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2022. JANUÁR 17.
1. Új közvélemény-kutatás a pártok támogatottságáról és a kríziskezelésről
Az RTL/n-tv megbízásából a Forsa közvélemény-kutató intézet kutatást végzett, melyben arról
kérdezték a választókat, hogy ha ezen a hétvégén tartanának szövetségi választást, melyik pártra
szavaznának. Egyedül az Uniónak és a Zöldeknek sikerült a szeptember 26-i szövetségi
választáson elért eredményükön javítaniuk, mindkét pártnak egy-egy százalékponttal. A
szociáldemokraták egy százalékpontot vesztettek a választási eredményükhöz képest, míg a
többi pártnál nem észleltek változást. A kutatás eredményei alapján a pártok támogatottsága a
jelenleg a következőképp alakul: CDU/CSU – 25%, SPD – 25%, Zöldek – 17%, FDP – 10%,
AfD – 9%, Linke – 5%, egyéb pártok – 9%. A kutatásban a koronavírussal kapcsolatos
válságkezelésre is rákérdeztek, amelyről kiderült a lakosság több mint fele (59%) elégedett Karl
Lauterbach (SPD) szövetségi egészségügyi miniszter munkájával. 35% kevésbé, vagy
egyáltalán nem elégedett. Lauterbach a saját pártján belül élvezi a legnagyobb támogatottságot
– az SPD szavazók 87%-a szerint jó döntésnek bizonyulnak a koronavírus elleni védekezésért
meghozott lépések. Az SPD szavazók után a Zöldektől kapott támogatottsága a második
legnagyobb, 86%-kal. Az FDP szavazói körében 66%, a Balpártnál 41% és az AfD-nél 9%
értékelte pozitívan a munkáját. Többek között arra is kitért a kutatás, hogy hogyan
viszonyulnának az emberek egy általános oltási kötelezettséghez. Mint kiderült, a
megkérdezettek 70%-a támogatná ezt a lépést. A kötelező oltás ötlete is az SPD és a Zöldek
táborából kapta a legnagyobb támogatás (84% és 74%), de az Unió nagy része is (79%)
egyetértene azzal. A koalíciót alkotó harmadik párt szavazóinak azonban csupán 57%-a ért
egyet a kötelező oltással, míg az AfD-n belül 89% elutasítja azt. A kérdőív szerint a karantént
és ezen belül az iskolák bezárását is egyre többen támogatják. November óta csaknem 14
százalékponttal nőtt az iskolazárást támogatók száma, amely így jelenleg 48%-on áll, míg az
ellenzők száma 54%-ról 46%-ra esett. A gyermekekkel egy háztartásban élők kevesebb mint
fele, azaz 43% támogatja az iskolák bezárását és 55% ellenzi azt. Legjobban az AfD szavazók
utasítják el a bezárást, 71%-kal. Az általános lezárást (boltok, szórakozóhelyek bezárása,
kontaktcsökkentés) a megkérdezettek 64%-a támogatná, 34%-uk elveti ezt az ötletet. Itt is az
SPD (77%), a Zöldek (76%) és az Unió (68%) támogatói állnak ki leginkább az esetleges
intézkedés mellett, míg az FDP-nél csupán a támogatók 54%-a, a Balpártnál pedig 53%-a ért
egyet a lezárással. Az AfD szavazók 83%-a elutasítana egy újabb általános lezárást. A
kontaktszemélyek karanténban töltendő idejének csökkentését az emberek több mint fele (60%)
támogatná, tekintettel az omikron variáns miatti várhatóan magas fertőzésszámra. Az omikron
variáns okozta károk és fennakadások tekintetében a felmérés szerint különösen az esetleges
infrastrukturális feladatokat ellátó közintézményeknél felmerülő személyzethiány miatt
aggódnak a megkérdezettek, ezért többségük inkább támogatná a karantén idejének
lerövidítését. Ezzel szemben 31%-uk nem ért egyet az izolációs idő rövidítésével.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
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2. Robert Habeck a klímacélok elérésének nehézségeiről nyilatkozott
Robert Habeck (Zöldek) gazdaságért felelős miniszter sokkalta nagyobb erőfeszítésekre hívta
fel a figyelmet a klímaváltozás kapcsán január 12-én, szerdán. Mint mondta, úgy gondolja,
Németország rossz irányba halad, klímacéljait nem fogja elérni. Elsősorban a szél- és
napenergia kiépítésével kell sietni, mivel álláspontja szerint: „Az infrastruktúrát tekintve
számottevően le vagyunk maradva az előre meghatározott céloktól.” Ha így folytatódik, 2030ra a kibocsátás csökkentése 15%-kal a kitűzött cél alatt fog maradni. Habeck szerint
Németországnak hatékonyabbnak és gyorsabbnak kellene lennie a klímaváltozás elleni
harcban. Eszerint a szél- és napenergiát hasznosító infrastruktúra kiépítésével kell leginkább
haladni, de azt is hozzátette, hogy „minden területen háromszor jobbnak kell lenni”. Bár az
elmúlt évtizedben 15 millió tonnával süllyedt átlagosan a kibocsátás, 2030-ra a kormánycélok
szerint 36-41 millió tonnával kellene csökkennie. Ezt a kihívást Habeck szerint
„gigantikusként” érdemes jellemezni. A Zöldek politikusa - amint teheti - Bajorországba fog
utazni, ahol a szigorú szélerőműtávolság-szabályon szeretne enyhíteni. A kedd esti
„Tagesthemen” ARD-s műsorban azt mondta, hogy elsősorban Hubert Aiwanger (Szabad
Választók) bajor gazdasági miniszterrel és Markus Söder (CSU) bajor miniszterelnökkel fog
tárgyalni. Az úgynevezett 10-H-szabályon szeretne módosítani, mely meghatározza, hogy
szélerőművet lakóövezettől kizárólag a saját magasságának 10-szeresényi távolságba szabad
építeni. Habeck úgy tartja, hogy azokon a területeken, ahol távolságszabályozás van, nem
tudják a klímacélokat elérni. Ezzel szemben Markus Blume a CSU főtitkára azt nyilatkozta,
hogy a 10-H-szabályon nem fognak módosítani, hiszen ez biztosítja a klímacélok eléréséért
folytatott intézkedések elfogadását és az állampolgárok részvételét. A közlekedésilámpakoalíció tervének értelmében minden tartomány területének 2%-án szélerőműnek kellene
állnia. Ezt a célt egyelőre csak Hessen és Schleswig-Holstein tartományok közelítették meg
Habeck szerint. A politikus intenzív tárgyalásokat jósol a tartományokkal, melyek bár
„fárasztóak” lesznek, nem vezethetnek késedelemhez.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
3. Reinhard Merkel jogfilozófus bírálja a Szövetségi Alkotmánybíróság
triage-határozatát
Január 12-én, szerdán jelent meg Prof. Dr. Reinhard Merkel kritikája a Szövetségi
Alkotmánybíróság triage szabályozásáról a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. Merkel úgy
nyilatkozott, hogy a határozat mély csalódást keltett benne. Szerinte a döntés helyt ad az
alkotmányjogi panaszoknak, de a fogyatékkal élők számára nem jelent igazi megoldást.
Véleménye szerint a határozat sok konfliktushelyzetben furcsa megoldásokat eredményez és
iránymutatás nélkül hagyja a törvényhozást, annak ellenére, hogy azonnali cselekvésre kötelez.
Az elfogadott határozat ugyanis nem a triage helyzetek törvényes szabályozására szólítja fel a
törvényhozót, hanem arra, hogy megakadályozza a diszkriminációt. Ez a kettő nem egyezik
meg és nehezen is elképzelhető, hogy könnyen megvalósítható lenne egy olyan törvénnyel,
amely kifejezetten tiltja az Alaptörvény által is tiltott diszkriminációt az intenzív osztályokon
hozott döntéseknél. A probléma Merkel professzor szerint abban rejlik, hogy a diszkrimináció
megszüntetéséhez nem elegendő, hogy a negatív kritériumok meg vannak tiltva, elő kell írni a
pozitív kritériumokat is, amelyeket alkalmazni kell.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
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4. Olaf Scholz támogatja az oltási kötelezettséget
Olaf Scholz kancellár január 12-én, szerdán szólalt fel a Szövetségi Parlamentben a felnőttek
kötelező koronavírus elleni oltási kötelezettségéről. Úgy fogalmazott: „Szükségesnek tartom és
aktívan támogatni fogom”. Hozzátette azt is, aki az oltás felvétele ellen dönt, az az egész
országban uralkodó koronahelyzetre is hatással van, mivel ez olyan döntés, amelyet nem csak
magukért, hanem az egész társadalomért kell meghozniuk az embereknek. Az oltással ugyanis
a kancellár álláspontja szerint 80 millió állampolgárt meg lehet védeni. A védőoltás beadatása
különösen fontos a jelenlegi állapotot tekintve, amikor operációkat kellett lemondani, hogy
helyet tudjanak adni azoknak a betegeknek, akik koronavírussal lettek megfertőzve. A kancellár
elmondta azt is, hogy elhatárolódik a javaslatoktól, amelyek szerint az általános védőoltás csak
az időskorúak vagy a korábbi betegségben szenvedők számára vezetnék be. Ebből
egyértelműen következik, hogy egy másik indítványt is elutasít, amely a kötelező védőoltás
megtagadásáról rendelkezik. Olaf Scholz a mai napon szintén felszólalt a Szövetségi
Parlamentben és megerősítette álláspontját az oltási kötelezettségre vonatkozóan. Elmondta,
hogy ez a rendelkezés egy olyan kiegészítő szabály, amely segíti az állampolgárok orientációját
a pandémia okozta válsághelyzetben.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
5. Kevesebb ideig tart az izoláció és a karantén
Annak érdekében, hogy egyetlen kórház se omoljon össze az omikron-variáns miatt, és egyetlen
vállalatnak se kelljen beszüntetnie működését, a német kormány lerövidíti az izoláció és a
karantén idejét. Megmutatjuk, mi vonatkozik mostantól az érintettekre. A Szövetségi Parlament
csütörtök esti döntését követően a Szövetségi Tanács péntek reggel rendkívüli ülésen
engedélyezte a karanténra és az izolációra vonatkozó új szabályokat. Egy héttel ezelőtt a
szövetségi és a tagállami kormányok megállapodtak abban, hogy módosítják a koronavírus új
omikron-változatával kapcsolatos szabályokat. Az új szabályok alapvetően előírják, hogy a
fertőzöttek hét nap elteltével szabadulhatnak a karanténból, ha negatív PCR vagy gyorstesztet
mutatnak be. További követelmények vonatkoznak a kórházakban és az idősotthonokban
dolgozókra. Ahhoz, hogy valaki 7 nap elteltével el tudja hagyni a karantént, negatív PCR tesztet
kell bemutatnia, és emellett 48 órán keresztül tünetmentesnek kell lennie. Negatív
teszteredmény nélkül a karantén 10 napig tart. A kontaktszemélyeknek, akik nem rendelkeznek
védőoltással, vagy nem estek át a betegségen, szintén 10 napig kell karanténba vonulniuk és 7
nap elteltével negatív PCR vagy gyorsteszttel szabadulhatnak. Az egészségügyben dolgozó
kontaktszemélyek is 7 nap elteltével szabadulhatnak a karanténból, viszont rájuk nem
vonatkozik a tünetmentesség kritériuma. Karl Lauterbach (SPD) egészségügyi miniszter a
Szövetségi Parlamentben elmondta, hogy a cél a karantén olyan röviddé tétele, ami még
egészségügyileg lehetséges, főleg azok számára, akik az egészségügyben dolgoznak. Mindezek
ellenére figyelmeztetett, hogy nem szabad az omikron variánst alábecsülni. Hozzátette,
Németországnak lehetősége van a járványhelyzetet idén leküzdeni, de elmondta azt is, hogy
nem minden országnak adatik meg a lehetőség, hogy így tegyen.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
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6. A német gazdaság teljesítménye 2021-ben 2,7 százalékkal nőtt
A koronavírus okozta összeomlás után a német gazdaság visszatért a növekedéshez és tavaly
2,7 százalékos növekedést ért el. A szövetségi kormány és a közgazdászok eredetileg nagyobb
növekedést vártak. A Szövetségi Statisztikai Hivatal becslései szerint a közgazdászok
eredetileg négy százalékos növekedéssel, míg a szövetségi kormány 3,5 százalékos
növekedéssel számolt. Mindez összefügg a kínálat- és készlethiánnyal, amely a Német Ipari
Szövetség szerint számos autó-, elektronikai- és gépipari vállalatot érint. A készlethiány (főként
alkatrészek és chipek) miatt 2021-ben és 2022-ben több mint 50 milliárd euróval esett vissza
az ipari termelést. Szakértők szerint 2022 első negyedévében – a korábbinál 6 hónappal később
– várják a válság előtti szintre való visszatérést. A szakértők szerint a továbbra is tomboló
koronavírus elleni küzdelem és például a kiskereskedelemre vonatkozó új megszorítások
valószínűleg gyengítik a magánfogyasztást, amely a gazdaság egyik fontos pillérét alkotja.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
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 szervez február 14-én.
A következő Budapest Lectures rendezvényünk vendégével, Prof. Dr. Ulrich SCHLIE
német történésszel, az MCC vendégoktatójával keressük a válaszokat arra, hogy miképp
alakulhat Németország külpolitikája azt követően, hogy a 16 éven át regnáló kancellárt, Angela
Merkelt a szociáldemokrata Olaf Scholz váltotta. Merkel kancellársága alatt Németország több
válság során is a stabilitás oszlopának tűnt az európai vezetők számára, így ennek fényében arra
keressük a választ hogyan alakulhat ez a következő négy évben, illetve mennyiben változhat
Németország európai és világpolitikában betöltött szerepe. A beszélgetést Dr. Bauer Bence, a
Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója moderálja.
Regisztrációért kattintson Intézetünk oldalára január 23-ig.
Medienfreiheit in Ungarn címmel kerül megrendezésre Intézetünk első rendezvénye az évben
január 17-án, 17.00 órától. Boris KÁLNOKY, az MCC Médiaiskola igazgatója fog beszélni
online formában a Magyarországi sajtószabadság helyzetéről a „Deutschland und Ungarn in
Gespräch” rendezvénysorozat keretein belül.
További információért és regisztrációért kattintson Intézetünk oldalára.
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
4

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
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:
Vor einer Belastungsprobe: Dei deutsch-ungarischen Beziehungen – ein Ausblick auf das
Jahr 2022 címmel jelent meg kollégánk, Schlegl Kristóf írása január 15-én, pénteken a
Budapester Zeitungban a Magyar-Német Barátsági Szerződés 30 éves évfordulója alkalmából
A recenzió elolvasásához kattintson a Budapester Zeitung oldalára.
Rezension – Der ungarische Staat: Zielscheibe und Vorbild címmel jelent meg január 14én, pénteken kollégánk, Böhm Márton recenziója német nyelven az Orbán Balázs és Szalai
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Zoltán szerkesztésében megjelent Ezer éve Európa közepén – A magyar állam karaktere
könyvről.
A recenzió elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.
„Nehéz idők jöhetnek a német-magyar kapcsolatokban” nyilatkozta Intézetünk igazgatója
BAUER Bence a Demokratának január 5-én szerdán „Új kormány, régi konfliktusok” cím alatt.
Az interjú elolvasásához kattintson az MCC.hu-ra.
„Az Európai Unióhoz történő csatlakozással Magyarország nem vesztette el
szuverenitását” - január 5-én, szerdán jelent meg Gunter Weißgerber recenziója a Magyar
állam karaktere című könyvről.
A recenzió elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.
Scholzé marad az utolsó szó a külpolitikában címmel adott interjút Intézetünk igazgatója
BAUER Bence a Magyar Hírlapnak január 3-án, hétfőn.
Az interjú elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.
Megjelent a politikai gondolkodás 2020-as évkönyve, benne BÖHM Márton kollégánk
recenziójával. Kitűnő olvasmány mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni Tilo
Schabert életművét.
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