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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. FEBRUÁR 21. 

1. Friedrich Merz lett az Uniópártok frakcióvezetője 

 

Február 15-én, kedden az Uniópártok (CDU/CSU) frakciója nagy többséggel megválasztotta 

Friedrich Merzet a frakció élére. A 66 éves Merz korábban egy alkalommal már betöltötte a 

frakcióvezetői pozíciót 2000-től 2002-ig. Friedrich Merz Ralph Brinkhaust követi a 

frakcióvezetői székben, aki - mint ahogy arról korábban írtunk - visszalépett az újbóli 

jelöltségtől Merz javára. A CDU a legfontosabb pozíciók egy kézben való egyesítésével egy 

teljes megújításra törekszik a párt életében. Friedrich Merz CDU pártelnökként és CDU/CSU 

frakcióvezetőként Markus Söder bajor miniszterelnök szerint képes lesz egy erős ellenzéki 

vezetői szerep betöltésére és vezetése alatt a pártszövetség konstruktív és kritikus ellenzéki 

erővé válhat. A frakció által közzétett adatok szerint a szavazás során Merz a leadott 186 

szavazatból 162 támogató igent kapott. Az Uniópártok frakcióját összesen 197 képviselő 

alkotja. A frakcióvezetői pozíció ugyan egy informális feladatkör, mégis fontos, mivel ha Merz 

csupán a CDU elnöke lenne, nem tudna olyan mértékű médiajelenlétet biztosítani magának, 

mint ami a szövetségi parlamentben történő jelenlétből és a frakcióvezetői feladatok 

betöltéséből következik. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

Friedrich Merz idáig vezető pályafutásáról itt olvashat Intézetigazgatónk, Dr. BAUER Bence 

és munkatársunk DOBROWIECKI Péter mai napon megjelent cikkében.  

  

A legfrissebb közvélemény-kutatás eredményei szerint, ha vasárnap Szövetségi Parlamenti 

választás lenne, a CDU 27%-on, az SPD 22%-on, a Zöldek 15%-on, míg az FDP 11%-on 

végezne a legfrissebb, INSA közvélemény-kutató intézet által végzett felmérés szerint.  

 

További, német nyelvű információért kattintson ide.  

 

2. Kilátások a márciusi Saar-vidéki tartományi választásokra  

 

Március 27-én új tartományi parlamentet választanak a Saar-vidéken. Az Infratest dimap 

közvélemény-kutató intézet „Ha vasárnap tartományi választás lenne” felmérésének múlt heti 

eredményei alapján az SPD jelentős előnyben van a jelenleg kormányon lévő CDU-hoz képest. 

Egy novemberi közvélemény-kutatás eredményeihez viszonyítva az SPD 5 százalékponttal 

nagyobb támogatottságot élvez a megkérdezettek válaszai alapján, így 38%-os eredményt 

érhetne el a párt csúcsjelöltjével, Anke Rehlingerrel. A CDU ehhez képest lemaradt, Tobias 

Hans jelöltségével 29 %-os eredményt érne el a jelenlegi állás szerint. Harmadik helyen a 

szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt végzett a közvélemény-kutatásban. A 

Zöldek és az FDP csak ez után következnek az eredmények sorában. Mindkét párt két 

százalékpontot veszített november óta. A számok alapján egy SPD vezette Németország-

koalíció (SPD, CDU/CSU, FDP) mellett egy közlekedésilámpa-koalíció (SPD, Zöldek, FDP) 

vagy egy piros-piros-zöld (SPD, Balpárt, Zöldek) koalíció is alakulhat. A jelenlegi eredmények 

az SPD számára 20 év távlatában a legjobbat mutatják. A CDU-ról ez nem mondható el, hiszen 

a 2017-es tartományi választások során a párt Annegret Kramp-Karrenbauer csúcsjelöltségével 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-friedrich-merz-zum-unions-fraktionsvorsitzenden-gewaehlt-17806991.html
https://magyarnemetintezet.hu/kutatas/ujrazni-20-ev-utan-friedrich-merz-a-nemet-ellenzek-uj-vezere
https://www.wahlrecht.de/umfragen/
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a szavazatok 40,7 %-át szerezte meg. A felmérést 1.175 választásra jogosult állampolgár 

részvételével végezték február 8. kedd és február 12. szombat között.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

3. Csúcsjelöltek az észak-Rajna-vesztfáliai tartományi választásokra 

 

Észak-Rajna-Vesztfália tartományi parlamentjét május 15-én választják újra. A hétvége 

folyamán kiderült, hogy a CDU a jelenlegi tartományi miniszterelnököt, Hendrik Wüstöt indítja 

csúcsjelöltként, az SPD pedig Thomas Kutschaty korábbi tartományi igazságügyi minisztert. A 

CDU delegáltjainak gyűlése személyesen zajlott le, Wüst a szavazatok 99,1%-át kapta meg. 

Hendrik Wüst 2021 októbere óta tölti be a CDU tartományi elnöki pozícióját. Az SPD hibrid 

formában tartott pártkongresszust, amelynek keretein belül megtartott szavazás során a voksok 

96,8%-át kapta meg Kutschaty. Az SPD csúcsjelölte egy „szociális újrakezdést” helyezett 

kilátásba, „a sokak, nem csak kevesek” számára. A csúcsjelötségért folytatott verseny 

eredményei ugyan azt mutathatják, hogy a két párt jelöltje fej-fej mellett halad. A Forsa 

közvélemény-kutató Intézet aktuális felmérése azt mutatja, hogy a CDU 29%-on áll, míg az 

SPD 27%-on. Ugyanakkor Hendrik Wüst jelenleg lényegesen nagyobb támogatottságnak 

örvend, mint Kutschaty. Wüst úgy nyilatkozott pártjáról, hogy a Szövetségi Parlamenti 

választások során megszerzett hátrányt mostanra sikerült behozni és azt is elmondta, hogy 

álláspontja szerint „újra olyan erő vagyunk, amellyel számolni kell”. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Nem sikerül a klímabarát lakásépítési projekt  

 

A szövetségi kormány mihamarabb le akarja fektetni a feltételeket, amelyen mentén 

folytatódhat az Újjáépítési Hitelintézet (KfW) építménytámogatási rendszere. Robert Habeck 

szövetségi gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter így nyilatkozott február 17-én, csütörtökön 

a 13. otthonépítési találkozón. A találkozón az is elhangzott, hogy az építőipar résztvevői erősen 

kritizálják a kormány döntését, miszerint egyes állami támogatásokat törölnek el, amelyek 

egyébként a klímabarát építkezéseket hivatottak volna támogatni. A támogatások kivezetésére 

azért kerül sor, mert a költségvetésbe már nem férnek bele. Az otthonépítési találkozót évente 

hét szövetség szervezi, köztük a Német Lakás- és Ingatlanipari Vállalkozások Szövetségi 

Egyesülete, a Bérlők Szövetsége, a BAU Szakszervezet és az Építőipari Dolgozók Központi 

Szövetsége. A miniszter azt is hozzátette, hogy legkésőbb 2023 január 1-jéig egy új program 

kerül majd közzétételre „klímabarát építkezés” néven. Habeck ezt kiegészítve elmondta, 

legkésőbb májusig elindulnak majd az egyeztetések az építőipar résztvevőivel. A szövetségi 

kormánynak komoly kihívásokkal kell szembenéznie az építési és lakáspolitika terén. Klara 

Geywitz (SPD) szövetségi építésügyi miniszter azt is elismerte, hogy a szövetségi kormány 

által a szociális lakásépítésre eddig garantált kétmilliárd euró nem lesz elegendő. Ha a 

megígértek szerint évente 100.000 lakást akar a kormány építeni, akkor lényegesen többre lesz 

szükség, mondta a miniszter.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Olaf Scholz bejelentette az enyhítéseket 

 

Olaf Scholz szövetségi kancellár messzemenő nyitási lépéseket jelentett be a koronavírus 

tekintetében február 16-án, szerdán. Úgy nyilatkozott, nagyobb bizalommal tekinthetünk előre, 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article236932275/Landtagswahl-Saarland-SPD-baut-Vorsprung-zur-CDU-in-Umfrage-weiter-aus.html
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/saarlandtrend/saarlandtrend_2022/saarlandtrend_2022_sonntagsfrage_100.html
https://m.faz.net/aktuell/politik/inland/hendrik-wuest-und-thomas-kutschaty-zu-nrw-spitzenkandidaten-gewaehlt-17818654.amp.html
https://zeitung.faz.net/faz/politik/2022-02-21/b19a52702d02084547e5f44cb1d2967e/?GEPC=s5
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wohnungsbautag-was-die-politik-beim-wohnungsbau-verspricht/28078728.html?ticket=ST-16107205-DFMoBiBd99edmAoYXmjJ-ap3
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klimaschutz-habeck-stellt-teure-baufoerderung-um-17810663.html?premiumvhttps://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klimaschutz-habeck-stellt-teure-baufoerderung-um-17810663.html?premium
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mint ahogyan azt az elmúlt hetekben tehettük. A nyitás lépéseiről a szövetség és a tartományok 

közötti egyeztető konferencián tárgyaltak. Scholz hozzátette, Németország jobban átvészelte az 

omikron hullámot, mint a szomszédos országok és valószínűnek tartja, hogy már tetőzött a 

járvány. A kancellár azt is elmondta, hogy a helyzet az elkövetkező hetekben folyamatosan 

javulni fog, ezért a nyitás három lépésben fog zajlani. Első lépésben többek között enyhítésre 

kerülnek a zárt térben történő találkozásokra vonatkozó szabályok. A beoltottak és a betegségen 

átesettek a résztvevők számának korlátozása nélkül találkozhatnak majd egymással. A be nem 

oltottak részére március 19-ig marad érvényben a létszámkorlát. A kiskereskedelmi ágazatban 

megszűnnek az ellenőrzések, de a maszkhasználati kötelezettség megmarad. Második lépésként 

március 4-től a vendéglátóiparban, a szórakozóhelyek és a nagy rendezvények esetében is 

lazításra kerül majd sor. A 3-G szabály újra érvényes lesz, miszerint nem csak a beoltottak és a 

betegségen átesettek, hanem a negatív teszttel rendelkezők is bemehetnek az éttermekbe. A 

szórakozóhelyek a 2-G plusz szabállyal nyithatnak meg, miszerint azok mehetnek be, akik 

beoltottak vagy átestek a betegségen és a belépés előtt egy negatív gyorsteszt eredményét 

felmutatják. Nagy rendezvények esetén a beoltottak és a betegségen átesettek az összes 

résztvevőre számított hely 60%-át foglalhatják el, külső tereken az összes rendelkezésre álló 

hely 75%-át. Harmadik lépésként március 30-ra tervezik a „mélyreható védekezési 

intézkedések” megszüntetését, amennyiben a kórházakban kialakult helyzet azt lehetővé teszi 

majd. A nyitás lépéseinek ismertetése mellett Olaf Scholz az egyeztető konferencia utáni 

sajtótájékoztatón megerősítette álláspontját az általános oltási kötelezettséget tekintve. 

Álláspontja szerint a szabályozást most kell elkezdeni előkészteni, hogy ősszel és télen ne 

érintse ismét mélyrehatóan a vírus az országot. Elmondta, bízik benne, hogy a politikusok 

többsége egyet tud vele érteni.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

A védettségi státusz időtartamának kérdéséről döntött a Berlini Közigazgatási Bíróság február 

17-én, csütörtökön. A betegséges átesettek védettként történő elismerésének időtartamát a 

Robert Koch Intézet korábban hat hónapról három hónapra rövidítette le. Bíróság gyorsított 

eljárásban hozott döntése alapján ez jogellenes volt. A bírák szerint a szövetségi kormánynak 

kell döntenie a kérdésről a fertőzésvédelmi törvényre hivatkozva. Így a bíróságnak azzal már 

nem is kellett foglalkoznia, hogy a hat hónapról három hónapra történő csökkentés 

tudományosan megfelelően indokolt volt-e. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

6. A németek nagy része nem támogatja Szerbia NATO tagságát, a nyitásoknak örülnek 

 

A német lakosság több mint fele, vagyis 53% ellenzi Ukrajna felvételét a NATO-ba. 31%-uk 

csak a következő pár évben zárná ki Ukrajna NATO tagságát, míg 22%-uk véglegesen kizárná 

az ország felvételét. A megkérdezettek jó negyede, 28%-uk azonban ellenzi a NATO-tagság 

megtagadását a jelenlegi helyzetben. A megkérdezettek 19%-a nem tudott vagy nem akart a 

témában nyilatkozni. Ukrajna NATO-tagsága kulcskérdéssé vált a felfokozott 

biztonságpolitikai helyzetben, ugyanis Oroszország többek között azt is követeli a Nyugattól, 

hogy biztonságának garanciájaként szomszédját ne vegyék fel a NATO-ba. A közvélemény-

kutatás kitért a koronavírus-járvány miatt fennálló korlátozásokra is. Mint kiderült, a németek 

számottevő része örül a szövetségi és tartományi szinten bevezetendő enyhítéseknek. A 

válaszadók 67%-a tartja megfelelőnek az enyhítéseket, míg csupán 27%-uk ellenzi azokat. A 

szövetségi és tartományi kormányok megállapodtak abban, hogy március végéig nagyrészt 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article236946303/Corona-Regeln-Grossteil-der-Beschraenkungen-soll-bis-20-Maerz-auslaufen-Scholz-weiter-fuer-Impfpflicht.html
https://www.zeit.de/news/2022-02/17/drei-stufen-plan-die-corona-beschluesse-von-bund-und-laendern
https://www.rnd.de/politik/genesenen-status-gericht-erklaert-verkuerzung-durch-rki-fuer-rechtswidrig-3ISWGJZAXCBKFQC67CGA2SSOJM.html
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feloldják a COVID elleni intézkedéseket. Pártpreferencia szerint leginkább az FDP (72%) és az 

AfD (83%) szavazói állnak ki az intézkedések visszavonása mellett. A 65 év feletti németek a 

legóvatosabbak, ám ennek a csoportnak a köreiben is már 34-57%-os a pozitív visszajelzés a 

fejleményekre. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

 

Újra megrendezésre került az 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 mondták el gondolataikat a többi között arról, hogy 

milyen szerepe van az oktatásnak a nemzeti öntudat formálásában. 

 

A rendezvénybeszámoló elolvasásához 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 szervezett február 14-én. 

A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.  

30 éves Magyar-Német Barátsági Szerződés. Pódiumbeszélgetés Szombathelyen 2022. 

március 1., kedd, 17.00 órától a Pelikán Hotel Konferenciateremében. (9700 Szombathely, 

Deák F. u. 3-5.) a magyar–német barátság eme mérföldkövének és a nemzeteinket évszázadok 

óta összekötő közös örökségünk megünneplésére a Mathias Corvinus Collegium Szombathelyi 

Képzési Központja és a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért szeretettel 

meghívja Önt a Magyar-Német Barátsági Szerződés 30. évfordulója alkalmából rendezett 

pódiumbeszélgetésre Volkmar KLEIN Bundestag képviselő, dr. HENDE Csaba a Magyar 

Országgyűlés alelnöke, valamint dr. BAUER Bence a Magyar-Német Intézet igazgatója 

részvételével. 

További információért kattintson Intézetünk oldalára. 

 

Cikk- és interjúajánló:  

30 éves a Magyar-Német Barátsági Szerződés jubileumi ünnepség nagy 

sajtóérdeklődésnek örvendett.  

A 23 sajtómegjelenést tartalmazó sajtószemlét itt éri el Intézetünk oldalán.  

https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-2913.html
https://mcc.hu/hir/budapest-summit-2022-masodik-nap
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/beszamolo-30-eves-a-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes-jubileumi-unnepseg
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/30-eves-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes-podiumbeszelgetes-szombathelyenvvvv
https://magyarnemetintezet.hu/hir/a-30-eves-a-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes-jubileumi-rendezveny-sajtoszemleje
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