BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2022. JANUÁR 24.
1. Hivatalosan is Friedrich Merz a CDU új elnöke
Friedrich Merz pártelnökké való megválasztása sokak szerint annak a jele, hogy Angela Merkel
után új fejezet nyílik a párt történetében. A Spiegel mai napon közzétett közvélemény-kutatása
szerint a németek többsége, a megkérdezettek 66%-a szerint Friedrich Merz CDU párelnökké
való választása egy világos szakítás a Merkel-érával. Merz, mint konzervatív politikus valami
újat szeretne megvalósítani és más irányba terelné a pártot. A január 22-én, szombaton digitális
formában megtartott pártkongresszus alkalmával Friedrich Merz az összes érvényes szavazat
94,62%-át kapta meg. Hivatalos megválasztása előtt elmondta, mélyen meghatotta és lenyűgözi
őt a szavazás eredménye. Hozzátette, tudatában van annak, hogy ez egy komoly megbízás és
pártja erős vezetést vár egyértelmű irányvonalakkal. Ezzel utalt a CDU-n belül a közelmúltban
jelen lévő többszólamúságra és a lefolytatott vitákra. Elmondta, hogy a párt a továbbiakban
csak akkor nevezheti magát polgárinak, ha a párttagok annak megfelelően viselkednek
egymással is a párton belül. Kikötötte, amit 2021-ben megtapasztaltak a CDU-n belül, az nem
ismétlődhet meg és nem is fog. Merz beszédében azt is elmondta, hogy a párt nem veszítheti el
önbizalmát és az ország, valamint állampolgárai iránti felelősségét. Kiemelte, hogy a CDU a
jelenlegi ellenzéki helyzetéből ismét kormányra kerülhet a jövőben, viszont az odáig vezető út
hosszú lesz. Még hosszabb lehet az út, ha továbbra is vitatkoznak, több irányban eltérő
véleményen lesznek és nem lesznek naprakészek a párt tagjai. Összefoglalva azt vallja Merz,
hogy a kormányra kerüléshez először szövetségi szinten kell erős ellenzékké válni, majd
tartományi szinten megnyerni a választásokat, mindezt egy új alapprogram kidolgozásával.
Legfontosabb feladatként a jelenlegi szövetségi kormány ellenőrzését nevezte meg és a
kancellár próbára tételét. Merz beszédében mindezek mellett elkötelezte magát a szociális
piacgazdaság mellett és elmondta, szerinte nem lehet leküzdeni a válságot csupán az államba
vetett hittel. Ezt kiegészítve kitért arra is, hogy tudja, a gazdaság nem minden, de erős gazdaság
nélkül sem a klímaváltozás elleni küzdelem, sem a szociális rendszerek biztonsága nem
garantálható. A szociális rendszereket szerinte jövőbiztossá kell tenni a fiatalabb generáció
számára is. Merz ellenzi a jobboldali szélsőségesség minden formáját és megígérte, hogy fel
fog lépni ellenük. Ezt kiegészítve a társadalmi változások aktív alakítását is megígérte.
Összefoglalóan azt mondta, a pártkongresszus a következő mottóval ült össze: „erős alap, tiszta
pálya”. Friedrich Merz 2018-ban jelöltette magát először a pártelnöki pozícióra. Először
Annegret Kramp-Karrenbauer, majd Armin Laschet kerekedtek felül. Kramp-Karrenbauer és
Laschet nem bizonyultak jó pártvezetőnek, hiszen mindketten néhány hónap után feladni
kényszerültek a pozíciót. Merz megköszönte Armin Laschetnek az eddigi munkát és ajándékul
egy Ipadet nyújtott neki át, amelyen élethosszig tartó „New York Times”, „Le Monde”, és „The
Guardian” előfizetések érhetőek el a volt pártelnök számára.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
Friedrich Merz megválasztásáról és a CDU helyzetéről ma 18.00 órától Bauer Bence
nyilatkozik az Inforádió Aréna c. műsorában, amelyet online itt követhetnek.
Friedrich Merz hivatalos megválasztása előtti beszédét olvassa itt a Magyar-Német Intézet
oldalán.
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2. Megújult a CDU főtitkára, elnöksége és kibővített elnöksége
Az online megrendezett pártkongresszuson nem csak új elnököt, hanem főtitkárt, elnökséget és
kibővített elnökséget is választottak január 22-én, szombaton. A Paul Ziemiakot váltó új főtitkár
Mario Czaja lett. Merz megköszönte a leköszönő Ziemiaknak, hogy a pártot bevezette a 21.
századi digitalizáció korába. Az elnökségben 7 pozícióra összesen 8 jelentkezés érkezett.
Annette Widmann-Mauz, a Női Unió elnökének az elnökségi posztra történő jelentkezése
kudarcba fulladt, mivel csupán a szavazatok 45,45 %-át kapta meg. A legnagyobb
támogatottságot Karl-Josef Laumann kapta 84%-kal. Jens Spahn, korábbi egészségügyi
miniszter a 7. helyen végzett, így éppen bejutott az elnökségbe, őt összesen 60,21% támogatta.
Friedrich Merz a CDU ifjúsági szervezeténél, a Junge Unionnál is kérte, hogy legyen biztosítva
az utánpótlás. E célból Ronja Kemmer is bekerült az elnökségbe. Rajtuk kívül elnökségi tagok
lettek: Bernd Althusmann, Ines Claus, Reiner Haseloff és Ina Scharrenbach. Az új szövetségi
kincstárnok Julia Klöckner lett, 72%-kal. A kibővített elnökségi pozíciókért nagyobb volt a
verseny. Összesen 26 pozícióra érkezett 40 jelentkezés. Az új kibővített elnökség tagjai: Joe
Chialo, Otto Wulf, Thomas Kufen, Jessica Heller, Laura Hopmann, Mechthild Heil, Wiebke
Winter, Birte Glißmann, Stefan Heck, Elke Hannack, Marc Speicher, Steffen Bilger, Hermann
Gröhe, Peter Beuth, Serap Güler, Lucia Puttrich, Thomas Jar, Johannes Steiniger, Jan Redmann,
Sven Schulze, Bastian Schneider, Mike Mohring, Ruth Baumann, Franziska Hoppermann,
Barbara Havliza és Thomas Bareiß. Mindezek alapján szintén szintén arra következtethetünk,
hogy egy Angela Merkel idejétől elrugaszkodó új korszak veszi kezdetét a CDU-n belül, hiszen
a Merkel-éra tisztségviselői rosszul szerepeltek a választásokon.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
3. A frakcióvezetői kérdés nyitott
A német médiában fellelhető információk szerint többen azt szeretnék, hogy Friedrich Merz új
frakcióvezetőként is meg legyen választva a CDU élére. Több vezető CDU-s politikus szerint
is ez lenne a következő szükséges lépés. A kérdés azonban még nyitott, hiszen nem tudjuk,
hogy Friedrich Merz szándékában áll-e betölteni a frakcióvezetői pozíciót is, amelyet jelenleg
Ralph Brinkhaus tölt be, aki szívesen maradna posztján. Brandenburgi és észak-rajnavesztfáliai járási CDU elnökök egy csoportja levelet írt Friedrich Merznek, amelyben amellett
foglalnak állást, hogy „a Németországi Szövetségi Köztársaság történelmének legrosszabb
CDU választási eredménye után a pártelnöki és a frakcióvezetői pozíció egy kézbe kell
tartozzon, hogy az unió erős, konstruktív és polgári ellenzéki erővé válhasson”. A levelet
aláírók közül vannak, akik olyan strukturális reformokat szorgalmaznának, amelyek lehetővé
tennék, hogy a párt bázisa beleszóljon a CDU döntéseibe. A kérdés még érdekesebbé válik, ha
arra gondolunk, hogy Friedrich Merznek távoznia kellett frakcióvezetői pozíciójából Angela
Merkel pártelnöksége alatt. A párt a továbbiakban belsőleg kívánja megvitatni ezt a személyi
kérdést.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
4. Annalena Baerbock külügyminiszter moszkvai találkozója Szergej Lavrovval,
Oroszország külügyminiszterével
Január 18-án, kedden Annalena Baerbock Moszkvában tett látogatást Szergej Lavrov orosz
külügyminiszternél. A találkozó udvariasan, de feszülten telt. A két külügyminiszter egymástól
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igen eltérő stílusban kezelte a találkozót. Lavrov dicsérte a találkozó során az Oroszország és
Németország közötti növekvő kereskedelmi mérleget. Kiemelte, hogy az aktuális szankciók
ellenére is pozitívan megy előre a kereskedelem mérlege. Baerbock a kulturális és tudományos
cserekapcsolatokat említette pozitívan. Elmondta, jelenleg 14.000 orosz diák tanul német
egyetemeken, ami rekordot jelent. Emellett több, mint 1.000 tudományos együttműködési
megállapodás született és több, mint 360.000 orosz állampolgár tanul németül, ami több, mint
bárhol máshol a világon. Ezen kívül az éghajlatváltozás elleni küzdelemben való
együttműködést, azon belül például a hidrogéntechnológia népszerűsítését mindkét miniszter
kiemelte beszédében. Mindezek után kiütköztek a nézeteltérések a két miniszter között. Lavrov
elmondta, hogy hajlandó az új szövetségi kormánnyal dolgozni, mert sok a kezelendő probléma.
Példaként említette azokat a biztonsági garanciákat, amelyeket Oroszország tavaly év végén,
szerződéstervezetek formájában, írásban kért Amerikától és a NATO-tól. A kelet-ukrajnai
konfliktusra utalva Lavrov elmondta, hogy a Nyugat nem tesz hatékony kísérletet arra, hogy
Oroszországot partnernek tekintse a konfliktusban. Ezt követően részletesebb vádakat hozott
fel a Német Szövetségi Hadsereg litvániai jelenlétével és az amerikai hadgyakorlattal
kapcsolatban a NATO keleti részén. A beszélgetés további részében mindkét oldalról
folytatódott a kölcsönös vádaskodás. A két miniszter első közös megjelenése fél óra után
kézfogás nélkül ért véget. Annalena Baerbocknak - összesen 24 órás - moszkvai látogatásával
minden bizonnyal sok irányba kell üzennie. Az orosz vezetés elleni határozottság demonstrálása
csak az egyik cél volt a sok közül.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
5. A német haditengerészet parancsnokának távoznia kell Oroszországról tett
kijelentései miatt
Kay-Achim Schönbach, a német haditengerészet vezetője Új-Delhiben, egy helyi think-tanknél
tartott beszédében megértését, sőt tiszteletét fejezte ki Putyin orosz elnök iránt. A beszélgetésről
készült videó – amelyben Schönbach a hivatalos német állásponttal szemben úgy vélekedett,
hogy a Krím-félsziget már sohasem lesz Ukrajna része – több közösségi média oldalon is
megjelent. A parancsnokot Kijelentéséért ideiglenesen nyugdíjba helyezték, melyet 22-én,
szombaton a Német Honvédelmi Minisztérium is megerősített. Schönbach átmeneti nyugdíjba
helyezését Christina Lambrecht (SPD) kezdeményezte. A kijelentések körül kialakult botrány
miatt az Ukrán Külügyminisztérium szombaton beidézte Anka Feldhusen ukrajnai német
nagykövetet. A minisztérium szerint Schönbach kijelentésének elfogadhatatlanságáról van szó.
A hírek szerint Schönbach tudott a felvételről, az azonban nem volt tiszta számára, hogy azt
nyilvánosságra is fogják hozni. A videóban Schönbach azt is elmondta, hogy Kínában látja a
nagyobb veszélyt Németország szempontjából. Úgy fogalmazott, Oroszországra azért van
Németországnak szüksége szövetségesként, mert így tudja távol tudja tartani magát Kínától.
Schönbach a mai napon, hétfőn vett részt a történteket tisztázó beszélgetésen. Ez előtt,
szombaton Twitter oldalán keresztül közölte, kijelentését tévedésnek tartja. Úgy véli rosszul
ítélte meg a helyzetet. A haditengerészet sajtóirodája szerint ideiglenesen Schönbach
helyettese, a flotta parancsnoka, Kan Christian Kaack ellentengernagy vezeti a német
haditengerészetet, amíg nem születik döntés Schönbach utódjáról.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
6. ENSZ-tanácsadói pozíciót utasított vissza Angela Merkel
A korábbi német kancellár, Angela Merkel január 19-én, szerdán visszautasította António
Guterres ENSZ főtitkár ajánlatát, aki tanácsadói pozíciót ajánlott neki az ENSZ-en belül. A
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Deutsche Presse értesülése szerint az ENSZ tervezett nemzetközi közjavakkal foglalkozó
tanácsadói testületének az elnökségében képzelték el Angela Merkelt. A testület olyan
nemzetközi közjavakkal foglalkozna, mint például az ózonréteg, de egyes értelmezések szerint
ide sorolható a nemzetközi kereskedelem vagy a repülésbiztonság is. Merkel a héten telefonon
beszélt Gutteresszel. Megköszönte, ám elutasította az ajánlatot. A nemzetközi javakkal
foglalkozó tanácsadói testület Guterres egyik legfontosabb projektje lesz az ENSZ
megreformálásában. A reformhoz második főtitkári ciklusában látott hozzá. Az ENSZ-főtitkár
szerint a koronavírus okozta járvány jelentős hiányosságokat tárt fel a nemzetközi
együttműködésben. Álláspontja szerint a tervezett tanácsadó testületnek lendületet kell adnia a
globális szintű cselekvési elvek megújításához.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
Angela Merkel a múlt héten ezen kívül visszautasította a CDU tiszteletbeli elnökségi pozícióját
és a CDU új elnökségével informális keretek között megrendezett vacsorára való meghívást is.
A döntés előtt sok CDU-tag értetlenül áll, hiszen még soha nem fordult elő, hogy egy korábbi
elnök visszautasította volna a tiszteletbeli elnöki pozíciót.
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.
Regisztrációért kattintson Intézetünk oldalára február 7-ig.
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 24-ig.
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
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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:
Konzervatív fordulatot hozhat a német kereszténydemokraták új elnöke. A Magyar
Nemzetnek nyilatkozott Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence január 22-én, szombaton.
Az interjú elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára.
CDU – Hogyan tovább? Visiting fellownk, WERNER J. Patzelt írt a CDU vezetőségéről, az
elmulasztott tennivalókról és körülményekről, amelyeket nem vettek figyelembe.
A cikk elolvasásához kattintson a Corvinák.hu-ra.
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Az új CDU-elnök egy konzervatív forradalomnak lehet a szószólója. A párt személyi
megújításáról és az azzal járó változásokról nyilatkozott Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER
Bence az Inforádiónak január 21-én, pénteken.
Az interjú elolvasásához kattintson az Inforádió oldalára.
FAIRNESS BITTE! Über die Medienfreiheit in Ungarn. A magyarországi
sajtószabadságról jelent meg egy vendégcikk németül az Ungarnreal.de-n. A megjelenés előtt
került megrendezésre zoom konferencia keretein belül január 18-án „Médiaszabadság
Magyarországon” címmel Intézetünk első rendezvénye 2022-ben.
A cikk elolvasásához kattintson az Ungarnreal.de-re.
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
Zoltán szerkesztésében megjelent Ezer éve Európa közepén – A magyar állam karaktere
könyvről.
A recenzió elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.
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