyomást gyakorolnának a juttatások esetleges megvonásával és 

ehelyett több támogatást kapnának továbbképzésekre. Emellett az elfogadott törvény enyhíteni 

https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-920332
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw45-de-ungarn-917460


2  

kívánja a juttatásban részesülők megengedett vagyonösszegére és lakásméretére vonatkozó 

szabályokat is. 

A Gerhard Schröder kancellársága alatt 2005-ben bevezetett Harz IV sokak szemében túlzott 

nyomást helyezett a munkát keresőkre, egyúttal növelve az állam kontroll szerepét is. Nem véletlenül 

számított számos SPD szavazó szemében népszerűtlen intézkedésnek (szakértők szerint Schröder 

2005-ös választási vereségének és az SPD fokozatosan csökkenő támogatottságának egyik fő oka is 

a Harz-reformokban rejlett). Ezért is volt fontos az SPD számára a segélyrendszer megváltoztatása 

most, hogy ismételten vezető kormányzati szerepre tettek szert – vélik a szakértők.  

Ugyanakkor erősen kérdéses, hogy megvalósul-e az új rendszer, kormánykoalíció pártjai által 

óhajtott, 2023. január 1-től esedékes bevezetése. A törvényt ugyanis még a Szövetségi Tanácsnak 

(Bundesrat) is jóvá kell hagynia, itt pedig a kellő többség megszerzéséhez elengedhetetlen a törvényt 

jelen formájában elutasító CDU/CSU delegáltak támogatása. Módosító javaslataiknak a kormányzati 

elvetését követően a CDU/CSU Bundestag-frakció a törvénytervezettel ellen szavazott. Erre 

válaszul a kereszténydemokrata pártok most a Bundesratban kívánják feltartóztatni a törvény életbe 

lépését. „A polgári juttatást a Bundesratban a jelenlegi formájában nem lehet jóváhagyni. (…) Az állampolgári 

jövedelem hátrányosan megkülönbözteti az alacsonyabb jövedelmű csoportokat, akiknek keményen kell dolgozniuk.” 

– jelentette ki Markus Söder bajor miniszterelnök és CSU-elnök.  

A Bundestag egyúttal döntött a még aktív atomerőművek üzemidejének meghosszabbításáról is. A 

szavazást megelőzően heves vita alakult ki az ideiglenes üzemidő kitolását támogató kormánypárti 

és az atomenergia termelés teljes feladásának ötletét elvető és egy konstruktívabb energiapolitika 

kialakítását szorgalmazó jobb-közép ellenzéki képviselők között. Végül 661 képviselő szavazatából 

375 támogatta a kormány javaslatát, míg 216-an ellene szavaztak (70 tartózkodás mellett). A döntés 

vélegetéséhez még szükség van a Bundesrat jóváhagyására is, amely előreláthatólag majd november 

25-én szavaz a kérdésről – előzetes vélemények alapján a tartományi delegáltak jóvá fogják hagyni a 

kormány törvényjavaslatát.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. 431 berlini szavazókörben ismétlik meg a Bundestag-választást 

A Bundestag 2022. november 10-én jóváhagyta a Választási Ellenőrző Bizottságának vonatkozó 

határozati javaslatát, miszerint a tavaly szeptemberi szövetségi parlamenti választások alatt a berlini 

választókörzetekben tapasztalt számos hiba miatt 431 körzetben meg kell ismételni a szavazást. Az 

előterjesztést 374 képviselő támogatta, 252 ellene szavazott, 31 pedig tartózkodott. Nem tisztázott 

még azonban, hogy a választások részleges megismétlésére mikor kerülhet sor, mivel a parlamenti 

döntést még meg fogják támadni a Szövetségi Alkotmánybíróságon. 

A szavazások megismétlésére azért van szükség, mert 2021. szeptember 26-án, a Bundestag 

választásokkal egyidőben került sor egy népszavazásra, a Berlini Tartományi Parlament 

(Abgeordnetenhaus), valamint a berlini tizenkét Kerületi Tanács tagjainak megválasztására is. A 

voksolást eljárási hibák és törvénysértések egész sora kísérte – többek között hibás vagy hiányzó 

szavazólapok kerültek kiosztásra, a szavazóhelyiségek közül többet ideiglenesen bezártak, majd 

tovább tartották nyitva, egyes esetekben pedig elegendő szavazólap hiányában a választók a 

szavazóhelyiségekben sietve lemásolt szavazólapokon kellett hogy szavazzanak. Mindezen 

körülmények a szavazóhelyiségek előtti hosszú sorok kialakulásához vezettek. 

https://www.tagesschau.de/inland/buergergeld-bundestag-abstimmung-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/soeder-kuendigt-blockade-des-buergergelds-an-18453194.html
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Arról, hogy a tartományi parlamenti választást meg kell-e ismételni e hét szerdán fog dönteni a Berlini 

Alkotmánybíróság, mindazonáltal valószínűsíthető, hogy az egész választást meg kell majd ismételni. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Több mint 70 éve nem látott inflációnövekedés volt októberben 

Németországban 

Németországban az infláció októberben meghaladta a tíz százalékot. A fogyasztói árak 10,4 

százalékkal emelkedtek az előző év azonos hónapjához képest – erősítette meg az előzetes becslést 

a Szövetségi Statisztikai Hivatal pénteken. Ez az érték az elmúlt több mint 70 év legnagyobb 

növekedése volt; szeptemberben még tíz százalékos inflációt mértek a szakértők. 

„A magas infláció fő oka továbbra is az energiatermékek hatalmas áremelkedése” – magyarázta Georg Thiel, a 

Szövetségi Statisztikai Hivatal elnöke. Az energiaárak októberben 43 százalékkal emelkedtek az előző 

év azonos hónapjához képest. Ezen belül a földgáz ára 109,8 százalékkal növekedett, míg a távfűtésé 

35,6 százalékkal lett magasabb. Az októberi földgáz és a távhő áfa-csökkentés nem volt érzékelhető 

hatással a fogyasztók számára a jelenlegi árnövekedés mellett – magyarázta a hatóság. A jelentésből 

kiderült továbbá, hogy az élelmiszerekért 20,3 százalékkel kellett többet fizetniük a fogyasztóknak, 

mint egy évvel korábban. 

A jelenlegi szintű inflációs rátára még soha nem volt példa az újraegyesített Németországban. A régi 

Németországi Szövetségi Köztársaság területén található tartományokban az 1950-es évek elején 

mértek tíz százalékos vagy annál magasabb arányokat, azonban a számítási módszer az idők során 

nagyban változott. A szakértők jelen helyzetben 2023 tavaszáig nem számítanak tartós csökkenésre, 

valamint egyszámjegyű inflációs rátára. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5.  Új tanulmány a német internetfelhasználási szokásokról 

Az ARD és ZDF állami médiaszolgáltatók legfrissebb felmérése alapján a német lakosság immár 95 

százaléka, 67 millió ember, legalább alkalmanként végez online tevékenységet, míg 69 százalék – azaz 

10-ből 8 állampolgár – rendszeresen, napi szinten csatlakozik az internethez (14 éves kor fölött ez 

az érték már 80 százalékot tesz ki). Az online térben eltöltött idő ezzel párhuzamosan, az elmúlt 

években mért értékekhez képest, tolódik ki. A 14 éven felüli megkérdezettek átlagosan naponta 160 

percet töltenek online tartalmak megtekintésével, ugyanakkor a fiatalabb korosztályok esetében ez 

az időtartam akár a napi öt órát is eléri (a 70 év feletti megkérdezettek általánosan napi 45 percet 

szánnak ugyanerre). A 70 év felettiek körében 2018-ban 29 százalék használta naponta az internetet, 

ez az arány 2022-re 51 százalékra emelkedett.  

Egy átlagos héten minden második megkérdezett használja a közösségi médiát – a felmérés szerint 

a legfiatalabb korosztályban tízből kilenc ember legalább hetente egyszer belép valamilyen közösségi 

média felületre, míg a 70 év felettiek közül csak minden tizedik megkérdezettre igaz ez. A közösségi 

médiák esetében a legnépszerűbb ilyen felületnek a Facebook számít (35 százalék), melyet szorosan 

követ az Instagram (31 százalék). Kevésbé népszerű platformoknak számítanak a 3., illetve 4. helyen 

lévő TikTok (14 százalék) és a Snapchat (13 százalék). 2022-ben a teljesen „offline” emberek aránya 

mindössze 3,6 százalékot tett ki – esetükben jellemzően 70 év feletti nőkről van szó.    

https://www.tagesschau.de/inland/wahlwiederholung-berlin-101.html
https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=816
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/hochste-teuerung-seit-71-jahren-inflation-steigt-weiter--auf-104-prozent-8858314.html
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/inflation-oktober-anstieg-10-4-prozent-100.html
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Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Megalakult az alsó-szászországi kormány 

Öt héttel a tartományi választások után felállt az új vörös-zöld kormány Alsó-Szászországban, 

melynek miniszterelnöke az SPD-s Stephan Weil lett, aki immár harmadik kormányfői ciklusát kezdi 

meg. Az október eleji tartományi parlamenti választáson az SPD 33,4 százalékkal győzött a CDU 

előtt, míg a Zöldek 14,5 százalékkal eddigi legjobb eredményüket érték el Alsó-Szászországban. A 

szélsőjobboldali AfD negyedik frakcióként jutott be a parlamentbe, a Szabaddemokrata Párt és a 

Baloldal nem érték el az öt százalékos bejutási küszöböt. 

Stephan Weil már első, 2013-2017 közötti hivatali ciklusa alatt is a Zöldekkel együtt kormányzott, 

amit 2017 és 2022 között egy nagykoalíció (SPD-CDU) követett. Az újonnan felállt kabinetben hat 

miniszteri posztot az SPD, négyet pedig a Zöldek kaptak, míg Weil miniszterelnök helyettese a 

Zöldek csúcsjelöltje és a tartomány új kultuszminiszter, Julia Willie Hamburg lesz. 

A koalíciós szerződés alapján az SPD és a Zöldek a tanárok magasabb kezdőfizetésével akarnak 

reagálni az oktatásban tapasztalható munkaerőhiányra. Ezenfelül a pártok Alsó-Szászországot 2040-

ig a lehető legnagyobb mértékben klímasemlegessé tervezik tenni, valamint előírják, hogy 2025-ig 

legalább tíz százalékra, 2030-ig pedig legalább 15 százalékra kell növelni a biogazdálkodással művelt 

területek arányát a hagyományosan erős mezőgazdasági ágazattal rendelkező tartományban. A 

lakáshiány és az emelkedő bérleti díjak elleni küzdelemben a kormánypártok egy nonprofit állami 

lakásépítő társaságot kívánnak létrehozni, amely lakásokat fog építeni, vásárolni vagy éppen felújítani.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktuális események 

Európa hatalmas kihívásokkal néz szembe: Nemzetközi helyzetét és irányultságát az egymással 

versengő szuperhatalmak, Oroszország, Kína és az USA folyamatosan megrendítik, valamint az 

egyre erősödő globalizáció és migráció hatásaira is választ kell találnia. Ezért Európa és az európai 

polgárok most válaszúthoz érkeztek: Milyen szerepet akarnak játszani a jövőben a többpólusú 

világrendben? Hogyan tud Európa újra megerősödni, és mely politikusokkal lehet elérni, hogy a 

kontinens visszanyerje régi erejét? Erről adott elő Prof. Dr. Heinz Theisen politológus 2022. 

november 9-én az MCC Scruton kávézóban.  

Rendezvénybeszámolóért kattintson Intézetünk honlapjára. 

 

Cikk- és interjúajánló 

„Miért önérvényesítés Magyarország politikája a globális környezetben?” címmel jelent meg Bauer 

Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatójának írása a Mandinerben. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/umfrage-von-ard-und-zdf-jetzt-sind-fast-alle-im-netz-18451723.html
https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/weil-niedersachsen-ministerpraesident-wiederwahl-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/niedersachsen-regierungsbildung-spd-gruene-koalitionsvertrag-unerzeichnet-100.html
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-onervenyesites-miert-kell-europanak-onmagat-korlatoznia
https://mandiner.hu/cikk/20221111_miert_onervenyesites_magyarorszag_politikaja_a_globalis_kornyezetben?fbclid=IwAR05_PMD9YggXEBagqmkiB1Hn3cj0UxUtZd5rpdx6QkrEhXdRKNMn1BSR9c
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A német-magyar védelmi együttműködésekről és a jelen biztonságpoltikai kihívásairól tartottak 

kerekasztal-beszélgetést a Mathias Corvinus Collegium győri központjában. Hajnik László, 

védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár és Wolf Illner alezredes, a Magyar Honvédség 

főparancsnokának katonai főtanácsadója vitatták meg a főbb kérdéseket, Dobrowiecki Péter, a 

Magyar-Német Intézet kutatási vezetőjének moderálásával.  

A rendezvény összefoglalóját a Győr+ honlapjára kattintva olvashatja el. 

 

Scholz és Hszi Csin-ping az atomfegyverek ellen van - szemlézte a Berlini Gyorst, a Magyar-Német 

Intézet heti, magyar nyelvű hírlevelét a Vasárnap.hu. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 

 

Németországban a legrosszabbtól tartanak – szemlézte a Berlini Gyorst, a Magyar-Német Intézet 

heti, magyar nyelvű hírlevelét a Vasárnap.hu. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 

 

Amikor a sas kakaskodik: tovább gyengülhet az EU a német-francia viszály miatt. A fagyos 

viszonyról Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója adott nagyinterjút a Mandiner 

Makronóm rovatának. 

A teljes interjú elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

 

Mi történik Németországban? Töredezni látszik a német-francia (francia-német) együttműködés az 

Európai Unióban? Ahogy Orbán Viktorral, úgy Emmanuel Macronnal sem tartott közös 

sajtóértekezletet legutóbb Olaf Scholz kancellár. És mintha régi német íratlan szabályokat is 

feszegetné a jelenlegi német kormányzat: hitelfelvétellel próbálják orvosolni a háború és a szankciók 

okozta gazdasági bajokat. Ezekről beszélgetett Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója a 

Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorában. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Magyar Katolikus Rádió honlapjára. 

 

Lefulladóban az Unió motorja: a német-francia kapcsolatokról nyilatkozott Dr. Bauer Bence, a 

Magyar-Német Intézet igazgatója az Infostartnak. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Infostart honlapjára. 

 

Két év kényszerszünet után adhatott újra otthont a Magyar-Német Fórumnak az Andrássy Gyula 

Budapesti Német Nyelvű Egyetem, ahol a két ország politikusain és szakértőin kívül szép számmal 

képviseltette magát a fiatalság is. Az ukrajnai háborúról szóló panelbeszélgetésen a magyar felet 

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője, valamint Bauer Bence, a Magyar-Német 

Intézet igazgatója képviselték. 

A panelbeszélgetés összefoglalóját a Világgazdaság honlapjára olvashatja el. 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/biztonsagpolitikai-kihivasokrol-es-honvedelemrol-az-mcc-ben/
https://vasarnap.hu/2022/11/08/nemetorszag-kina-li-ko-csiang-olaf-scholz/
https://vasarnap.hu/2022/11/09/nemetorszag-orosz-ukran-haboru-energiavalsag/
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20221108_scholz_macron_viszaly_makronom_eu?fbclid=IwAR1YlCHHeT0Ycv3sm35SgOHO5YT8SlBp1dNgjuNPO_M-f-1PwsieFC9KYk8
https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/598318
https://infostart.hu/kulfold/2022/11/08/bauer-bence-lefulladoban-az-unio-motorja
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/11/a-nemet-magyar-viszony-kulonleges-europaban
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Olaf Scholz német kancellár és koalíciós kormánya képtelen volt kitölteni az Angela Merkel kancellár 

után keletkezett űrt, ugyanakkor nem tűri, hogy a franciák vegyék át a kezdeményezést Európában. 

Erről beszélt a Magyar-Német Intézet igazgatója, Bauer Bence a Karc FM-ben. 

A teljes interjút a Karc FM Youtube-csatornáján tudja meghallgatni. 

 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója a Magyar Katolikus Rádiónak nyilatkozott a 

Keresztény Közéleti Akadémia műsorában Németország közelmúltbeli és jelenlegi kihívásairól és a 

krízishelyzetek kezeléséről. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Katolikus Rádió honlapjára. 
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