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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. FEBRUÁR 28. 

 

1. Volker Bouffier, a merkeli éra utolsó embere, Hessen tartomány miniszterelnöke 

visszalép  

 

Volker Bouffier (CDU), Hessen tartomány miniszterelnöke február 24-én, csütörtökön 

jelentette be, hogy visszalép hivatalából. A hírt alig erősítették meg, sokan már gratulálni 

kezdtek lehetséges utódjának, a tartományi parlament jelenlegi elnökének, Boris Rheinnak. 

Rhein jelenleg betöltött hivatalából adódóan olyan személyiségnek számít, aki nem elkötelezett 

a pártosodás vagy a polarizáció mellett. Emiatt nem véletlen, hogy az egyik első gratuláció az 

Alternatíva Németországért Párttól érkezett. Az AfD a jelek szerint jó bánásmódnak örvendhet 

a tartományi parlamentben. De ennek ellenére Rhein határozottan kiáll a CDU álláspontja 

mellett és kijelentette, hogy nem akarja, hogy bármiféle köze legyen az AfD párthoz. 

Mindazonáltal, ami most Wiesbadenben történik, az egy egyértelmű törésvonal a része. Volker 

Bouffier-vel ugyanis Angela Merkel rendszerének utolsó személyisége is befejezi politikai 

pályafutását. Bouffier Merkel egyik nagyon közeli embere volt és közreműködött abban is, 

hogy Friedrich Merz ne legyen a CDU pártelnöke. A február 25-i, pénteki hírek szerint Bouffier 

2022. május 31-ig marad hivatalban. Július elején kerül majd megrendezésre a tartományi CDU 

kongresszusa, amelyen új elnökséget választanak. Bouffier 2010 óta tölti be a CDU tartományi 

elnöki posztját. Már korábban is várható volt, hogy Bouffier nem fogja megvárni a következő 

tartományi parlamenti választást, amire 2023 őszén fog sor kerülni.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

2. Így reagált a német kormány az ukrajnai válságra 

 

Február 27-én, vasárnap Olaf Scholz ismertette a német kormány nyilatkozatát az ukrajnai 

válság kapcsán, amelynek értelmében 100 milliárd eurós támogatást csoportosítanak át a 

Bundeswehr fejlesztésére, valamint ígéretet tettek arra, hogy ezentúl Németország a NATO-

kritériumoknak megfelelően az éves GDP 2%-át fogja hadi kiadásokra költeni. A nyilatkozat 

többek között Németország energiaellátásával kapcsolatban fogalmazott meg célokat: Az orosz 

gáztól való függetlenedés növelésére két cseppfolyós földgáz-terminál megépítését irányozza 

elő Brunsbüttelben és Wilhelmshavenben. Mindemellett a kormány törekszik a szén- és 

gáztartalékok növelésére, hogy csökkentse az energiafüggőséget, ugyanis várhatóan a háború 

hatására csökkenni fog az Oroszországból érkező földgáz mennyisége.  

Azt a német kormány már február 22-én bejelentette, hogy leállítják az Északi Áramlat-2 

földgázvezeték engedélyeztetési eljárását. Olaf Scholz elmondta, Putyin megszegte az ENSZ 

Alapokmányát és minden olyan nemzetközi jogi megállapodást, amelyet országa az elmúlt 50 

évben kötött. A kancellár a kormány döntését egyértelműen az új fejleményekkel indokolta és 

arra kérte a Szövetségi Gazdasági Minisztériumot, hogy tegye meg a szükséges adminisztratív 

lépéseket annak érdekében, hogy a gázvezeték használatba helyezését egyelőre ne lehessen 

engedélyezni. Az engedélyeztetési eljárást újra meg fogják vizsgálni, ami minden bizonnyal 

elhúzódik majd és ha a gázvezeték végül nem kerül engedélyezésre, nem indulhat el rajta 

keresztül a gáz szállítása. A döntés kapcsán Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes 

azt nyilatkozta „Moszkva nem fél semmitől”. Mindeközben Dmitrij Medvegyev, az orosz 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article237131279/Hessischer-Ministerpraesident-Bouffiers-geplanter-Rueckzug-ist-konsequent.html
https://www.tagesschau.de/inland/hessen-bouffier-ruecktritt-101.html
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Nemzetbiztonsági Tanács alelnöke a döntés következményére – az európai energiaárak 

növekedésére – figyelmeztetett Twitter oldalán: Üdvözölte követőit egy új világban, ahol az 

európaiak hamarosan már 2000 eurót fognak fizetni egy köbméter gázért. Az Amerikai 

Egyesült Államok elnöke, Joe Biden azonban üdvözölte az Északi Áramlat-2 

engedélyeztetésének leállítását. A hírt az elnök szóvivője tette közzé Twitteren. Az ukrán 

külügyminiszter, Dmitro Kuleba is méltatta Olaf Scholz döntését. Twitter oldalán úgy 

nyilatkozott, hogy a német kormány egy erkölcsileg és politikailag helyes lépést tett, mert 

álláspontja szerint a jó vezetés nehéz időkben kemény döntéseket hoz. Litvánia szintén 

üdvözölte az engedélyeztetési eljárás ideiglenes leállítását. Gabrelius Landbergis 

külügyminiszter Twitteren azt írta, álláspontja szerint időszerű és határozott reakció a német 

kormány válasza Oroszország ukrajnai katonai eszkalációjára. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

3. Robert Habeck alkancellár szerint okosabb lett volna az Északi Áramlat-2 vezetéket 

meg sem építeni 

 

Február 23-án, szerdán Robert Habeck alkancellár, gazdasági és környezetvédelmi miniszter 

nyilatkozott az Északi Áramlat-2 ügyében. Véleménye szerint okosabb lett volna nem 

megépíteni a gázvezetéket, mert az egy az egész Balti-tengeren átívelő kockázatot jelent. Azt 

is hozzátette, hogy szerinte Németországnak csupán illúziói voltak Oroszországgal 

kapcsolatban, mert Németország túl sokáig hitt abban, hogy a gázvezetékek megépítését csak 

gazdaságpolitikai szempontból kell figyelembe venni. Habeck elmondta, az energiapolitika 

mindig biztonságpolitika is egyben és azt geopolitikai szempontból is értékelni kell. Az 

engedélyeztetési eljárás megszakítására reagálva elmondta, a jelenlegi helyzet nem garantálja, 

hogy még akár megtörténhet az engedélyezés. Álláspontja szerint döntő fontosságú, hogy 

Európa és az Amerikai Egyesült Államok egységesen lépjenek fel és ne kezdjenek versenyezni 

egymással a szankciók tekintetében.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

4. Angela Merkel is megszólalt az Oroszország által indított ukrajnai háború ügyében  

 

Február 25-én, pénteken Angela Merkel (CDU) volt német kancellár is megszólalt az 

Oroszország által indított ukrajnai háború ügyében. Merkel nyilatkozatában elítélte az orosz 

támadást és támogatta utódja Olaf Scholz (SPD) erőfeszítéseit Vlagyimir Putyin orosz elnök 

megállítására. Merkel az orosz bevonulást a hidegháború befejezésétől számított időszakot 

megtörő eseményként jellemezte. A volt kancellár arra is kitért, hogy a nemzetközi jog ilyen 

mértékű megsértésére semmiféle indok nincs és a lehető leghatározottabban elítéli azt. Merkel 

azt is elmondta, gondolatai és szolidaritása az ukrán nép és a Volodomir Zelenszkij elnök 

vezette kormány mellett vannak a szörnyű napokban és órákban. Hozzátette, a német szövetségi 

kormány NATO-val és az Európai Unióval közösen tett minden erőfeszítését támogatja annak 

érdekében, hogy lehető leggyorsabban véget lehessen vetni Oroszország és Putyin elnök 

agressziójának. Merkel megemlítette azt is, hogy Oroszország újabb támadása a független 

Ukrajna területi integritása és szuverenitása ellen ezúttal az egész országot érinti.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

5. Koronavírus: vita az oltási kötelezettségről  

 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/scholz-nordstream-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/scholz-nordstream-103.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/robert-habeck-es-waere-klueger-gewesen-nord-stream-2-nicht-zu-bauen-a-37dda706-28c5-4bb1-a663-8822b868aad9
https://www.tagesschau.de/inland/habeck-nordstream-zwei-101.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237138235/Ex-Kanzlerin-Nun-aeussert-sich-Angela-Merkel-erstmals-zum-Krieg-in-der-Ukraine.html
https://www.focus.de/politik/ausland/reaktionen-zur-ukraine-invasion-baerbock-wirft-putin-wahnvorstellungen-vor-und-sagt-wir-wurden-eiskalt-belogen_id_57275780.html
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Az általános oltási kötelezettségről szóló vitában a kormánykoalíción belül is egyre inkább 

kiéleződnek a különbségek. Marco Buschmann (FDP) szövetségi igazságügyi miniszter úgy 

nyilatkozott, az ő szemében csak a súlyos közérdekű jogi érdekek, például a közegészségügyi 

rendszer túlterhelése elleni védekezés indokolhatja az oltás kötelezővé tételét. Hozzátette, 

szerinte kétséges, hogy fennáll-e még egyáltalán ez a veszély. Továbbá, ha fel is merül, hogy 

az egészségügyi rendszer nem bírja el a vírus okozta terhelést, feltétlenül szükséges-e a 18 éves 

kortól bevezetendő kötelező védőoltás? Lehetséges, hogy ugyanilyen hatékony lenne a kötelező 

védőoltás 50 éves kortól. A 18 éves kortól bevezetendő oltási kötelezettség támogatói (közöttük 

Olaf Scholz kancellár is) elmondták, javaslatuk alkotmányosan elfogadott, amelyet számos 

szakértői megbeszélésen, valamint minisztériumokkal folytatott tárgyalásokon igazoltak. Dirk 

Wiese, az SPD frakció helyettes elnöke, az igazságügyi miniszter véleményére reagálva úgy 

nyilatkozott, hogy az előzően felsoroltak miatt Buschmannak tartózkodnia kellene az olyan 

jellegű nyilatkozatoktól, amelyek az oltási kötelezettség szükségességét vonják kétségbe. 

Jelenleg több indítvány is született a témában a szövetségi parlament képviselőitől. A 

kormánykoalíció megegyezett abban, hogy a képviselők a szokásos frakcióirányelvektől 

eltérően, lelkiismereti alapon szavazhatnak és dönthetnek. Wolfgang Kubicki, az FDP alelnöke 

elutasítja a kötelező védőoltást, míg Christian Lindner, az FDP elnöke nem döntött még a 

témában.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

6. Koronavírus: tervezett idősgondozóknak járó bónuszok, Magyarország területi 

besorolása 

 

Február 22-én, kedden a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium közzétette, hogy a 

világjárvány elleni védekezésben a kórházi és az idősgondozásban dolgozóknak 

erőfeszítéseikért akár 550 eurós bónuszt is adnak. A közzétett kulcspontokat tartalmazó 

közlemény kimondja: „A bónuszt a világjárvány idején kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

ápolószemélyzetnek kell kifizetni”. A dokumentum azt is kimondja, hogy előnyben kell 

részesülniük azoknak az ápolóknak, akiket különösen megterhelt a covidos betegek kezelése, 

mert az fokozott higiéniai intézkedéseket igényelt vagy mert az megnövekedett fertőzési 

kockázattal járt.  A tervezett bónusz 2022. június 30-tól kerül majd kifizetésre. A bónuszt azok 

az alkalmazottak kaphatják meg, akik 2020. november 1. és 2022 június 30. között legalább 

három hónapig dolgoztak idősgondozásban és 2022. június 30-án még mindig munkaviszonyuk 

lesz.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

Magyarország február 27. vasárnaptól már nem minősül rizikóterületnek Németország 

megítélése szerint. Ez azt jelenti, hogy a beutazás előtt már nem szükséges az elektronikus úton 

történő regisztráció, a beutazási formanyomtatvány kitöltése. A beutazás feltétele azonban ettől 

függetlenül továbbra is az oltás, egy negatív teszteredmény vagy igazolás a gyógyult státuszról. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

 

A 30 éves Magyar-Német Barátsági Szerződés jubileumának alkalmából pódiumbeszélgetést 

szervez Intézetünk az MCC szombathelyi képzési központjában 2022. március 1-jén kedden, 

17 órától a Pelikán Hotel Konferenciateremében (9700 Szombathely, Deák F. u. 3-5.). A 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/debatte-impfpflicht-ampel-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/pflegebonus-corona-eckpunkte-101.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ungarn-node/ungarnsicherheit/210332
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pódiumbeszélgetésen Volkmar KLEIN Bundestag képviselő, dr. HENDE Csaba a Magyar 

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

vesznek részt munkatársunk DÖRSTELMANN-FODOR Kinga moderálásában.  

 

További információért kattintson Intézetünk oldalára. 

 

Február 28-án, hétfőn 18 órától kerül bemutatásra Phillip Plickert „Merkel – Tizenhat év 

kancellárság kritikus mérlege” című könyve. A könyv magyar nyelvű verziója 

megvásárolható  az MCC Press gondozásában. A könyvbemutató helyszíne az Scruton 

Feneketlen-tó kávézó (1113 Budapest, Tas vezért utca 3-7).  

 

További információért kattintson Intézetünk oldalára.  

 

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.  

 

Cikk- és interjúajánló:  

Frischer Wind in Budapest. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence írt a közelgő 

magyarországi köztársasági elnöki választásról.  

A cikk elolvasásához kattintson a Die Tagespost oldalára. 

30 Jahre Deutsch-Ungarischer Vertrag – Erinnerung an die gemeinsamen Grundlagen. 

Munkatársunk, BÖHM Márton írt német nyelven a Budapester Zeitungba a 30 éves Magyar-

Német Barátsági Szerződés kapcsán megrendezett jubileumi ünnepségről. A cikk február 24-

én, csütörtökön jelent meg.  

A cikk elolvasásához kattintson ide.  

Még a Bundeswehr sem tényező az orosz hadsereggel szemben. Igazgatónk, Dr. BAUER 

Bence nyilatkozott az orosz-ukrán konfliktus kezeléséről február 21-én, hétfőn.  

Az interjú elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu-ra.  

Újrázni 20 év után - Friedrich Merz, a német ellenzék új vezére címmel jelent meg 

február 21-én Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence és munkatársunk, DOBROWIECKI 

Péter Friedrich Merz politikai pályáját bemutató cikke.  

A cikk elolvasásához kattintson ide Intézetünk oldalán.  

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/30-eves-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes-podiumbeszelgetes-szombathelyenvvvv
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/konyvbemutato-merkel-tizenhat-ev-kancellarsag-kritikus-merlege
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/beszamolo-30-eves-a-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes-jubileumi-unnepseg
https://www.die-tagespost.de/politik/frischer-wind-in-budapest-art-225957
https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/Jubileumsfeier.pdf
https://vasarnap.hu/2022/02/22/bauer-bence-orosz-ukran-konfliktus-nemetorszag-hadsereg/
https://magyarnemetintezet.hu/kutatas/ujrazni-20-ev-utan-friedrich-merz-a-nemet-ellenzek-uj-vezere
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30 éves a Magyar-Német Barátsági Szerződés jubileumi ünnepség nagy 

sajtóérdeklődésnek örvendett.  

A 22 sajtómegjelenést tartalmazó sajtószemlét itt éri el Intézetünk oldalán.  

Könnyű meccs: Frank-Walter Steinmeier folytatja Németország elnökeként. Intézetünk 

igazgatója, Dr. BAUER Bence és munkatársunk, FONAY Tamás Álmos publikáltak február 

13-án a szövetségi elnök újraválasztásáról.  

A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner oldalára.  
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