BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2022. JANUÁR 3.
1. A német Alkotmánybíróság döntött a triázs szabályozásáról
A koronavírus omikron variánsának gyors terjedése miatt újra felmerült a kérdés, hogy kik
azok, akik kórházi kezelésre jogosultak, ha túl kevés lenne az intenzívosztályon rendelkezésre
álló ágyak száma. Egy ilyen vagy hasonló helyzetet triázsnak nevezünk. A triázs a francia
„trier” szóból származik, melynek jelentése kiválasztás és szétválogatás. A triázs-szabályozás
azért került újra az Alkotmánybíróság elé, mert fogyatékkal élő személyek egy csoportja
alkotmányjogi panasszal élt, ugyanis nem látták biztosítottnak, hogy a törvényhozó hatalom
triázs-helyzetekre vonatkozó iránymutatásai figyelembe vennék a fogyatékkal élők érdekeit.
Az Alkotmánybíróság 2021. december 28-i döntése szerint a törvényhozó hatalomnak, a
parlamentnek óvintézkedéseket kell tennie a fogyatékkal élő személyek védelme érdekében
triázshelyzet esetén. Ezzel az Alkotmánybíróság helyt adott a fogyatékkal élők alkotmányjogi
panaszának. Az Alkotmánybíróság szerint a jogalkotó cselekvésre köteles a legmagasabb rangú
jogi érték, az élet védelme érdekében. A tény, hogy a jogalkotó hatalom eddig nem lépett
hasonló helyzetekben, alkotmányellenes a bírák szerint. Itt többek között az Alaptörvény 3.
cikkének 3. bekezdése szerinti 2. pontjára utalnak. Eszerint a pont szerint a fogyatékkal élőket
nem szabad hátrányos helyzetbe hozni. Arra vonatkozóan, hogy hogyan nézhet ki egy
szabályozás, még nem adott konkrét előírásokat a Német Szövetségi Alkotmánybíróság. Az
biztos, hogy a jogalkotónak széles mérlegelési, értékelési és tervezési mozgástere van.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
2. Németország nem fogja teljesíteni a 2022-es és a 2023-as klímacélokat, Robert Habeck
nem támogatja az EU „zöld nukleáris energiára vonatkozó terveit
Az új német kormány gazdasági és klímaügyi minisztere ellenzi az Európai Bizottság
atomenergiára vonatkozó tervét, amelynek értelmében az Európai Bizottság támogatni kívánja
az energiaellátás céljából a modern atom- és gázerőműveket. A közlekedésilámpa-koalíció
miniszterei között nincs egyetértés a Bizottság javaslatát tekintve. A környezetvédelmi
miniszter, Steffi Lemke, valamint a gazdasági- és klímaügyekért felelős miniszter, Robert
Habeck erős kritikával illették az EU-s terveket. Ricarda Land, a Zöldek elnökhelyettese szintén
értetlenségét fejezte ki az EU terveivel kapcsolatban. Míg Steffi Lemke ellenzi, Christian
Lindner pénzügyminiszter alapvetően pozitívan nyilatkozott a modern gázerőművekről. Lukas
Köhler az FDP helyettes frakcióvezetője világossá tette, hogy egy az uniós javaslat blokádja az
ő szemszögéből nem opció. A ’Die Welt’-nek azt nyilatkozta, „a mi szempontunk nem lesz a
Bizottság nukleáris energiáról szóló javaslata ellen, ezért helyes, ha továbbra is dolgozunk ezen
a javaslaton”. Wolfgang Kubicki, az FDP helyettes pártelnöke azt mondta a ’Bild’-nek:
„Konszenzusra kell jutnunk a koalíción belül arról, hogyan lehet egyensúlyba hozni CO2
kibocsátás csökkentésének és a stabil energiaellátásnak a céljait.” Habeck és Lemke
álláspontjaira reagálva azt mondta: „Nem lehetünk jó európaiak, ha csak olyan döntéseket
fogadunk el, amik megfelelnek nekünk.” Christian Lindner azt mondta: „Németországnak
szüksége van a modern gáztüzelésű erőművekre, mint átmeneti technológiára, mert jelenleg
lemondunk a szén- és az atomenergia használatáról.”
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Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
3. Münchenben tüntettek a legtöbben a koronavírus elleni védekezés miatt bevezetett
intézkedések ellen
Több mint 1.000 rendőrt vetettek be München belvárosában azokon a tüntetéseken, amelyeket
a koronavírus elleni intézkedések ellen rendeztek 2021. december utolsó napjaiban. A
müncheni rendőrség a bevetés után pozitívan értékelte az eredményeket. Andreas Franken, a
müncheni rendőrfőkapitányság sajtóirodájának vezetője szerint a bevetési koncepció kihívást
jelent, de sikeres. Továbbá azt is elmondta, tekintettel a város területén mozgásban lévő több
csoportra, a rendőrségnek sikerült rugalmasan reagálnia az adott helyzetre. A sajtóiroda
vezetője kiemelte, bárki, aki illegálisan részt vesz az ilyen jellegű tüntetéseken, közigazgatási
bűncselekményt követ el, ami 3000 eurós büntetést vonhat maga után. Ezen kívül Würzburgban
is tüntettek a koronavírus elleni intézkedések kapcsán. Nagyjából 400-an gyűltek össze a
tüntetésre az következő mottó alatt: „Igazságot az oltás helyett. A békéért, a szabadságért és a
demokráciáért az utcára.”
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
4. Olaf Scholz összetartásra szólította fel a német állampolgárokat újévi beszédében
Első alkalommal búcsúztatta az óévet és üdvözölte az állampolgárokat újév alkalmából
Németország kancellárja, Olaf Scholz. A szokásos újévi köszöntő nem tartogatott nagy
meglepetéseket: Scholz beszéde nagy részében a koronavírus elleni harcra koncentrált:
„Néhányan arról panaszkodnak az elmúlt napokban, hogy a társadalmunk megosztott…
szeretném világosan leszögezni: ennek éppen az ellenkezője igaz! Az országunk összetart…
Természetesen a mindennapok folyamán szembesülünk a különböző véleményekkel és
megítélésekkel – különösen a koronavírus kapcsán.” A kancellár szerint ez gyakran kimerítő,
azonban egy erős társadalom kibírja az ellentmondásokat, amennyiben az emberek hallgatnak
egymásra és tiszteletben tartják egymás véleményt. A tiszteletadás egyébként Scholz
kampányában is szerepet kapott, és úgy tűnik, hogy a kancellár programjának is szerves eleme,
aki, mint mondta, az oltást is a tiszteletadás és a szolidaritás egyik formájának tartja. Scholz
kifejtette, hogy a vírus és az új variánsok terjedését csak az oltás előzheti meg. A koronavírus
mellett előkerült a klímaváltozás témája is. Mint Scholz mondta, Németország egy új évtized
előtt áll, amelynek során klímasemlegessé kell válnia. Véleménye szerint ez a változás pozitív
lesz, ha az állampolgárok is aktívan közreműködnek az alakításában.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
5. Friedrich Merz tervei: több női politikust és erősebb digitalizációt ígér a CDU-nak
A CDU decemberben megválasztott elnöke, Friedrich Merz a Bayerische Rundfunknak
nyilatkozott a közelmúltban megválasztásának körülményeiről, valamint arról, hogy milyen
reformokat szeretne bevezetni pártelnökként. Merz célja, hogy a CDU hosszútávon egy modern
néppárttá váljon, így mindenképp szükségesnek látja a nők párton belüli szerepének erősítését.
Ehhez véleménye szerint elengedhetetlen a párton belül a digitalizáció gyorsítása, hiszen ez
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nagyban elősegíti a család és a karrier összeegyeztetését. Az új elnök Christina Stumpp CDUs Bundestag képviselőt bízta meg a női képviselet erősítését célzó reform kivitelezésével, aki
munkája során szorosan együtt fog működni a CDU tagságával. A női képviselet növelése
mellett Merz fontos célként jelölte meg a bajor testvérpárttal, a CSU-val való együttműködés
javítását és kritizálta pártja szövetségi választásokon nyújtott teljesítményét. Mint mondta:
„Részben mi tehetünk róla, hogy elveszítettük a Bundestag-választásokat. Most azonban előre
nézünk, hiszen 2022-ben számos tartományi választás, 2023-ban pedig bajorországi
választások várnak ránk. És számunkra kiemelkedően fontos, hogy ezeket a választásokat
megnyerjük. Ezen közösen fogunk dolgozni.” A CSU-val való együttműködéssel kapcsolatban
kiemelte, hogy fontosnak tartja a pártelnökök jó személyes kapcsolatát, amelynek érdekében
éves egyeztető találkozót szeretne életre hívni a CSU elnökségével. Merz a CDU történetének
első elnöke, akit a tagság közreműködésével és megkérdezésével választottak meg, mintegy
62,1%-os többséggel. Hivatalos megválasztására a január 21-i kongresszuson kerül sor a
küldöttek által (amit levélszavazattal kell majd megerősíteni).
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
KITEKINTŐ
A napokban jelent meg Friedrich MERZ: Új idők, új felelősség című könyve magyar nyelven
az MCC Press gondozásában. A könyv innen rendelhető meg a Libri.hu-n
Németországban 2022 során több tartományban is választásra kerül majd sor. Saarlandban
2022. március 27-én, Schleswig-Holsteinban 2022. május 8-án, Északrajna-Vesztfáliában
2022. március 15-én, Alsó-Szászországban 2022. október 9-én. Alsó-Szászország kivételével
eddig minden felsorolt tartományban a CDU adja a miniszterelnököt.
6. Három fő tennivaló vár 2022-ben a közlekedésilámpa-koalícióra
A koronavírus okozta pandémia megfékezése terén még vannak feladatai az új német
kormánynak, amikkel meg kell birkóznia. A koalíciós szerződésben azt ígérik a pártok, hogy
bátran fognak síkra szállni a változtatásért, vagyis merni fognak nagyobbat lépni. A pandémia
leküzdésében fontos szerep jut az új egészségügyi miniszternek, Karl Lauterbachnak.
Lauterbach tudatában van annak, milyen fontos szerepe van és elmondta, továbbra is
figyelmeztetni fog, ha arra szükség lesz. Emellett központi szerepe van a szakértőkből álló
tanácsnak, aminek feladata, hogy konkrét megoldásokat dolgozzon ki a problémákra. Az
oltások kapcsán megállapították, hogy az új évben is fontos lesz, hogy a beoltottak száma
növekedjen. Ennek érdekében a szövetségi parlament az általános oltási kötelezettséggel
foglalkozni fog. Ezen felül Lauterbach véleménye szerint szükség lesz egy negyedik oltásra is,
az omikron variáns ellen. A szövetségi kormány 80 millió adag oltást rendelt a BioNTechtől.
A másik nagy feladat az áram kizöldítése, mivel annak 80 %-ban zöldnek kell lennie. A témában
legfőképpen Robert Habeck gazdasági és klímaügyi miniszter szerepe lesz jelentős. A kormány
által ígért azonnali klímavédelmi program még nem került bemutatásra. A programban
meghatározottak szerint növelni kell a tempót, ha az ambiciózus célokat el akarja érni a
kormány. Ez magában foglalja a megújuló energiák bővítését is. 2030-ra a villamosenergiakereslet 80%-át megújuló energiaforrásokból kell majd tudni fedezni. Emellett az ország
területének 2%-át szélenergia termelésre kell rendelkezésre bocsátani. Habecknek fontos
szerepe lesz a meggyőzésben. A szél mellett a napenergiának is fontos szerep jut abban, hogy
az elektromos áram 80%-a zöld legyen. A napelemes tetők kötelezővé válnak az új ipari
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épületek és a privát épületek számára egyaránt. A harmadik nagy feladat, hogy a klímacélokat
harmóniába kell hozni a lakásbérleti díjakkal. Az építkezés és a lakhatás témaköre annyira
fontos a közlekedésilámpa-koalíció számára, hogy külön minisztériumokat is létrehoztak. Klara
Geywitz szövetségi építkezési miniszter szerint az építkezés „a szürke elefánt” a
klímaváltozásban. Hatalmas megtakarítási potenciállal rendelkezik, de még mindig túl kevés
az a mozgás, amit előidéz. Az új kormánykoalíció céljai ambiciózusok: évente 400.000 új lakás
építése a cél, melyből 100.000-t szociális lakásként kell rendelkezésre bocsátani. A terv szerint
a több élettér biztosítása a cél, különösen az agglomerációkban.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Kiemelten sikeres évet zárt az egyre népszerűbb MCC. Különösen eredményes évet tudhat
maga mögött az idén már 25 éves Mathias Corvinus Collegium (MCC). Egy friss reprezentatív
felmérés szerint az MCC-t ismerő magyar lakosság 70 százaléka számára szimpatikus az a
tevékenység, amelyet az intézmény végez. Közép-Európa egyik legjelentősebb
tehetséggondozó szervezete 2022. január 1-től 4100 diák tehetséggondozását végzi, a képzések
és programok pedig immáron 14 magyarországi és összesen 23 kárpát-medencei helyszínen
érhetőek el. Cél: 35 település és 10 000 diák.
További információért kattintson az MCC.hu.ra
ORBÁN Balázs kuratóriumi elnökkel készült Origo interjút itt olvashatja az MCC oldalán.
SZALAI Zoltán főigazgatóval készült interjút itt hallgathatja meg az MCC oldalán.
LÁNCZI Péter főigazgató helyettessel készült Hír TV interjút a témában itt olvashatja az MCC
oldalán.
Újra 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 mondják el gondolataikat a többi között arról, hogy milyen szerepe van
az oktatásnak a nemzeti öntudat formálásában.
További információért kattintson az MCC.hu-ra.
Új kutatóintézetet hívott életre az MCC. A Mathias Corvinus Collegium (MCC)
Magyarországon egyedülálló kutatóintézetet hoz létre, amelyet egy szakmai konferencián
mutattak be az MCC Tas vezér utcai központjában. Az eseményen szó volt az MCC
tehetséggondozó programjáról, tanuláskutatásról, a közoktatás előtt álló kihívásokról. A
szakmai konferencia december 7-én, 14:30-tól ORBÁN Balázs kuratóriumi elnök
köszöntőjével kezdődött. Ez után PORKOLÁB Imre: ’A flow-kutatásban rejlő lehetőségek’
előadása, majd Calum T. NICHOLSON ’oktatás és tanulás kihív
ásai nemzetközi kitekintés’ következtek a programban. Rajtuk kívül megszólaltak még:
BAGDY Emőke klinikai szakpszichológus, MÁRKY Ádám az MCC Mindset Pszichológia
Iskola kutatótanára, CONSTANTINOVITS Milán, az MCC szakmai főigazgatóhelyettese és
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DOMINEK Dalma, az MCC Vezetőképző Program vezető kutatója egy oktatásról szóló
kerekasztal beszélgetésen. Zárszót SZALAI Zoltán, az MCC főigazgatója mondott.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson az MCC.hu -ra.
Cikk- és interjúajánló:
Megjelent a politikai gondolkodás 2020-as évkönyve, benne BÖHM Márton kollégánk
recenziójával. Kitűnő olvasmány mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni Tilo
Schabert életművét.
Macron ante portas címmel jelent meg december 23-án, csütörtökön Intézetünk igazgatója,
Dr. BAUER Bence német nyelvű cikke a Tagespont című hetilapban Emanuel Macron
Magyarországon tett látogatásáról.
A cikk elolvasásához kattintson a Tagespost.de-re.
Meddig tart ki az új szövetségi kormány? Visiting Fellow-nk, Dr. Werner J. PATZELT írt
a Corvinákra az új német kormány jövőben várható sikerességéről, összetartásáról és az
alapvető problémákról, amelyek aggodalomra adhatnak okot. A cikk december 22-én, szerdán
jelent meg.
A cikk elolvasásához kattintson a Corvinák.hu-ra.
Deutschland-Experte zu Cicero: „Nicht die V4 stünden alleine da, sondern
Deutschland“ címmel jelent meg Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence cikkének
szemléje az Ungarn Heute-ban december 20-án, hétfőn.
A cikk elolvasásához kattintson az Ungarnheute.hu-ra.
Merz: A CDU hagyta, hogy szitokszó legyen a konzervativizmus. Munkatársunk,
DOBROWIECKI Péter Friedrich Merz: Új idők, új felelősség című könyvéről írt recenziót, ami
december 19-én, vasárnap jelent meg a Magyar Nemzetben.
A recenzió elolvasásához kattintson a Magyarnemzet.hu-ra
Jöhet a balos klímakormányzás Németországban? Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER
Bence és a Klímapolitikai Intézet igazgatója, LITKEI Máté közös cikket írtak az új német
szövetségi kormány klímapolitikájáról. Cikkük december 19-én, vasárnap jelent meg.
A cikk elolvasásához kattintson az Index-hu.ra
Birodalmi hangnemben beszél Berlin. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence a Karc FMnek adott interjút december 19-én vasárnap.
Az interjú meghallgatásához kattintson a Karc FM oldalára.
„Wir wollen ein europäisches Deutschland, kein deutsches Europa“ címmel jelent meg
Intézetünk igazgatójának, Dr. BAUER Bencének a cikke, vendégcikke december 18-án,
szombaton a Cicero német folyóiratban.
A német nyelvű cikk elolvasásához kattintson a Cicero.de-re.
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Német sajtó: Orbán és Macron kiállt a közös európai haderő mellett . Munkatársunk,
DOBROWIECKI Péter cikke jelent meg a témában december 17-én, pénteken a Magyar
Nemzet online felületén.
A cikk elolvasásához kattintson a Magyarnemzet.hu-ra.
Harmadik nekifutásra választották meg a konzervatív üzletembert a CDU élére .
Munkatársunk, FONAY Tamás cikke jelent meg december 17-én, pénteken Friedrich
Merzről, a CDU új elnökéről a Mandinerben.
A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner.hu-ra.
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