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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. december 5. 

1. Putyinnal telefonált Olaf Scholz kancellár 

Olaf Scholz (SPD) kancellár szeptember közepe óta most először telefonált Vlagyimir Putyin orosz 

elnökkel. A beszélgetés egy órán át tartott, és az Ukrajna ellen folyó orosz agressziós háborúról és 

annak következményeiről szólt. 

A szövetségi kormány közleménye szerint a kancellár különösen az ukrajnai polgári infrastruktúra 

elleni orosz légicsapásokat ítélte el. Hangsúlyozta továbbá, hogy országa eltökélten támogatja 

Ukrajnát abban, hogy képes legyen megvédeni magát az orosz agresszióval szemben, és ragaszkodott 

ahhoz, hogy minél előbb diplomáciai megoldást találjanak, beleértve az orosz csapatok kivonását is. 

A Kreml közleménye szerint Putyin megvédte az ukrán infrastruktúra elleni orosz támadásokat: 

„Hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők már régóta kerülik a nagy pontosságú rakétatámadásokat bizonyos 

ukrajnai célpontok ellen, de a Kijev által elkövetett provokatív támadások miatt az ilyen intézkedések szükségessé és 

elkerülhetetlenné váltak.”. Továbbá Putyin a jelentések szerint „felhívta a figyelmet a nyugati államok, köztük 

Németország romboló politikájára, amelyek fegyverekkel támogatják a kijevi rezsimet és ukrán katonákat képeznek 

ki”. Az orosz elnök felszólította Scholzot, hogy gondolja át Németország Ukrajnához való 

hozzáállását, valamint jelezte, hogy Oroszország hajlandó az Északi Áramlat gázvezetékek elleni 

balti-tengeri támadások kivizsgálását segíteni. 

Ezenfelül mindketten kiemelték az ENSZ égisze alatt nemrég meghosszabbított 

gabonamegállapodás fontos szerepét, és megállapodtak abban, hogy továbbra is kapcsolatban 

maradnak. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2. A Bundestag ratifikálta a CETA-megállapodást 

Több mint öt évig tartó habozás után Németország ratifikálta az EU és a Kanada között létrejött 

CETA szabadkereskedelmi megállapodást. A Bundestagban 559 képviselő szavazott a vonatkozó 

törvény mellett, míg 110 képvisel ellene voksolt. 

Katharina Dröge, a Zöldek Bundestag-társfrakcióvezetője megvédte pártja képviselőinek szavazási 

magatartását, hisz a Zöldek korábban kijelentették, hogy nem járulnak hozzá a megállapodáshoz és 

újra tárgyalnák azt, most azonban mégis a javaslat támogatása mellett döntöttek. Dröge ezzel 

kapcsolatban elmondta, hogy az EU-val és Kanadával együtt sikerült megreformálniuk a 

visszaélésekre lehetőséget adó beruházásvédelmi normákat. Verena Hubertz, az SPD Bundestag-

frakciójának alelnöke az „értékorientált szabadkereskedelem” és a demokratikus államok kohéziója 

szempontjából fontos lépésről beszélt. A megállapodás jelentősen megkönnyíti a kereskedelmet, és 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/telefonat-von-bundekanzler-scholz-mit-russlands-praesident-wladimir-putin-2148846
https://www.tagesschau.de/inland/scholz-putin-telefonat-103.html
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biztosítja a vámok és a kereskedelmi akadályok eltűnését – mondta a szociáldemokrata politikus. A 

ratifikációs folyamatban a CDU/CSU „időhúzó taktikával” vádolta a szövetségi kormányt. A 

Bundestagban egy olyan törvényjavaslatról szavaznak, amely „szövegében megegyezik a miénkkel, amelyet 

már márciusban benyújtottunk” - mondta Julia Klöckner (CDU) a törvényjavaslatról szóló szavazás előtti 

vitában.  

A német üzleti élet megkönnyebbülten reagált, és a megállapodást „késedelmes” lépésnek nevezte. „A 

megállapodásnak most új lendületet kell adnia az EU-nak a kereskedelempolitika terén. Németországnak és az 

EU-nak nyitott piacokra van szüksége, különösen az erősödő protekcionizmus idején” – mondta Siegfried 

Russwurm, a Német Ipari Szövetség (BDI) elnöke. 

A CETA szabadkereskedelmi megállapodás csak akkor léphet véglegesen hatályba, ha mind a 27 

uniós tagállam ratifikálta azt, mindazonáltal még több ország sem tette ezt meg. Az EU és Kanada 

már 2016-ban lezárta az erről szóló tárgyalásokat, és a megállapodást 2017 szeptembere óta 

ideiglenesen alkalmazzák is, ami azt jelenti, hogy az EU és Kanada között forgalmazott áruk 98 

százaléka után nem kell vámot fizetni. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3.  Hosszútávú német-katari energetikai megállapodás  

A német és katari kormány bejelentése alapján 2026-tól kezdve az öböl-menti állam legalább 15 éven 

keresztül fog cseppfolyósított földgázt (LNG) szállítani Németország számára. Az előzetes 

megállapodás alapján a Qatar Energy energetikai óriáskonszern évi 2 millió tonna földgázt exportál 

majd az amerikai Conoco Phillips cégen keresztül, azonban ez a mennyiség még akár tovább is 

növekedhet a jövőben. Saad Scharida al-Kaabi katari energetikai miniszter a bejelentés során kiemelte 

az erősödő német-katari gazdasági kapcsolatokat, amelyek a folyamatban lévő tárgyalások 

eredményeképpen a közeljövőben újabb energetikai megállapodásokkal is bővülhetnek. Robert 

Habeck (Zöldek) szövetségi gazdasági miniszter a szerződés ideális időtartamát emelte ki, hozzátéve, 

hogy egy hosszabb időszakot felölelő egyezményt Németország 2040-re előirányzott 

klímasemlegességi céldátuma miatt nem támogatott a német kormány.  

A mostani megállapodást minden bizonnyal Habeck tavaszi katari útja készítette elő, mely során a 

miniszter tárgyalásokat folytatott potenciális energetikai ellátási kapcsolatokról. A Zöldek politikusa 

akkoriban védelmébe vette a német kormány azon álláspontját, mely szerint Németország 

energiabiztonságának a szavatolása érdekében diverzifikált forrásokból, akár autokratikus államokból 

is biztosítani kell a kieső orosz energiahordozók pótlását. Németország a jövőben nem csak a 

demokráciákkal fog együttműködni energiaszükségleteinek kielégítése érdekében – jelentette ki akkor 

a miniszter. Mindezidáig Németország és más európai országok Hollandián, Belgiumon és 

Franciaországon keresztül vásároltak cseppfolyósított földgázt, főként az USA-ból.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/bundestag-stimmt-fuer-ceta-abkommen-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/handelsabkommen-ceta-kanada-bundestag-zustimmung-100.html#xtor=epr-376
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/qatar-verkuendet-abkommen-ueber-gaslieferungen-nach-deutschland-18495910.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/katar-lng-101.html
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4. Döntés a külföldi szakképzett munkavállalók beutazásának 

megkönnyítéséről  

Kormányközi egyeztetéseket követően döntés született a képzett külföldi munkavállalók 

németországi bevándorlását megkönnyítő új törvénytervezet legfontosabb részleteiről. Hubertus 

Heil (SPD) szövetségi munka- és szociális ügyi miniszter szerint csak az eddigi szabályzat drasztikus 

átalakításával és a „megfelelő munkaerő” biztosításával garantálható a német jólét meglévő szintjének a 

megőrzése. A kormány szándéka szerint a lazított munkavállalási feltételek a jövőben könnyebb 

előírások mellett tennék lehetővé a külföldi szakmunkások németországi alkalmazását. 

„Németországnak a jövőben minden segítő kézre és okos elmére szüksége lesz.” – jelentette ki Heil a tervek 

bemutatásakor. Az elkövetkező évtizedben számos ágazatban, mint például az egészségügyi- és 

gyermekgondozásban vagy a közigazgatásban új munkavállalók millióira lesz szükség - véli a 

miniszter. Ezért a kormány belföldön és külföldön egyaránt ösztönözni kívánja az új munkavállalók 

német munkaerőpiacra való belépését. A szociáldemokrata politikus fontos eszközként jellemezte 

ehhez a kormány folyamatban lévő masszív toborzási stratégiáját.  

A törvényjavaslat egyebek mellett előírná, hogy az elismert külföldi szakmunkások a jövőben olyan 

szakmákban is dolgozhatnak, amelyeknek kevés vagy semmi közük a képzésükhöz. Például egy 

szerelőt felvehetnének raktárosnak, vagy egy rendőrnőt pincérnőnek. A szakmai tapasztalatot szintén 

jobban figyelembe vennék a munkavállalási vízum kiadásakor. A származási országban szerzett 

diploma elismerésének pedig immár nem feltétlenül kell a belépés előtt megtörténnie. Ezen 

túlmenően a „jó, vagy megfelelő potenciállal” rendelkező harmadik országbeli álláskeresők számára 

engedélyeznék, hogy egy pontrendszer segítségével Németországban maradhassanak álláskeresés 

céljából. Utóbbi kérdés pontos szabályozása jelenleg még a kormánykoalíció pártjait is megosztja.  

Nancy Faeser (SPD) szövetségi belügyminiszter szerint a kormány hamarosan konkrét 

törvényjavaslatot tud benyújtani a projekt megvalósítására, így a Bundestag már a jövő év elején 

napirendre tűzheti a szakképzett munkaerő bevándorlásával kapcsolatos tervezet vitáját, mely a 

menekültügyi és migrációs politikára vonatkozó új törvénytervezet csomag részét képezi. A 

belügyminiszter bejelentése alapján hamarosan a külföldi állampolgárok németországi honosítását 

megkönnyítő új törvényjavaslat is a kormány elé kerülhet megvitatásra.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. A Bundeswehr körül kialakult viták nyomasztják a német kormányt  

Korábbi információk szerint a Bundeswehr lőszerkészlete mindössze néhány napra elegendő és 

legalább 20 milliárd euró értékben van szükség lőszerek beszerzésére. A hír heves vitákat váltott ki a 

kormány képviselői, az ellenzék és a hadiipari vállalatok szövetsége között, akik a felelősök 

keresésében egymásra mutogatnak és egymást bírálják. 

Azonban a kritikák középpontjában Christine Lambrecht (SPD) szövetségi védelmi miniszter áll, aki 

írásban jelezte kollégájának, Christian Lindner (FDP) szövetségi pénzügyminiszternek, hogy „azonnal 

jelentős költségvetési források és kötelezettségvállalási nyilatkozatok azonnali biztosítása szükséges”. Ezt a 

követelést a Szövetségi Pénzügyminisztérium elutasította és kiemelte, hogy a megemelt védelmi 

költségvetés, valamint a 100 milliárd eurós különalap mellett nem a pénzhiány áll az akadozó 

beszerzések hátterében, hanem a Szövetségi Védelmi Minisztérium lassú döntéshozatala a felelős a 

kérdésben. 

https://www.tagesschau.de/inland/kabinett-zuwanderung-101.html
https://www.dw.com/de/erhebliche-risiken-beim-kauf-von-f-35-kampfjets-in-den-usa/a-63981829


4  

Olaf Scholz (SPD) kancellár védelmébe vette párttársát és miniszterét a vitában. A kormányfő ezzel 

kapcsolatban elmondta, hogy „az elmúlt évtizedekben rossz irányt vettünk a Bundeswehr lőszerellátását 

illetően”. Most döbbenünk rá, mennyire fontos, hogy „biztosítani tudjuk a folyamatos lőszerellátást”. 

Emellett Scholz hangsúlyozta, hogy a lőszerhiány nemcsak az ukrajnai háború miatt van, hanem azért 

is, „mert a saját számainkat is nézzük”. Nemcsak a lőszer rövid távú beszerzésére, hanem a megfelelő 

utánpótlás biztosítására is szükség volt. 

Mindeközben titkos anyagokra hivatkozó sajtóértesülések szerint a Szövetségi Védelmi Minisztérium 

jelentős kockázatokat lát a Bundeswehr egyik legnagyobb és legdrágább beszerzési projektje körül, 

amelynek keretében 35 db F-35-ös vadászrepülőgépet vennének amerikai gyártásból. A minisztérium 

a Bundestag költségvetési bizottságának küldött dokumentumban „időbeli késedelemre és 

többletköltségekre” figyelmeztet a rendkívül összetett előkészítő munkálatok, mint a bücheli 

légibázis 2026-ig történő átalakítása, továbbá a magas amerikai biztonsági követelmények miatt.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Novemberben csökkent az infláció Németországban 

Novemberben július óta először megindult a fogyasztói árak csökkenése Németországban. Az 

október havi 10,4 százalékos inflációhoz képest, amit hónapok óta az energia, valamint az 

élelmiszerárak hajtanak, az infláció novemberben 10 százalékot tett ki. A legfrissebb adatok szerint 

az energia novemberben 38 százalékkal került többe az egy évvel korábbi értékhez képest; 

októberben még 43 százalékos növekedést mértek a szakemberek. Az élelmiszerárak novemberben 

21 százalékkal növekedtek, ez egy 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző hónaphoz képest.  

A harmadik negyedévben a német jövedelmek átlagosan 2,3 százalékkal voltak magasabbak, mint az 

előző év azonos időszakában, azonban ezt a növekedést a magas infláció felemésztette. Ennek 

eredménye egy 5,7 százalékos reálbércsökkenés, ami 2008 óta legnagyobb visszaesést jelenti. A 

közgazdászok szerint jelentős csökkenés majd csak tavasszal várható, amikor a gáz- és áramárfék 

életbe lép, és csökken az olajárak inflációra gyakorolt hatása – véli Jörg Krämer, a Commerzbank 

vezető közgazdásza. 

Novemberben kismértékben – nyolcezerrel kevesebb, mint októberben, de 117 ezerrel több, mint 

egy évvel ezelőtt – csökkent a munkanélküliek száma is: összesen 2,434 millió ember volt álláskereső 

– közölte szerdán a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit), amely szerint a német 

munkaerőpiac az infláció és energiaválság ellenére is stabil.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktuális események 

A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért 2022. december 1-én ünnepelte 

fennállásának második évfordulóját. A 2 év alatt 721 alkalommal jelentünk meg a médiában, 1138 

alkalommal a közösségi médiában. Kutatási tevékenységünk keretében 74 elemzést írtunk magyarul, 

88 elemzést németül. Mindezek mellé 13 podcastet is készítettünk. Összesen 108 rendezvényt tudunk 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/munitionsdebatte-bundeswehr-lambrecht-lindner-scholz-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fachkraeftemangel-eckpunkte-fuer-mehr-einwanderung-sind-ein-lichtblick-18496423.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/inflationsrate-november-bundesamt-101.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitslosigkeit-im-november-leicht-gesunken-a-5465ceff-4844-4d95-a30e-356b47b14e3a
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magunk mögött, ebből 31-et vidéken tartottunk. Külföldre 21 alkalommal utaztunk és 7 alkalommal 

mutattuk be Intézetünket és az MCC-t külföldi diákcsoportoknak. 

A teljes beszámoló elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

2022. november 28-án Dr. Bauer Bence a kecskeméti MCC Oktatási Központ vendége volt, ahol 

„Németország és Magyarország - eltérő és közös értékek, érdekek” címmel adott elő. A Magyar-

Német Intézet igazgatóját és kollégáját, Böhm Mártont, aki a rendezvény moderátora volt, a helyi 

képzési központ vezetője, Kovács Anita köszöntötte. A körülbelül 30 fős közönség soraiban 

üdvözölhettük többek között Dr. Salacz László és Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési 

képviselőket. 

A teljes beszámoló elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Cikk- és interjúajánló 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kecskeméti képzési központja Németország és Magyarország 

– eltérő és közös értékek, érdekek címmel előadást és pódiumbeszélgetést szervezett, ahol dr. Bauer 

Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója adott elő.  

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Hírös.hu honlapjára. 

 

Prof. Dr. Heinz Theisen politológus, a Magyar-Német Intézet meghívott vendége a Mandinernek 

adott interjút, amelyben elmondta: a magyar emberek reálisabban látják, hogy Ukrajna egy rossz 

demokrácia.  

A teljes interjú elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

 

Prof. Dr. Heinz Theisen politológus, a Magyar-Német Intézet meghívott vendége a Magyar 

Nemzetnek adott interjút, amelyben elmondta, hogy Magyarországnak jó érzéke van az 

önérvényesítéshez, és az európai kultúráért is kiáll.  

A teljes interjú elolvasásához kattintson a Magyar Nemzet honlapjára. 

 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége 

volt, ahol a magyar és a német kormányok közötti vitás ügyekről beszélt. Szó esett továbbá arról is, 

hogy vajon megszűnt-e a barátság a két ország között. 

A teljes interjú megtekintéséhez kattintson az ATV honlapjára.  

 

Dobrowiecki Péter, a Magyar-Német Intézet kutatási vezetője volt a Hit Rádió Ultrahang című 

műsorának vendége. Dobrowiecki arról beszélt, hogy Németország az orosz-ukrán háborút 

követően jelentős hadseregfejlesztésbe kezdett. Szó esett ezenkívül a német fegyverkezés mértékéről, 

a hadsereg állapotáról és kihívásairól, a német gazdasági helyzetről és az energiakérdésekről is. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Ultrahang Youtube-csatornájára.  

https://magyarnemetintezet.hu/hir/2-eves-a-magyar-nemet-intezet
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-nemetorszag-es-magyarorszag-eltero-es-kozos-ertekek-erdekek
https://hiros.hu/hirek/a-nemet-es-a-magyar-nemzet-kozos-ertekeit-vitatta-meg-az-mcc
https://mandiner.hu/cikk/20221122_heinz_thiesen_nemet_politologus
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2022/11/heinz-theisen-az-europai-onervenyesites-hianyarol-es-a-nyugat-felelossegerol?fbclid=IwAR1O3RWin-w8_H_5Ey1WPphzEdgHvUoyJU7kw7IKr3pxt-Z82d1H2V3ayE4
https://www.atv.hu/videok/20221121/egyre-tobb-a-vitas-ugy-a-magyar-es-a-nemet-kormany-kozott?fbclid=IwAR37LYPo2rSuC86Wuq78elNY11z0EqLCaqckNhaTf1M4QXGfx1Uvko9E-8E
https://www.youtube.com/watch?v=Oa4JCgEA_44&ab_channel=Ultrahang
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Prof. Dr. Heinz Theisen politológus, a Magyar-Német Intézet meghívott vendége a Kossuth 

Rádiónak Vasárnapi újság című műsorának adott interjújában arról beszélt, hogy miért kell 

Európának önmagát korlátoznia.  

A teljes interjú meghallgatásához (8.30-tól) kattintson a Kossuth Rádió honlapjára. 

 

A vitakultúra megszűnt, és vannak bizonyos témák, így például az orosz-ukrán háború vagy a 

bevándorlás, ahol Németországon kívül szabadabban lehet megnyilvánulni - mondta el a 

növekedés.hu-nak Heinz Theisen német politológus új könyvének magyarországi bemutatóján. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Növekedés.hu honlapjára. 
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