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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. szeptember 12. 

 

1. Megtartotta pártkonferenciáját a CDU  

A Kereszténydemokrata Unió a hétvégén tartotta meg 35. pártkonferenciáját, amelyen egy 

mérsékelt irányváltás volt megfigyelhető. A CDU 1001 delegáltja intenzív vitákat folytatott és 

iránymutató döntéseket hozott a két év után ismét személyes részvétellel megrendezett eseményen. 

A delegáltak többek között elfogadták az Alapértékek Chartáját, amely egyben a párt új 

Alapprogramjának preambuluma lesz. Az ezzel foglalkozó Program- és Alapelvi Bizottság elnöke, 

Carsten Linnemann hangsúlyozta, hogy a Programnak és a Chartának nem az a célja, hogy újra 

definiálja a pártot, hanem hogy elgondolkodjon annak alapvető meggyőződésein. A Charta egyúttal 

iránymutatást ad ahhoz az Alapprogramhoz, amelyet 2024 elejéig tíz bizottság fog kidolgozni. A 

küldöttek ezenfelül egy évtizedes és a pártkonferencián is érzékelhető vita után elfogadták a női 

kvóta fokozatos bevezetését a párttisztségek elosztásánál. 

A delegáltak továbbá a fiatalok számára kötelező szociális év országos bevezetése mellett foglaltak 

állást, és elutasították az erre vonatkozó önkéntes változatot. A szociális év alatt olyan szolgálatot 

értünk, „amely lehetővé teszi minden fiatal számára, hogy átmenetileg és konkrétan elkötelezze magát hazánk és 

társadalmunk mellett” – áll az indítványban. 

A pártkonferencia egy további témája a közszolgálati műsorszolgáltatás jövője és reformja volt. 

Ezzel kapcsolatban a párt végül egy hét pontos dokumentumot fogadott el, amely kimondja, hogy 

a közszolgálati műsorszolgáltatásnak alapvető információs, kulturális, tanácsadási és oktatási 

szolgáltatást kell nyújtania és a szórakoztatási kínálat a magánmédia kínálatát hivatott kiegészíteni. 

Ezenfelül a CDU – különös tekintettel az utóbbi időben nyilvánosságra került visszaélésekre– 

erősebb önszabályozást követel a felügyeleti struktúrák megváltoztatásával, mégpedig úgy, hogy a 

díjfizetők ellenőrzési jogot kapnának, valamint korlátoznák a vezető programkészítők fizetését. 

Emellett az elfogadott dokumentum szerint a közszolgálati újságíróknak be kell tartaniuk a Német 

Helyesírási Tanács előírásait, amely azonban nem rendelkezik a gendersemleges nyelvezetről és 

írásmódról, így a CDU követelése szerint a közszolgálati médiában sem kellene ezt a nyelvezetet 

használni. 

Fontos momentum volt még a pártkonferencián, hogy a CDU és bajor testvérpártja újra egységet 

mutatott. A bajor miniszterelnök és a CSU elnöke, Markus Söder is elismerte a tavalyi hibákat, 

amikor a CDU/CSU a Bundestag-választáson 24,1 százalékkal a legrosszabb eredményét érte el. 

Ezeket a hibákat „természetesen én is elkövettem” - mondta Söder, aki a választási kampány során 

kitartóan támadta az Unió akkori kancellárjelöltjét, Armin Laschet-t. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide. 

https://www.tagesschau.de/inland/cdu-parteitag-oeffentlich-rechtlicher-rundfunk-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/thema/cdu-152.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/cdu-will-pflichtjahr-fuer-junge-menschen-18309212.html
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2. Németország nem hosszabbítja meg atomerőműveinek 

üzemidejét 

A jelenleg begyűrűző energiaválság ellenére Németország kitart az atomenergia 2022 év végi 

kivezetése mellett, mindazonáltal az ország három megmaradt atomerőművéből kettő jövő tavaszig 

készenlétben áll az áramellátás biztosítására – jelentette be Robert Habeck (Zöldek) szövetségi 

gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter az atomerőművek célzott biztonsági felülvizsgálat 

(stresszteszt) eredményeinek bemutatásakor. Ennek értelmében a baden-württembergi 

Neckarwestheim 2 és a bajorországi Isar 2 erőművek „2023. április közepéig biztonsági tartalékot 

képeznek”, míg a harmadik Emsland erőművet az eredeti tervek szerint december 31-én teljesen 

leállítják. A Szövetségi Gazdasági Minisztérium közölte továbbá, hogy a két tartalékot képző 

atomerőmű „a villamosenergia-hálózat bizonyos stresszhelyzeteiben képes lehet arra, hogy 2022/23 telén 

hozzájáruljon a stressztesztben azonosított feszült ellátási és hálózati helyzethez Dél-Németországban.” 

A miniszter bejelentése nem csak az ellenzéket és a közbeszédet osztotta meg, hanem a 

kormánykoalíción belül is újabb feszültséghez vezetett. Friedrich Merz a legnagyobb ellenzéki párt, 

a CDU elnöke és egyben frakcióvezetője elmondta, hogy senki sem akar visszatérni az 

atomenergiához, de ezeket a kapacitásokat most nem kihasználni „irracionális” és felszólította a 

kancellárt, hogy állítsa meg ezt az „őrültséget”. Az Unió-pártok mind a három atomerőmű tovább 

üzemeltetését és azokba új fűtőanyagok beszerzését követelik. Hasonló véleményen van a legkisebb 

koalíciós partner, az FDP elnöke, valamint szövetségi pénzügyminiszter Christian Lindner is. 

A bejelentést követően az Isar 2 atomerőművet üzemeltető vállalat, a Preussenelektra levélben 

fordult a Szövetségi Gazdasági és Éghajlatvédelmi Minisztériumhoz, amelyben ellenezte Habeck 

terveit: Az a javaslat, hogy kettő erőművet tartalékban tartsanak, hogy szükség esetén újra 

beindíthassák őket, „műszakilag megvalósíthatatlan és ezért alkalmatlan az erőművek ellátási hozzájárulásának 

biztosítására”, amire már egy augusztus 25-én kelt levélben is felhívták a minisztérium figyelmét.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide. 

 

3. Német-francia energetikai megállapodás 

Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök hétfői telefonbeszélgetést követően 

elhárult az akadály a két ország közötti energetikai csere-együttműködés elől, amelynek keretében 

Németország és Franciaország villamosenergiát cserél gázra. Az ukrajnai háború hatására kiélezetté 

váló európai energetikai helyzetben a megállapodás tovább segíti a kritikus téli hónapokra való 

felkészülést a két ország számára. A megállapodás értelmében a megfelelő földgáz tartalékokkal 

rendelkező Franciaország – a francia elnök bejelentése alapján az ország gáztárolói már most 

meghaladták a 90%-os feltöltöttséget – gáz szállítmányokkal fog fizetni a Németország irányából 

érkező villamosenergiáért cserébe. Utóbbira égető szüksége lehet Párizsnak az elkövetkező 

időszakban, hiszen éppen az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságának küszöbén került 

részleges vagy teljes leállításra 32 francia atomerőmű karbantartási és javítási munkálatok miatt. Így 

a francia villamosenergia termelés gerincét adó atomerőművek csak töredékét tudják előállítani a 

megszokott energiamennyiségnek. A megfelelő infrastrukturális átalakításokat követően akár már 

néhány hét múlva megkezdődhet a francia gáz Németországba való szállítása. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

https://www.tagesschau.de/inland/habeck-stresstest-akw-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/stresstest-akw-habeck-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/habeck-brief-akw-isar-preussenelektra-100.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/strom-gegen-gas-olaf-scholz-und-emmanuel-macron-einigen-sich-18294477.html
https://www.deutschlandfunk.de/frankreich-deutschland-energieversorgung-100.html
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4. Hivatalos bocsánatkérés az 1972-es müncheni túszdráma 

áldozatainak hozzátartozóitól 

A müncheni túszdráma 50-éves évfordulóján Frank-Walter Steinmeier német államelnök hivatalosan 

is elnézést kért a német állam nevében az izraeli sportolók megfelelő védelmének a hiánya és az 

események utólagos, minden részletre kitérő tisztázásának az elmulasztása miatt. „Nem tudjuk jóvá 

tenni a történteket, a védelem hiányát, a tudatlanságot és az igazságtalanságot sem, amit megtapasztaltak és 

elszenvedtek." – címezte szavait Steinmeier a jelen lévő hozzátartozóknak és rokonoknak.  

Öt évtizeden át elhúzódó egyeztetéseket követően végül a közelmúltban sikerült Németországnak és 

Izraelnek megegyeznie az áldozatok rokonainak fizetendő kártérítés összegéről. Ezzel pedig elhárult 

az utolsó akadály a hivatalos német bocsánatkérés izraeli elfogadása előtt. A túszdráma utolsó 

helyszínén – a korábbi fürstenfeldbrucki katonai reptéren – megtartott megemlékezésen részt vett 

Isaac Herzog izraeli államelnök is, aki beszédében „fontos, erkölcsileg igazságos lépésként” értékelte a 

német állam döntését.  

Az 1972-es nyári olimpiai játékok során palesztin terroristák egy csoportja az izraeli csapat 9 tagját 

ejtette túszul. A felkészületlen nyugat-német hatóságok az ezt követő időszakban számos súlyos hibát 

vétettek. A túszdrámának végül egy félresikerült kiszabadító akció vetett véget, amely során az összes 

izraeli túsz életét vesztette. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5.  Politbarometer: veszített népszerűségéből a Zöld párt 

Szeptember első hetében végezte el aktuális közvéleménykutatását a ZDF német közszolgálati 

televízió, amelyből kiderült, hogy a CDU/CSU támogatottsága erősödött, a Zöldek támogatottsága 

pedig jelentősen csökkent a német társadalom körében. Az eredmények szerint, ha a szövetségi 

választásokat jövő vasárnap tartanák, az SPD változatlanul 19 %-ot, a CDU pedig 28 %-ot kapna, 

amely 2%-kal magasabb, mint az előző felmérés alkalmával. A Zöldekre ezzel szemben a 

választópolgárok 23 %-a szavazna, azaz 3 %-kal kevesebben. Az FDP 1 %-kal kevesebbet, azaz 6 

%-ot, míg az AfD és a Balpárt 1 %-kal több szavazatot kapna, így előbbi támogatása jelenleg 13 %-

on, az utóbbié pedig 5 %-on áll. 

Ahogy a felmérésből is látszik, a kormánypártok támogatottsága összességében csökkent, amely 

egyrészt a romló gazdasági helyzettel, másrészt a kormánypártok válságkezelésével hozható 

összefüggésbe. A válaszadók több mint fele úgy gondolja, hogy a kormánypártok egymással való 

viszonya elmérgesedett, egyharmaduk pedig kételkedik abban, hogy a koalíciós kormány a 

törvényhozási ciklus végéig kitart. A szövetségi kormány múlt héten bemutatott válságkezelő 

intézkedéscsomagját az állampolgárok 36 %-a találta megfelelőnek, míg a válaszadók 49 %-a szerint 

ezek az intézkedések nem lesznek elégségesek az állampolgárok terheinek csökkentésére. A felmérés 

arra is rámutat, hogy az egyes pártok szavazói – valószínűleg anyagi helyzetük miatt – különböző 

mértékben aggódnak az energiaválság miatt: Általánosságban elmondható, hogy az AfD támogatói 

között különösen sokan vannak, akik aggódnak az energiabiztonság és energiaárak miatt, míg a 

Zöldek támogatói aggódnak a legkevésbé. A válaszadók 54 %-a úgy gondolja, hogy az energiaválságra 

való tekintettel meg kellene hosszabbítani a jelenleg még üzemben lévő atomerőművek használatát. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/olympia-attentat-1972-gedenkfeier-1.5651055
https://www.n-tv.de/politik/Olympia-Attentat-Steinmeier-bittet-um-Vergebung-article23568417.html
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Az energiaválság mellett a közvéleménykutatás kitért a kormány Ukrajna-politikájára is. Az előző 

hónapokhoz képest szinte változatlanul, továbbra is a válaszadók 70 %-a folytatná Ukrajna 

támogatását, még akkor is, ha ez magasabb energiaárakat okoz számukra, míg 21 % a további 

támogatások ellen tette le voksát.  

A politikusok teljesítményére vonatkozó értékelést továbbra is Robert Habeck (Zöldek) gazdasági 

miniszter vezeti, Annalena Baerbock (Zöldek) külügyminiszter a második, Cem Özdemir (Zöldek) 

agrárminiszter pedig a harmadik helyen áll. Őket csupán a negyedik helyen követi Olaf Scholz 

kancellár (SPD), majd ötödik helyen Karl Lauterbach (SPD) egészségügyi miniszter. A 

legnépszerűbb ellenzéki politikus Markus Söder (CSU), aki a hatodik helyen áll a listában, míg 

Friedrich Merz (CDU) csupán a tizedik helyen következik. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

6. Tőzsdére megy a Porsche  

Legkorábban szeptember végétől lehet a sportkocsikat gyártó leányvállalat egyes értékpapírjaival a 

pénzpiacon kereskedni - jelentette be hétfő este a Volkswagen (VW) anyavállalat az igazgatóság és a 

felügyelőbizottság konzultációit követően. A cég tőzsdei bevezetésből származó bevételt az 

elkövetkező években szükséges beruházásokra kívánja fordítani, hogy az e-autók, a digitalizáció, 

valamint az összekapcsolt hálózati szolgáltatások vezető piaci szereplőjévé váljon. 

A Volkswagen zöld utat adott sportkocsikat gyártó leányvállalata, a Porsche tőzsdei bevezetésének, 

ami egyúttal az elmúlt évek egyik legnagyobb európai tőzsdei mozgását jelenti. A felügyelőbizottság 

jóváhagyásával az igazgatóság úgy döntött, hogy a Porsche AG elsőbbségi részvényeinek bevezetését 

és a frankfurti tőzsde szabályozott piacára történő bevezetését kezdeményezi - jelentette be az 

autógyártó hétfő este. Kezdő időpontnak az anyavállalat szeptember végét/október elejét említette, 

de ezt alapvetően a tőkepiaci fejlemények további alakulásától teszi függővé. Előkészületként a 

Porsche AG részvényeit 50 % törzsrészvényre és 50 % szavazati joggal nem rendelkező részvényre 

osztotta fel, valamint elsőbbségi részvényeinek 25 %-át magánbefektetőknek ajánlja fel a tőzsdére 

lépés keretében. Pénzügyi körök szerint a VW és a Porsche 60-80 milliárd eurós értékelést céloz meg, 

így az elsőbbségi részvények eladása 7,5-10 milliárdot hozna. 

Az, hogy a milliárdokat érő tőzsdei bevezetés végül megvalósul-e a pénzügyi piacokon jelenleg 

tapasztalható turbulenciák ellenére, attól függ, hogy a befektetők hajlandóak lennének-e 

megvásárolni a Porsche részvényeit, illetve, hogy ezt milyen áron tennék. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktuális események 

Hol tart ma az Európai Unió számára kiemelten fontos német politika? Mennyire stabil a jelenlegi 

kormánykoalíció? Hogy szerepel a CDU ellenzékben, és hogyan változott a politikai helyzet az elmúlt 

egy évben Németországban? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ felkért 

szakértőinkkel 2022. szeptember 26-án 18 órától Egy évvel a Bundestag-választás után – Hol áll most a német 

politika? című pódiumbeszélgetésünkön.  

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-union-gruene-ampel-koalition-energiekrise-100.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/porsche-geht-noch-in-diesem-jahr-an-die-boerse-18294849.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/porsche-ag-boersengang-faq-101.html
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Részletek és regisztráció Intézetünk honlapján.  

 

2022. szeptember 30. és október 1. között „The Economic Consequences of the War” címmel kerül 

megrendezésre az idei MCC Budapest Summit. A kétnapos angol nyelvű konferencia keretében 

külföldi és magyar szakértők vizsgálják az orosz-ukrán háború gazdasági hatásait és tematizálják a 

további felmerülő problémákat és lehetséges megoldásokat. A konferencia keretében kerül sor 

október 1-jén a Magyar-Német Intézet panelbeszélgetésére „The German Way of Handling a Crisis?” 

címmel.  

Részletek hamarosan az MCC Budapest Summit honlapján.  

 

Cikk- és interjúajánló 

 

Igazgatónk, Bauer Bence a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! c. adásában mutatta be a 

Beamtenbund közvéleménykutatásának eredményét a hallgatóknak. A kutatás eredménye azt mutatja, 

hogy Németországban történelmi mélypontra süllyedt az állampolgárok bizalma az állam 

megoldóképességében, főleg az energia- és klímakérdés tekintetében.  

Az interjú a műsor 7:41:42 percétől hallgatható meg. 

 

„Válasz arra, hogy a magyar politikai és társadalmi kérdések nagy része miért szálka a hangadó német médiumok 

szemében” címmel jelent meg Bauer Bence legújabb véleménycikke a Mandiner honlapján és a 

Budapester Zeitung hasábjain.  

A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner.hu oldalára. 

 

Ha Németország enyhén beteg lesz, akkor Magyarország súlyosan megbetegszik. Nem szeretnénk, ha 

Németország megbetegedne, de valószínűleg ez elkerülhetetlen lesz, azaz Magyarországon is gazdasági 

visszaesések várhatók – nyilatkozta Bauer Bence a Vasarnap.hu portálnak. 

A cikk elolvasásához kattintson a Vasarnap.hu oldalára.  

 

Az egész unió egyik leggyengébb GDP-adatát hozta Németország a második negyedévben, ráadásul 

a kancellárnak még egy korrupciós üggyel is szembe kell néznie – nyilatkozta intézetünk igazgatója, 

Bauer Bence az Inforádiónak. 

Az interjú meghallgatásához kattintson az Inforádió honlapjára.  

 

A visegrádi együttműködés szerepéről és megítéléséről, valamint a lengyelországi bel- és külpolitikai 

helyzetről nyilatkozott kollégánk, Dobrowiecki Péter a Karc FM-nek.  

Az interjú meghallgatásához kattintson a Karc FM honlapjára.  

 

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/egy-evvel-a-bundestag-valasztas-utan-hol-all-most-a-nemet-politika
https://budapestsummit.mcc.hu/
https://mcc.hu/uploads/default/0001/29/0c8c9694dabc7262e48ba9b212d37c953697a12b.mp3
https://mandiner.hu/cikk/20220909_bauer_bence_szemle_elemzes_magyar_nemet_intezet_nemetorszag
https://vasarnap.hu/2022/09/08/nemetorszag-bauer-bence-gazdasag-energiavalsag-orosz-ukran-haboru/?fbclid=IwAR3EB9Mk9v5OECcb0OfoOcRpsxX0z83_NYrHCgidbLA9Hyd-4U8002g5LUc
https://infostart.hu/sport/2022/08/23/bauer-bence-ha-nemetorszag-kohog-magyarorszag-is-beteg-lesz
https://karcfm.hu/adas/2022082214-szamado/
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Megtartotta szokásos, nyári nemzetközi sajtóértekezletét Olaf Scholz német kancellár. A két fő téma 

az energiaválság és az orosz-ukrán háború volt. Kollégánk, Dobrowiecki Péter az Inforádiónak 

elemezte a kancellár beszámolójának legfontosabb részleteit.  

Az interjú meghallgatásához kattintson az Inforádió honlapjára.  

 

Dobrowiecki Péter legújabb elemzése a német haderő helyzetéről és a tervezett reformok mértékéről 

már olvasható a Hungarian Conservative legújabb, nyári számában. 

A teljes elemzésért látogasson el honlapunkra. 

 

Podcastek 

Intézetünk podcastsorozatának legújabb részében Dr. Peter Hefelevel, a Wilfried Martens Centre for 

European Studies politikai igazgatójával beszélgettünk. Hogyan tudna Európa közösen előrehaladni? 

Hogyan újulhatna meg az európai konzervatív politikai közélet a közvélemény jobb megszólítása 

érdekében? Mi lehet a közép-európai államok szerepe ebben a folyamatban? Ez csak néhány a 

kérdések közül, amelyeket rövid podcastunkban igyekeztünk megvitatni. 

A podcast meghallgatásához látogasson el honlapunkra.  

 

"National Interests in Times of Radical Change" címmel jelent meg intézetünk podcastje, amelyben 

Szalai Zoltán az MCC főigazgatója beszélget Klaus von Dohnanyi német politikussal és íróval arról, 

hogy az eltérő nemzeti vélemények ellenére milyen mértékben léteznek közös európai érdekek, 

valamint az Európai Unió sikere mennyire rejlik éppen a nemzetek különbözőségében. 

A podcast meghallgatásához látogasson el honlapunkra.  
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