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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. december 19. 

 

1. A Bundestag és a Bundesrat is megszavazta az energia- és gázárféket 

A Bundestag a jelzőlámpa-koalíció (SPD-Zöldek-FDP) frakcióinak szavazataival elfogadta azt a több 

milliárd eurós törvénycsomagot, amely a háztartásoknak és a vállalkozásoknak kíván könnyítést 

nyújtani az energiaválságban. A törvény értelmében, amelyet a Bundesrat is jóváhagyott, az 

intézkedés az ipar számára januártól, a háztartásoknak és kisvállalkozóknak pedig márciustól lép 

hatályba – akkor azonban visszamenőlegesen januárra és februárra is – és 2024. április végéig lesz 

érvényben. A szövetségi kormány az árfékeket a rekordnyereségeket elérő energiavállalatok 

bevételének bizonyos százalékú lefölözésével tervezi finanszírozni.  

Az intézkedés értelmében a gázfűtési költségeket a háztartások és a kisvállalkozások számára az előző 

évi fogyasztás 80 százalékáig kilowattóránként bruttó 12 centben (a jelenlegi átlagár kb. bruttó 17 

cent), a távfűtés esetében pedig kilowattóránként bruttó 9,5 centben maximálják. Az ezen felüli 

fogyasztási mennyiségekre a magasabb piaci ár alkalmazandó annak érdekében, hogy ez a 

fogyasztókat takarékosságra ösztönözze. Az ipari fogyasztók esetében a kilowattóránkénti ár felső 

határa nettó 7 cent, míg a távfűtésé nettó 7,5 cent. A törvényben meghatározott árak azonban csak 

az előző évi fogyasztás 70 százalékára vonatkoznak.  

A villamosenergia-árfék is hasonló elv mentén működik majd. A háztartások és a kisvállalkozások 

számára a korábbi fogyasztásuk 80 százalékát garantáltan bruttó 40 cent/kilowattóra áron biztosítja, 

míg az ipari fogyasztók esetében a korábbi fogyasztásuk 70 százalékára nettó 13 cent a felső határ. 

A támogatásban részesülő vállalatoknak el kell fogadniuk a vezetők bónuszkifizetéseire és a 

részvényesek számára a 2023-as évben osztalékfizetésre vonatkozó korlátozásokat: 25 millió eurónál 

nagyobb összegű támogatás esetén nem lehet új bónuszokat vagy bónuszemeléseket fizetni, míg 50 

millió eurót meghaladó támogatásnál egyáltalán nem lehet bónuszt és osztalékot fizetnie a 

vállalatoknak. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

  

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/12/berlin-brandenburg-bundestag-gaspreis-bremse-gas-fernwaerme-.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bundestag-gaspreisbremse-100.html#xtor=epr-376
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2.   A költségvetési bizottság engedélyezte 35 darab, F-35-ös amerikai 

vadászgép beszerzését   

A Bundestag költségvetési bizottsága engedélyezte a 35 amerikai vadászrepülőgép megvásárlására 

irányuló, közel tíz milliárd euró értékű terveket és forrásokat, ezzel lehetővé téve az első nagy 

megrendelést a Bundeswehrnek szánt 100 milliárd eurós különalapból. A képviselők megszavaztak 

továbbá ugyanebből az alapból finanszírozandó más projekteket is, köztük új gépfegyverek 

beszerzését. 

Christine Lambrecht (SPD) szövetségi védelmi miniszter a fegyverkezési projektekkel kapcsolatos 

döntéseket fontos jelnek nevezte, hogy a parlament a Bundeswehr mögött áll, hisz mindössze kilenc 

hónap telt el a szövetségi kormány F-35-ös repülőgépek beszerzéséről szóló döntése és a 

pénzeszközök felszabadítása között. A Bundeswehr főfelügyelője, Eberhard Zorn a különalapból 

finanszírozandó projektek megvalósításának „kiindulópontjáról” beszélt. 

A múlt héten a miniszter a védelmi bizottságnak készített, bizalmasnak minősített, azonban mégis 

napvilágot látott jelentéséből derült ki, hogy a Bundeswehr jelenleg nem képes teljes mértékben 

ellátni a NATO-n belül előírt feladatait, védelmi felkészültsége pedig korlátozott. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide. 

 

3.  Német-lengyel elnöki találkozó 

Az elmúlt hét elején Berlinbe látogatott Andrzej Duda lengyel államfő, ahol kiterjedt megbeszéléseket 

folytatott Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnökkel. A megbeszélések középpontjában a két 

ország között újfent feszültségeket okozó második világháborús német kártérítés kérdése, az 

általános kétoldalú kapcsolatok, valamint a lengyel légtér védelmében vállalt német szerepvállalás 

voltak. A tárgyalások során a vezető kormányerőnek számító Jog és Igazságosság (PiS) színeiben 

megválasztott Andrzej Duda a kormányénál sokkal békülékenyebb hangot ütött meg a történelmi 

német kártérítések kérdésében. Mint ismeretes, a második világháború során a megszállt 

Lengyelország területén a náci Németország által elkövetett pusztítások ellentételezéseként a lengyel 

kormány több mint egymilliárd eurót követel Németországtól. A német szövetségi kormány a két 

ország közötti megbékélési szerződésre hivatkozva már többször elutasította az anyagi kártérítéssel 

kapcsolatos lengyel határozatokat. A kérdésről szólva Duda elnök a jövőre esedékes lengyel 

parlamenti választások már megkezdett korai kampányával indokolta az olykor heves lengyel politikai 

nyilatkozatokat, ugyanakkor hitet tett a hidegfejű, kölcsönös érdekek mentén történő politizálás 

mellett. „Nem minden hang egyúttal olyan hang is, amelyet örömmel hallanánk.” – jelentette ki Duda. 

A lengyel államelnök szintén hosszan és elismerően szólt a német szövetségi kormány katonai 

felajánlásáról, melynek részeként a jövőben német Patriot légvédelmi rakétarendszerek is részt 

vesznek majd – lengyel területre való áttelepülést követően – a lengyel légtér megerősített 

védelmében. Steinmeier szövetségi elnök is fontosnak tartotta kihangsúlyozni a lengyel elnökkel való 

szoros kapcsolatokat, és azokat a Lengyelországgal való stabil jó kapcsolatok bizonyítékaként 

értékelte. Ahogy mondta, hat évvel ezelőtt, hivatali idejük kezdetén közös ígéretet tettek Dudával 

egymásnak, hogy kiemelt feladatuknak tekintik majd a két ország közötti „a mindennapi kérdéseken 

túlmutató, stabil és személyes hidak” kiépítését. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

https://www.deutschlandfunk.de/haushaltsausschuss-gibt-fast-10-milliarden-euro-aus-sondervermoegen-fuer-f-35-jets-frei-102.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-12/f-35-kampfjet-bundestag-verteidigung-sondervermoegen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article242666945/Bericht-Bundeswehr-kann-Nato-Aufgaben-nur-eingeschraenkt-erfuellen.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/treffen-mit-steinmeier-duda-fordert-keine-reparationen-18529412.html
https://www.rnd.de/politik/polens-praesident-duda-dankt-deutschland-fuer-raketenabwehrsystem-patriot-YQ2KLQN6FBDM7O2M7FH6LOI5LI.html
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4. A G7-ek Scholz kancellár kezdeményezésére klímaklubot hoztak létre 

A G7-ek állam- és kormányfői múlt hét hétfőn egy minden ország számára nyitott és együttműködő 

nemzetközi klímaklubot hoztak létre. A G7 országai azt szeretnék, hogy az ambiciózus éghajlat-

politikával rendelkező államok csatlakozzanak és segítsenek a klub alakításában a következő években. 

A klímaklub létrehozását Olaf Scholz (SPD) kancellár kezdeményezte még az év elején, a német G7-

elnökség kezdetén. A csoport júniusi, Elmauban tartott csúcstalálkozóján a G7-ek nyilatkozatot 

fogadtak el a klímaklubról, amelynek alapszabályát most aláírták és ezáltal megalapították a 

csoportosulást. A klímaklub célja, hogy támogassa az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás 

gyors és ambiciózus végrehajtását, valamint a globális felmelegedés 1,5°C-ra való korlátozását. A 

klub egy nem kormányzati szervezet lesz, amely, mint az országokat átfogó fórum, segíteni fogja az 

ipari szektor szén-dioxid-mentesítésének előmozdítását, a kibocsátás csökkentésére irányuló 

intézkedések továbbfejlesztését, valamint annak a kockázatnak a korlátozását, hogy vállalatok a 

kevésbé szigorú éghajlatvédelmi szabályozásokkal rendelkező országokba telepítsék termelésüket 

(Carbon Leakage). Ezenfelül a klubhoz csatlakozó, elkötelezett fejlődő országok és feltörekvő 

gazdaságok támogatásban részesülnek, hogy következetesen előmozdítsák iparuk átalakítását a 

karbonsemlegesség céljával. 

„A G7-ek elmaui csúcstalálkozóján az állam- és kormányfők széles körben támogatták egy nyitott és együttműködő 

nemzetközi klímaklub gondolatát. Azóta intenzíven dolgoztunk ezen, és ma megállapodtunk egy első alapszabályról. 

Ezzel megalapítjuk a Klímaklubot. Sok bátorítást kapok a G7-eken kívüli nemzetközi partnerektől, akikkel 

szorosan együtt fogunk működni és továbbfejlesztjük a klímaklubot.” – nyilatkozta a kezdeményezésről, 

Scholz kancellár. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Szövetségi szintű nyomozás a Letzte Generation tagjai ellen 

A brandenburgi ügyészség bűnszervezet létrehozásának gyanújával nyomoz a „Letzte Generation” 

nevű klímaaktivista csoport tagjai ellen. A rhatóságok több tartományban is házkutatást tartott a 

csoport tizenegy támogatójánál – közölte a rendőrség szóvivője. A razziát a PCK Schwedt 

kőolajfinomító és a Mineralölverbundleitung Kft. egyik vezetékénél történt tiltakozó akciók 

indokolták: április óta az aktivisták többször is megpróbálták elzárni a finomítók ellátóvezetékeit és 

szelepeit. 

A csoport a Twitteren megerősítette a házkutatások tényét és hogy a rendőrség elektronikus 

eszközöket, laptopokat és mobiltelefonokat foglalt le, valamint megfélemlítési kísérletnek minősítette 

a házkutatásokat. Mindazonáltal a klímaaktivisták, akik az elmúlt időszakban többször a légi és közúti 

közlekedés megzavarásával és blokádjával hívták fel magukra a figyelmet, jelezték, hogy továbbra 

sem fognak felhagyni tevékenységükkel és folytatják akcióikat. Számos, köztük zöld politikus is a 

csoport tüntetéseit aránytalannak minősítette, és a csoport radikalizálódására figyelmeztettet. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gemeinsame-pressemitteilung-von-bundeskanzleramt-und-bundesministerium-fuer-wirtschaft-und-klimaschutz-g7-gruendet-klimaclub-2153296
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/cop27-scholz-klima-klub-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/letzte-generation-staatsanwaltschaft-ermittelt-wegen-des-verdachts-der-bildung-einer-kriminellen-ver-100.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/verdacht-der-bildung-einer-kriminellen-vereinigung-bundesweite-razzia-bei-klimaaktivisten-der-letzten-generation-9022174.html
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6. Nem sikerült teljesítenie az éves célját a szövetségi kormánynak 

A szövetségi kormány idén nem éri el azon koalíciós szerződésben foglalt célját, hogy évente 400.000 

új lakást hozzon létre. Ezt – a december eleji sajtóhírek után – Klara Geywitz (SPD) szövetségi 

építésügyi miniszter is elismerte múlt héten: „Valójában idén nem fogjuk elérni a 400 ezret“ – mondta 

a szociáldemokrata politikusnő a Bundestag azonnali kérdések órájában. 

Geywitz szerint a cél teljesítéséhez a körülmények nem voltak megfelelőek. A miniszter elmondta, 

hogy a Horst Seehofer (CSU) akkori szövetségi belügyi és építésügyi miniszter által 2021-ben kitűzött 

375.000 építési célt is valamivel több, mint 70.000 lakással tévesztették el, pedig akkoriban 

történelmileg alacsonyak voltak az építési kamatok, ami mellé sok építési támogatás társult. „Ezért 

nem feltételezem, hogy idén, a sokkal nehezebb általános feltételek mellett, 25 százalékkal megugrott 

volna az építési kapacitás.“ – tette hozzá. 

Az építőipar már korábban közölte, hogy a szövetségi kormány nem fogja tudni teljesíteni a 400.000 

új lakásra vonatkozó célkitűzését, valamint feltételezi, hogy idén kb. 280.000 lakás készül el, jövőre 

pedig csak mintegy 245.000 lakással számolnak. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Cikk- és interjúajánló 

A Magyar-Német Intézet kutatási vezetője, Dobrowiecki Péter a lengyel vétó hátteréről és hatásairól 

beszélt a Karc FM hangoló c. műsorában.  

A teljes interjú meghallgatásáért kattintson a Karc FM honlapjára. 

 

Aktuális európai politikai kihívások és a szankciós mechanizmusok jogi háttere címmel tartott 

előadást Prof. Dr. Varga István, a Mathias Corvinus Collegium Magánjogi Műhelyének vezetője, dr. 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója és dr. Mernyei Ákos, miniszteri biztos, az MCC 

Magánjogi Műhely Kutatótanára. 

A teljes beszámoló elolvasásához kattintson a BEOL.hu honlapjára. 

 

A jelenlegi háborús helyzet nyomán kialakult energiaválság rendkívül nagy kihívások elé állítja egész 

Európát, a szankciós politika pedig valóságos aknamezőt teremtett a jogi mechanizmusok terén is. 

Ezekről és Németország mai szerepéről beszélt az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatója, dr. 

Bauer Bence a 7.Tv-nek. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Behir.hu Youtube-csatornájára. 

 

A német-francia együttműködés lankadását Magyarországon is pontosan érzékelik. A német-francia 

konfliktusok gócpontjai mellett Budapesten felismerik egyes területeken való az átfedést a francia 

stratégiával, amit a saját politika alakításához lehet felhasználni. Erről ír Bauer Bence, a Magyar-

Német Intézet igazgatója a Mandinerben. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

https://www.zeit.de/politik/2022-12/klara-geywitz-wohnungen-bauziel-verfehlt
https://karcfm.hu/adas/2022121606-hangolo/
https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/12/bekescsabai-eloadas-az-oroszorszag-elleni-szankciok-csodot-mondtak-galeriaval?fbclid=IwAR2uefA7FKOftAQ-s6vG2D2DcCTvD-fDfizKoQW7-74ZkRfavC4DXzpuiDw
https://www.youtube.com/watch?v=96xTG0FVfKE&ab_channel=Behir.hu
https://mandiner.hu/cikk/20221209_kulfold_belfold_nemetorszag_franciaorszag_magyarorszag_atomenergia_budapest?fbclid=IwAR0hDeActMH7Aw9VGqVbGlCoEfzhXu7sSV05tPwKAIHhUgbS4K7ZVC57Z_I
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Tizenkét hónapja választotta meg a Bundestag Olaf Scholzot a Német Szövetségi Köztársaság 

kancellárjává, az egy évet értékelte a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézetének 

igazgatója, Bauer Bence az Inforádiónak.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Infostart honlapjára. 

 

Egy éve kezdte meg munkáját az Olaf Scholz kancellár vezette német kormány – erről beszélt Bauer 

Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója az M1 híradójának.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Híradó.hu honlapjára. 

 

Az új német kormány első évét a rendkívüli válságkezelés és a koalíciós pártok közötti 

kompromisszumok határozták meg – mondta a Katolikus Rádiónak az MCC Magyar-Német 

Intézetének kutatási vezetője, Dobrowiecki Péter. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Magyar Katolikus Rádió honlapjára. 

 

Az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber egy német lapinterjúban arról beszélt, hogy a 

németországi befogadóközpontok megteltek, újabb migrációs válság alakulhat ki Németországban, 

és a kormány nem készült fel a helyzet kezelésére. Ez több mint egy belpolitikai csörte – mondta az 

InfoRádiónak az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatója, Bauer Bence. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Infostart honlapjára. 

 

A kancellár elégedett, a németek kétharmada azonban kritikus a szociáldemokrata-zöld-

szabaddemokrata kormánykoalíció első évével – mondta a Karc FM-en az MCC Magyar-Német 

Intézetének igazgatója, Bauer Bence. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Karc FM honlapjára. 

 

Alig több mint egy hónap múlva lesz 60 éves a Németország és Franciaország közötti, mérföldkőnek 

számító Elysée-szerződés. Az egykor ellenséges európai országok közötti, alapszerződésként is 

felfogható megállapodást 1963. január 22-én írta alá Charles de Gaulle és Konrad Adenauer, és a 

francia-német megbékélés úttörőjének, az európai közeledés modelljének és az élő nemzetközi 

megértés alapjának tekintették. A német-francia együttműködésről és annak jelenlegi állapotáról írt a 

Magyar-Német Intézet igazgatója, Bauer Bence a Mandiner.hu-n. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

 

 

 

 

https://infostart.hu/kulfold/2022/12/09/bauer-bence-nemetorszagban-valami-a-forr-a-levegoben/amp?fbclid=IwAR0101j9sLcd-sfe_rTH4GHiuEr4rsl_3-s8vx2u9JLIF78dIjEJx3JN5tQ
https://hirado.hu/kulfold/video/2022/12/08/egy-eve-kezdte-meg-munkajat-az-olaf-scholz-kancellar-vezette-nemet-kormany
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=20&mev=2022&mho=12&mnap=10&mora=20&mperc=04
https://infostart.hu/gazdasag/2022/12/07/bauer-bence-a-nemet-tarsadalom-kezdi-elvesziteni-a-turelmet/amp?fbclid=IwAR1pg6T3nGbTLlY1M1U0od9syGqQx1fJI_ygQA8Q5eAFECj_Njrf-e75JCA
https://karcfm.hu/2022/12/olaf-scholz-cal-tortenelem-lett-a-nemet-takarekossag-hangolo-2022-12-07/?fbclid=IwAR2nttrySu2QVQ7zXX7ulDwbQaEmFcQUtAutuITMgf4Qwfj7Ogr9Q-4AZ50
https://mandiner.hu/cikk/20221206_franciaorszag_nemetorszag_kulfold_velemeny_bauer_bence_europai_unio
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