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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. FEBRUÁR 7. 

1. Ha vasárnap szövetségi parlamenti választás lenne... 

 

Az ARD-Deutschlandtrend politikai közvélemény-kutató intézet legfrissebb, február 3-án, 

csütörtökön közzétett telefonos felmérése szerint az Uniópártok (CDU/CSU) a 2021. 

szeptember 26-i szövetségi parlamenti választás óta először egyértelműen nagyobb 

támogatottságot élveznek a német szavazók körében, mint Németország Szociáldemokrata 

Pártja (SPD). Az adatok alapján, ha jövő vasárnap szövetségi parlamenti választás lenne, az 

SPD 22%-ot kapna, azaz 4 százalékponttal kevesebbet, mint január elején, míg az Uniópártok 

27%-ot, azaz 4 százalékponttal többet, mint év elején. A Zöldek 16%-ot kapnának, pont, mint 

egy hónappal ezelőtt. A Német Szabaddemokrata Párt (FDP) támogatottsága 10%-os, azaz egy 

pontot veszített előző havi eredményéhez képest. Az Alternatíva Németországért Párt (AfD) 

egy pontot javított, így támogatottsága 12%-ra emelkedett. A Balpárt támogatottsága az előző 

hónaphoz képest változatlanul 5%-os maradt. A felmérésből az is kiderült, hogy összességében 

a német társadalom megítélése kritikus a közlekedésilámpa-koalíciót tekintve. A 

megkérdezettek 57%-a jelenleg kevésbé vagy egyáltalán nem elégedett a szövetségi kormány 

munkájával. Az előző hónapban csupán a válaszadók 37%-a vélekedett így. Ezzel szemben a 

válaszadók 38%-a ítélte pozitívnak az új szövetségi kormány teljesítményét. A kormányt alkotó 

pártok támogatóinak véleménye is megoszló. Az FDP támogatói körében csupán 42% elégedett 

a kormány munkájával, míg az SPD és a Zöldek szavazóinak kétharmada elégedett a kormány 

teljesítményével. A kormány tagjainak népszerűségét tekintve a felmérésből kiderül, hogy Olaf 

Scholz (SPD) kancellár támogatottsága csökkent: Míg január elején a válaszadók többsége még 

elégedett volt munkájával, jelenleg már csak 43%-uk van ugyanezen a véleményen. Christian 

Lindner (FDP) alkancellár 6 százalékpontot veszített, jelenleg a megkérdezett szavazók 43%-a 

elégedett vele, míg Robert Habeck (Zöldek) 9 százalékpontot rontott egy hónap alatt, így a 

szavazók 39%-nak a támogatását nyerné el egy következő vasárnapi szavazáson. Annalena 

Baerbock (Zöldek) eredménye az elmúlt hónaphoz képest 4 százalékpontot javult, így most 

36%-on áll. A felmérés alapján Karl Lauterbach (SPD) egészségügyi minisztert támogatják 

legtöbben a politikusok közül, 59%-kal. Őt követi Cem Özdemir (Zöldek) mezőgazdasági 

miniszter. Az újonnan CDU pártelnöknek megválasztott Friedrich Merz az előző hónap 

eredményéhez képest 5 százalékpontot javított, jelenleg a megkérdezettek 37%-a elégedett 

munkájával.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

2. A Robert Koch Intézet felmérte miért utasítják el sokan koronavírus elleni védőoltást 

Németországban  

 

A Robert Koch Intézet február 3-án, csütörtökön közzétett tanulmánya szerint nem a migrációs 

háttér a legfőbb indoka annak, hogy valaki elutasítja-e a koronavírus elleni védőoltást. A 

jövedelem, az életkor, az iskolai végzettség és a nyelvtudás együtt határozzák meg, hogy valaki 

az oltás mellett dönt-e vagy sem. A tanulmány 2.000 válaszadó bevonásával készült. A 

megkérdezettek fele, azaz 1.000 nem rendelkezik bevándorló háttérrel és a családjában sincs 

senki, aki az ország határain kívülről érkezett volna a német társadalomba. A megkérdezettek 

másik fele, további 1.000 személy migrációs háttérrel rendelkezik, ahogyan a családtagjai is. 

https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-2897.html
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Az eredmények szerint az első csoport 92%-át legalább egyszer már beoltották, a második 

csoportban az oltási arány 84%. Az Intézet egészségügyi kutatója szerint a megkérdezettek 

körében az oltási hajlandóság a német nyelvtudás mértékének emelkedésével egyenes 

arányosságban nőtt. A tanulmány szerint a németet anyanyelvként vagy nagyon jól beszélők 

körében 92%-uk legalább egyszer beoltatta magát. A közepes német nyelvtudással rendelkezők 

körében az oltási arány 83%-os volt, míg a nagyon gyenge nyelvtudással rendelkező válaszadók 

75%-a volt beoltva. Az életkort tekintve kiderült, hogy a 18 és 29 közötti korcsoportban az 

oltási arány mindkét csoportban azonos, 93% volt. Ezzel ellentétben a 30 és 39 év közöttiek 

voltak a legkevésbé hajlandóak beoltatni magukat mindkét csoportban. A tanulmány szerint a 

jövedelem, az iskolai végzettség és az orvosi területen tapasztalt korábbi diszkrimináció szintén 

negatívan befolyásolta az oltás beadatásáról való döntést mindkét csoportban. Az oltásról 

rendelkezésre álló információkat tekintve kiderült, hogy a bevándorló háttérrel rendelkező 

megkérdezettek 58%-a úgy gondolja, hogy az oltás beadatása negatívan befolyásolja a női 

termékenységet, míg a bevándorló háttérrel nem rendelkező körében ez az arány 51%. Az is 

kiderült, hogy a bevándorló háttérrel rendelkező válaszadók fele gyanakszik arra, hogy az oltás 

mérgező vegyi anyagokat tartalmaz, míg a másik csoportban 40% a szkeptikusok száma. A 

bevándorló háttérrel rendelkezők 51%-a arra is gyanakszik, hogy a védőoltás az emberi DNS-t 

is megváltoztathatja, míg a másik csoport 41%-a van ezen a véleményen. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

3. Olaf Scholz kancellár bejelentette, hogy találkozni fog Putyin orosz elnökkel  

 

Olaf Scholz kancellár február 2-án, szerdán bejelentette, rövidesen találkozni szeretne Vladimir 

Putin orosz elnökkel Moszkvában az ukrán válság okán. Pontos időpontot még nem nevezett 

meg, a találkozóra. Scholz szerdai bejelentésében hangsúlyozta, hogy jelenleg az ukrán kérdés 

foglalkoztatja legjobban az állam- és kormányfőket az Európai Unióban és cáfolta a kritikát, 

miszerint Németország nem lép fel hatékonyan az ukrán kérdésben. Szankciókkal fenyegette 

Oroszországot egy esetleges Ukrajnába való bevonulás esetén, ugyanakkor jelezte, hogy 

hajlandó de-eszkalációról tárgyalni. Markus Söder, a CSU pártelnöke felszólította Olaf 

Scholzot, hogy a találkozó előtt konzultáljon Angela Merkel volt kancellárral.  

A mai napon, február 8-án, hétfőn Joe Bidennel, az Amerikai Egyesült Államok elnökével 

tárgyal a német kancellár. A találkozó célja, hogy Németország biztosítsa az Egyesült 

Államokat arról, hogy Németország nem fogja magára hagyni Ukrajnát Oroszországgal való 

konfliktusában. Összességében azt lehet mondani, hogy a diplomáciai találkozók élénk 

egymásutánisága figyelhető meg az új német kormány munkájában. Olaf Scholz 

Washingtonból visszatérve Emmanuel Macron francia elnököt fogja fogadni, Annalena 

Baerbock külügyminiszter pedig a mai napon Ukrajnába utazott. Olaf Scholz jövő héten szintén 

ellátogat Ukrajnában majd Moszkvába utazik. 

  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Annalena Baerbock külügyminiszter nem látogat el Pekingbe a Téli Olimpiára  

 

Annalena Baerbock külügyminiszter február 3-án, csütörtökön kijelentette a Pekingi Téli 

Olimpia nem vonhatja el a figyelmet az emberi jogokkal kapcsolatos aggályokról Kínát 

tekintve. Baerbock, aki korábban nyíltan kritizálta Kínát az emberi jogokkal kapcsolatos 

mulasztásai miatt, a Téli Olimpia nyílt diplomáciai bojkottját elutasította, viszont azt is 

elmondta, Nancy Faeser (SPD) belügyminiszterrel nem fognak részt venni a Téli Olimpiai 

játékokon. Baerbock sajtóközleményében elmondta, szereti az Olimpiát és szorít a német 

https://www.tagesschau.de/inland/rki-studie-impfung-migrationshintergrund-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/scholz-biden-usa-russland-ukraine-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/scholz-treffen-putin-russland-ukraine-100.html
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sportolóknak, ugyanakkor nagyon aggódik a kínai emberi jogi helyzet miatt és aggodalmát egy 

sportesemény nem tudja eloszlatni. Hozzátette, az emberi jogokról és más problémás 

kérdésekről politikai szinten tárgyal Németország Kínával. Véleménye szerint azonban nem 

engedhető meg, hogy a sportolóknak, akik éveket töltöttek az olimpiai játékokra való 

felkészüléssel, ennek a terhét kelljen viselniük. Annalena Baerbock azt is elmagyarázta, hogy 

álláspontja szerint az olyan nagy sportesemények megrendezését, mint az olimpiai játékok vagy 

világbajnokságok, olyan kulcsfontosságú kritériumok betartásához kellene kötni, mint a 

sajtószabadság vagy az emberi jogok kérdése.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

5. A németek kétharmada támogatná az általános oltási kötelezettséget  

 

A Forsa közvélemény-kutató intézet legfrissebb felmérése szerint a németek között viszonylag 

nagy az egyetértés, ha a kötelező oltásról van szó. A pártpreferencia ebben a kérdésben is 

meghatározó. A német állampolgárok kétharmada (66%) támogatja az általános oltási 

kötelezettség bevezetését a felnőtt lakosság számára, míg a lakosság 29%-a elutasítja azt. A 

kötelező oltás támogatottsága az SPD szavazói körében 81%-os, a Zöldeknél 74%-os, a 

CDU/CSU szavazói körében 72%-os támogatottsággal a legnagyobb. Az FDP és a Balpárt 

potenciális szavazói csak 58% és 55%-os támogatottsággal állnak ki oltási kötelezettség 

mellett. Leginkább az AfD szavazói vetik el továbbra is az ötletet, 83% -uk ellenzi az általános 

oltási kötelezettség bevezetését. A kezdeményezést, miszerint elegendő lenne csak az 50 év 

felettiekre kiterjeszteni az oltási kötelezettséget, csupán a megkérdezettek 36%-a támogatja. 

Mindezek mellett a felmérésből az is kiderült, hogy az elmúlt héten csökkent azoknak a száma, 

akik úgy hiszik, be fogják vezetni a kötelező oltást. A válaszadók 35%-a lát esélyt arra, hogy 

bevezessék az oltási kötelezettséget az előző heti 42%-hoz képest. Ezzel szemben 59%-uk 

egyáltalán nem hiszi, hogy valamikor bevezetésre kerül a kötelező oltás. Karl Lauterbach (SPD) 

egészségügyi miniszter krízismenedzsmentjére is kitért a felmérés. Egyre kevésbé vannak 

megelégedve a szavazók a politikus koronavírus járvány kezelésére irányuló teljesítményével. 

A megkérdezettek 49%-a kevésbé vagy egyáltalán nincs megelégedve a miniszter munkájával.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

6. Januárban csökkent az inflációs ráta Németországban 

Január folyamán az árak lassabban emelkedtek, mint decemberben, de még mindig gyorsabban, 

mint ahogy azt szakértők szerint várni lehetett. A magas energiaárak és a kínálathiány továbbra 

is növelik az inflációt. A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban 4,9% 

volt az infláció, míg decemberben 5,3%, amely 1992 óta a legmagasabb drágulás. Habár a 

drágulás mértéke alacsonyabb a decemberinél, még így is a várt értéknél nagyobb, hiszen 

közgazdászok a januári inflációs rátát 4,3 és 4,4 közé becsülték. A Szövetségi Statisztikai 

Hivatal részletes közleményében arra is kitért, hogy a magas energiaárak és a kínálathiány miatt 

a nyersanyagok árai is jelentősen növekedtek, ezáltal a vállalatok kiadásai is. Ebből kifolyólag 

az energia januári inflációja az előző hónaphoz képest 20,5%. Az élelmiszerárak körülbelül 

5%-ot nőttek, a lakásbérleti díjak pedig átlagban 1,4%-kal drágultak. Az infláció számítási 

módjának kiindulási helyzete azonban nyugalomra ad okot: az árakat már nem 2020 második 

félévéhez hasonlítják, amikor a koronavírus válság miatt átmenetileg 19-ről 16%-ra 

csökkentették az általános forgalmi adót. Sok szakértő reméli, hogy az infláció ezalatt már 

elérte saját csúcspontját. 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/baerbock-olympia-china-101.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236623561/Forsa-Umfrage-Zwei-Drittel-der-Deutschen-fuer-allgemeine-Impfpflicht-ab-18.html
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Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

 

Újra MCC Budapest Summit! Milyen értékek mentén neveljük gyermekeinket? - erre a 

kérdésre keresi a választ a Mathias Corvinus Collegium (MCC) jövő évi nagyszabású 

nemzetközi konferenciája, az MCC Budapest Summit. A február 16-i eseményen és a 

kisérőrendezvényeken a téma legnevesebb hazai és nemzetközi szakértői, kutatói és a közélet 

meghatározó szereplői mondják el gondolataikat a többi között arról, hogy milyen szerepe van 

az oktatásnak a nemzeti öntudat formálásában. 

 

További információért kattintson az MCC.hu-ra. 

 

30 éves a Magyar-Német Barátsági Szerződés. 30 évvel ezelőtt, 1992. február 6-án a 

Németországi Szövetségi Köztársaság és az akkori Magyar Köztársaság kormányának 

képviselői Budapesten aláírták a Baráti együttműködésről és európai partnerségről szóló 

szerződést. E megállapodás aláírásával mindkét állam elkötelezte magát amellett, hogy a 

„különleges kapcsolatoknak megfelelő szoros baráti együttműködésre törekszenek”. Ez a 

szerződés a mai napig az országaink közötti kétoldalú kapcsolatok alapját képezi.  A 

magyar–német barátság eme mérföldkövének és a nemzeteinket évszázadok óta 

összekötő közös örökségünk megünneplésére a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német 

Intézete az Európai Együttműködésért a Magyar-Német Barátsági Szerződés 30. évfordulója 

alkalmából jubileumi ünnepséget szervez február 14-én. 

A rendezvény élő közvetítését követhetik Intézetünk Facebook oldalán.  

 

Cikk- és interjúajánló:  

Harminc éve írták alá a magyar-német barátsági szerződést. A szerződés aláírásának 

körülményeiről és a benne foglaltakról a Magyar Nemzetben jelent meg részletes cikk február 

6-án, vasárnap.  

A cikk elolvasásához kattintson a Magyar Nemzet oldalára.  

Új korszak vagy sodródás? Visiting fellownk, Prof. Dr. Werner J. PATZELT és Intézetünk 

igazgatója, Dr. BAUER Bence interjút adtak a Kossuth Rádiónak február 6-án, vasárnap.  

Az interjú meghallgatásához kattintson a Kossuth Rádió oldalára.  

„Ungarn verstehen. Perspektiven aus Mittelosteuropa” címmel jelent meg 

intézetigazgatónk, BAUER Bence tanulmánya HAMILTON-KIRCHHOF-RÖDDER 

„Zeitenwende? Zur Selbstbehauptung der Europäischen Union in einer neuen Welt” című 

kötetében. Milyen szerepet játszhat és kell játszania az EU-nak a változó világban? Milyen 

szabályoknak és értékeknek kellene vezérelniük az európai politikát? Ezekkel a kérdésekkel 

foglalkozik a kötetben nyolc országból és öt tudományágból származó tizennyolc szerző. 

A tanulmány elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.  

https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-01/statistisches-bundesamt-inflationsrate-januar
https://mcc.hu/hir/ujra-mcc-budapest-summit
https://www.facebook.com/magyarnemetintezet
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/harminc-eve-irtak-ala-a-magyarnemet-baratsagi-szerzodest
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-06_06-00-00&enddate=2022-02-06_08-40-00&ch=mr1
https://magyarnemetintezet.hu/de/forschung/ungarn-verstehen-perspektiven-aus-mittelosteuropa-1
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Mit várhat Magyarország az új német külpolitikától? Visiting fellownk, Prof. Dr. Ulrich 

SCHLIE nyilatkozott az új német kormány külpolitikájáról Magyarország tekintetében. Az 

interjú január 31-én, hétfőn jelent meg.  

Az interjú elolvasásához kattintson a Növekedés.hu-ra. 

„Évekkel vetne vissza bennünket a háború” Prof. Dr. Ulrich SCHLIE kül- és 

biztonságpolitikai szakértő álláspontja szerint, aki január 26-án jelenlegi német kormány 

külpolitikájának kilátásairól.  

Az interjú elolvasásához kattintson a Magyar Nemzet oldalára.  
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