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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. október 10. 

1. Az Alsó-szászországi tartományi választás eredményei 

Az előzetes végeredmény alapján (a hivatalos végeredményre még október 20-ig várni kell) az SPD 

33,4 százalékot elérve (2017-hez képest -3,5 százalék) a legerősebb politikai erő maradt a 

tartományban a 2017-es eredményhez képest 5,5 százalékkal kevesebb szavazatot kapó, 28,1 

százalékot megszerző CDU-hoz képest – Althusmann a nem hivatalos eredmények közlését 

követően vasárnap este bejelentette lemondását. Bár a Zöldek az elmúlt öt évben láthatólag 

számottevően növelni tudták (+5,8 százalék) támogatásukat, 14,5 százalékos eredményük messze 

elmarad a korábban várt szavazati aránytól. Mellettük az AfD tudta még a leginkább növelni a 

tartományon belüli szavazóbázisát 10,9 százalékot érve el (+4,8 százalék). Ezzel szemben az FDP 

félelmei beteljesedni látszanak és a párt 4,7 százalékkal (-2,8 százalék) lemarad a bent maradáshoz 

szükséges küszöb elérésétől. Meg sem közelítette ezen határt a 2,7 százalékot kapott Baloldali Párt 

(-2,0 százalék). A szavazatok további 5,7 százaléka pedig más, kisebb pártok között oszlott meg. 

Az előzetes végeredmény alapján így egy vörös-zöld kormány válthatja az utolsó regnáló tartományi 

nagykoalíciót Alsó-Szászországban. Ugyanakkor a választáson elért eredményükkel – hol kisebb, 

hol nagyobb mértékben – nem lehet maradéktalanul elégedett egyik, fősodorhoz tartozó politikai 

párt sem. 

Intézetünk igazgatója, Dr. Bauer Bence és kutatási vezetőnk, Dobrowiecki Péter választási beszámolóját a Mandiner 

honlapján olvashatja el. 

 

2. A múlt és a jövő kihívásai – Annalena Baerbock varsói útja 

Az elmúlt időben vitás kérdéskekkel terhelt német-lengyel kapcsolatok rendezése, valamint a közös 

kül- és biztonságpolitikai prioritások álltak Annalena Baerbock (Zöldek) szövetségi külügyminiszter 

varsói útjának középpontjában. Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Zbigniew Rau lengyel 

külügyminiszterrel folytatott kétoldalú tárgyalások során szó esett a lengyel kormány által a 

közelmúltban felvetett történelmi kárpótlás kérdéséről is. A náci Németország által a második 

világháború során az akkori Lengyelország területén elkövetett pusztításért Lengyelország 1,3 ezer 

milliárd euró kártérítést követel – ezen igényét az elmúlt napokban diplomáciai jegyzék útján is jelezte 

a Scholz-kormánynak.  

A közös varsói sajtótájékoztatón Baerbock kitartott a német kormány eddigi álláspontja mellett mely 

szerint a világháborús kárpótlások kérdését lezártnak kell tekinteni. Egyúttal a miniszter 

kihangsúlyozta, hogy „Németország minden ha és de nélkül kiáll történelmi felelőssége mellett.”, hozzátéve, 

https://mandiner.hu/cikk/20221010_az_utolso_cdu_spd_nagykoalicio_immar_a_multe_tartomanyi_valasztasok_also_szaszorszagban
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hogy a történelmi múlt jelentette sebeknek – amelynek a hatásai a mai napig érződnek – a 

begyógyulására csak a kölcsönös megismerés és megértés lehetőségeinek a megőrzése mellett nyílik 

lehetőség. Ezért kell törekedni a múlt emlékének a jobb megőrzésére a németországi fiatalok körében 

is – jelentette ki a miniszter.  

A varsói Német Nagykövetség ünnepi fogadásán Baerbock már inkább a közös jövő és 

Németország, Lengyelország, valamint a teljes régió közötti együttműködés mélységét emelte a 

középpontba. A miniszter meglátása szerint Közép- és Kelet-Európa mindig számíthat Berlin 

támogatására. „Ahogy ti ott voltatok nekünk, mi is ott leszünk nektek. Ez vonatkozik Ukrajnára, de 

Lengyelországra is. Számíthattok ránk, ahogy mi is számíthattunk rátok, amikor a legnagyobb szükségünk volt 

rátok. Mert Kelet-Európa biztonsága Németország biztonsága. Ebben mindannyian biztosak lehetnek." – 

szögezte le Baerbock.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Angela Merkel kapja az ENSZ menekültügyi díját 

Angela Merkel (CDU) volt német kancellár kapja az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 

(UNHCR) Nansen-díját, amellyel a szervezet a politikus a szíriai menekültválság csúcspontján 

betöltött szerepét méltatja - jelentették be múlt hét kedden Genfben. A díjat a volt kancellár október 

10-én veszi át személyesen. 

Merkel kormányzása alatt Németország 2015-ben és 2016-ban több mint 1,2 millió menekültet és 

menedékkérőt fogadott be. „Angela Merkel nagy erkölcsi és politikai bátorságról tett tanúbizonyságot azzal, 

hogy több mint egymillió menekültnek segített a túlélésben és az újjáépítésben” - jelentette ki Filippo Grandi 

menekültügyi főbiztos, majd hozzátette, hogy Merkel megmutatta, hogy mit lehet elérni, ha a 

politikusok megfelelően cselekszenek, és azon dolgoznak, hogy megoldásokat találjanak a világ 

kihívásaira, ahelyett, hogy egyszerűen másokra hárítanák a felelősséget. 

A Nansen-díj az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának legmagasabb kitüntetése és 150.000 dollárral 

(kb. 152 000 euró) van dotálva. A díjat olyan személyek kapják, akik különösen sokat tettek a 

menekültek jólétéért. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

4. Az RWE 2030-ig felhagy a barnakőszénből származó 

villamosenergia-termeléssel 

A tőzsdén jegyzett RWE energiaipari konszern 2030-ig felhagy a barnakőszénből származó 

villamosenergia-termeléssel. A döntést, miszerint a konszern a szénkitermelés beszüntetését az eddigi 

tervekhez viszonyítva nyolc évvel előre hozza és amely az RWE, a Szövetségi Gazdasági és 

Éghajlatvédelmi Minisztérium, valamint az Észak-Rajna-Vesztfáliai gazdasági minisztérium közötti 

megállapodás része volt, a vállalat és Robert Habeck (Zöldek) szövetségi gazdasági miniszter közösen 

jelentették be. Az RWE számításai szerint a döntésnek köszönhetően 280 millió tonna szén-dioxid 

kibocsátását előzik így meg. 

Egyúttal a konszern hangsúlyozta, hogy nagymértékben fog megújuló energiaforrásokba fektetni, 

hogy ezzel is hozzájáruljon a szénből történő energiaelőállítás beszüntetéséhez. A vállalat ennek 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-will-mit-polen-in-gemeinsame-zukunft-blicken-18361906.html?premium
https://www.tagesschau.de/ausland/baerbock-polen-reparationsforderungen-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/merkel-nansen-preis-unhcr-fluechtlingskrise-100.html
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értelmében 2030-ig világszerte több mint 50 milliárd eurót tervez invesztálni az energiaátállás 

felgyorsításába, amelyből Németország számára 15 milliárd eurót különítettek el. 

Németország klímacéljainak megfelelően legkésőbb 2038-ig fokozatosan ki akarja vezetni a 

széntüzelésű villamosenergia-termelést, az első barnakőszéntüzelésű erőműveket már 2020-ban 

leállították. Ugyanakkor két Észak-Rajna-Vesztfáliában található szénerőművi blokk, amelyet az 

eredeti tervek szerint idén év végén állítottak volna le, az energiaválságra tekintettel 2024 tavaszáig 

tovább üzemelhet. Ennek célja az ellátásbiztonság erősítése és a földgáz megtakarítása a 

villamosenergia-piacon - közölte a tartományi gazdasági minisztérium. 

Ricarda Lang, a Zöldek társelnöke a megállapodást „nagy sikernek” nevezte az éghajlatvédelem 

szempontjából. Véleménye szerint Észak-Rajna-Vesztfália ezáltal példaképpé válik és megmutatja: A 

szén 2030-ig történő kivezetése nemcsak szükséges, hanem lehetséges is. Ezzel szemben több 

környezetvédő szervezet is kritizálta a döntést, amely szerintük nem elegendő a klímacélok 

eléréséhez.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5.  A begyűrűző energiaválság ellenére túlzott mértékben növekszik 

a német gázfogyasztás 

Az elmúlt hetekben a német háztartások és kisüzemi fogyasztók az energiaválság ellenére a korábbi 

évek hasonló időszakban mért átlagfogyasztásához viszonyítva több gázt használtak fel. „A helyzet 

nagyon súlyossá válhat, ha nem csökkentjük jelentősen a gázfogyasztásunkat” - figyelmeztetett a tendenciával 

kapcsolatban Klaus Müller, a Szövetségi Hálózati Ügynökség vezetője. A németországi gázfogyasztás 

mintegy 40 százalékáért a magánháztartások és a kisüzemi fogyasztók felelősek, míg a fennmaradó 

60 százalékot a nagy ipari fogyasztók teszik ki. 

A felügyelő hatóság adatai szerint a 39. naptári héten a háztartások és a kisebb kereskedelmi 

fogyasztók gázfogyasztása 618 gigawattóra volt, ami csaknem tíz százalékkal magasabb, mint a 2018 

és 2021 közötti évek hasonló időszakának 564 gigawattórás átlagos fogyasztási szintje. Egyúttal az 

ipari fogyasztók felhasználása 1370 gigawattórával ugyanazon a héten már csak körülbelül két 

százalékkal maradt el a korábbi évek szintjétől, azonban ez is növekvő tendenciát mutat. 

Németország aligha fogja tudni elkerülni a téli gázveszélyhelyzetet, ha a magán-, kereskedelmi és ipari 

szektorokban nem sikerül legalább 20 százalékos megtakarítást elérni - hangsúlyozta Müller.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Erősödő kormány-ellenes tiltakozások Németország keleti 

tartományaiban 

A német egység ünnepnapja alkalmából október 3-án, hétfőn országszerte ünnepélyes 

megemlékezésekre került sor Németországban. Az ország keleti tartományaiban ugyanakkor 

láthatólag egyre többen elégedetlenek a kormány energia- és Oroszország-politikájával. Hatósági 

összesítések szerint Türingia, Szászország, Szász-Anhalt, Brandenburg és Mecklenburg-Elő-

Pomeránia tartományokban összesen több mint 100 ezer ember vonult az utcára hétfőn. A 

https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/rwe-2030-ausstieg-braunkohle-100.htmlhttps:/www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/rwe-2030-ausstieg-braunkohle-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/afd-durchsuchung-bundesgeschaeftsstelle-100.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/bundesnetzagentur-anstieg-gasverbrauch-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gasverbrauch-steigt-zu-stark-laut-bundesnetzagentur-18366730.html
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tüntetések elsősorban a szövetségi kormány jelenlegi politikája, különösen annak gazdasági, 

külpolitikai és COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedései ellen szólnak. A sajtó által 

megkérdezett tüntetők a leggyakrabban a dráguló energiaárakat, a magas inflációt, az Oroszországgal 

szemben bevezetett szankciókat, valamint a COVID-19 járványra válaszul meghozott korlátozó 

intézkedéseket említették elégedetlenségük főbb okaiként.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktuális események 

2021 őszén Németország új szövetségi parlamentet választott. Ezzel véget ért az Angela Merkel 

vezette 16 éves kereszténydemokrata kormányzás és Gerhard Schröder kancellársága óta először a 

Zöldek is visszatértek a szövetségi kormányba. Bár a hárompárti koalíció programja alapvetően 

baloldali politikai fordulatot foglal magába, a megfogalmazott tervek azonban nap mint nap 

szembesülnek a reálpolitika valóságával a védelmi, az energia- és a gazdaságpolitika területén. A 

baloldali és zöld értékek széleskörű támogatottsága egy szélesebb körű társadalmi átalakulás 

eredménye, amely az elmúlt két évtizedben a német szellemi, politikai és kulturális szférát jellemezte. 

Ezeket a témákat járják körbe szakértőink az MCC debreceni központjában 2022. október 10-én 18 

órától a Németország átalakulóban – Politika, média, társadalom” című kerekasztal-beszélgetésen. 

Részletek és regisztráció az MCC honlapján. 

 

Cikk- és interjúajánló 

Intézetünk igazgatója, Bauer Bence részt vett a 2022-es magyar-német barométer eredményeinek 

bemutatását követő panelbeszélgetésen. 

A rendezvényről készült médiaösszefoglalókat Intézetünk honlapjára kattintva olvashatja el. 

 

Németország államosít és kölcsönöket vesz fel – heti magyar nyelvű hírlevelünket szemlézte a 

Vasárnap.hu.  

A cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 

 

Az MCC Budapest Summit nemzetközi konferencia keretében az Intézetünk által szervezett 

panelbeszélgetésen az érdeklődők képet kaphattak Németország jelenlegi társadalmi helyzetéről, a 

szakértők energiahordozókkal kapcsolatos nézeteiről, valamint az új kormány a válsághelyzet 

kezelésére tett lépéseiről. 

A beszélgetésről készült médiaösszefoglalókat a Magyar Nemzet, a Demokrata, a Profitline és a Liner honlapján 

olvashatja el.  

 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mehr-als-100-000-bei-protesten-im-osten-auf-der-strasse-18362494.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/tag-der-deutschen-einheit-mehrere-tausend-menschen-demonstrieren-in-ostdeutschen-staedten-a-f627b750-1a5c-4394-9d45-a343f7fcd9d1
https://mcc.hu/esemeny/nemetorszag-atalakuloban-politika-media-tarsadalom
https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/Magyar-N%C3%A9met%20barom%C3%A9ter_sajt%C3%B3szemle.pdf
https://vasarnap.hu/2022/10/04/nemetorszag-energiavalsag-gazeromuvek-allamositas-orosz-ukran-haboru/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/10/recesszio-utan-fejlodes-varhato
https://demokrata.hu/gazdasag/recesszio-utan-fejlodes-varhato-588898/
https://profitline.hu/recesszio-utan-fejlodes-varhato-a-valsagkezeles-lehetseges-eszkozei-440760
https://liner.hu/nyakunkon-recesszio-de-mi-lesz-utana/
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Egy évvel a németországi Bundestag választás után nem kapna többséget az országot vezető 

hárompárti koalíció, míg a zöldek népszerűsége kilőtt, Olaf Scholz kancellárt és pártját, az SPD-t 

kevésbé kedvelik a választók. Erről beszélt Bauer Bence az Inforádiónak. 

Az interjú meghallgatásához kattintson Intézetünk honlapjára. 

 

A magyar sajtóban megjelent a hír, hogy Németország európai ügyekért felelős minisztere Anna 

Lührmann azt nyilatkozta, hogy Németország támogatja, hogy Magyarország elveszítse vétó jogát. 

Vajon mi igaz ebből? Erről nyilatkozott Bauer Bence a Hit Rádiónak.  

A teljes interjú a Hit Rádió Youtube-csatornáján visszahallgatható. 

 

Hol tart a német politika egy évvel a Bundestag választások után? Erről nyilatkozott Bauer Bence az 

M1 Világ című műsorában.  

A teljes interjú 05:28-tól tekinthető meg az M1 Archívumában. 

 

„Ma már nem nyernének Scholzék” címmel jelent meg a Magyar Nemzetben Szőcs László cikke, 

amelyben Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója is nyilatkozott az új kormány 

megítéléséről és teljesítményéről. 

A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.  
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