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1. Újra Frank-Walter Steinmeier Németország szövetségi elnöke
Február 13-án, vasárnap ülésezett a 17. Német Szövetségi Gyűlés (Bundesversammlung), amely
szövetségi elnököt választott Dr. Frank-Walter Steinmeier személyében. Steinmeier 2017.
március 18. óta tölti be hivatalát Németország 12. szövetségi elnökeként. A szavazás során
abszolút többséget szerzett, 1.425 érvényes szavazatból 1.045 igent kapott. A hivatalért
összesen négyen indultak. Dr. Frank-Walter Steinmeier már 2021. május 28-án bejelentette,
hogy újraindul. Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) már aznap bejelentette, hogy
támogatják indulását. 2021. december 23-án Német Szabaddemokrata Párt (FDP) is biztosította
Steinmeiert a támogatásról. Ezt követően 2022. január 4-én a Zöldek (Die Grünen), egy nappal
később pedig az Uniópártok (CDU/CSU) is bejelentették támogatásukat. A Balpárt (Die Linke)
2022. január 11-én javasolt jelöltet a pozícióra Gerhard Trabert mainzi általános és sürgősségi
orvos személyében. 2022. január 25-én az Alternatíva Németországért (AfD) Prof. Dr. Max
Otte közgazdászt és publicistát, majd a Szabad Választók (Freie Wähler) Dr. Stefanie Gebauer
asztrofizikust jelölték. Érdekesség, hogy a Civey Közvélemény-kutató Intézet friss felmérése
szerint a német állampolgárok 37%-a úgy gondolja, hogy az országnak nem lenne szüksége
szövetségi elnökre. A közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a válaszadók nagy része úgy
gondolja, Steinmeiernek nem sikerült a koronavírus ideje alatt a már megosztott társadalmat
egységesebbé tenni, sőt az az még megosztottabbá vált. A Szövetségi Gyűlés a Német
Szövetségi Köztársaság legnagyobb parlamenti közgyűlése. 5 évente ülésezik és egyetlen
feladata a szövetségi elnök megválasztása. A Szövetségi Gyűlés időpontját a Szövetségi
Parlament (Bundestag) elnöke határozza meg. Ő felel az előkészítésért, a végrehajtásért és a
nyomon követésért is. A szövetségi elnök megválasztását az Alaptörvény (Grundgesetz) 54.
cikkének 4. bekezdése szabályozza. A tegnapi napon lezajlott gyűlést a 20. Szövetségi
Parlament törvényhozási ciklusára megválasztott Bärbel Bas (SPD) hívta össze. A Szövetségi
Gyűlés száma változó, mivel a Szövetségi Parlament összes - jelenleg 736 - képviselőjéből és
a Tartományi Parlamentek által választott tagokból áll, akiknek a száma megegyezik a
parlamenti képviselők számával. A mostani, 17. Szövetségi Gyűlés összesen 1.472 tagú volt. 5
éve a 16. Szövetségi Gyűlés 1.260 taggal választotta meg Dr. Frank-Walter Steinmeiert. Az
egyes tartományok Szövetségi Gyűlésbe delegálható küldötteinek számát a lakosságszámuk
alapján kell kiszámolni. Legtöbb küldött a tartományi parlament tagja, de a közélet más
területeiről származó személyiségek és kaphatnak mandátumot. Ennek megfelelően a 17.
Szövetségi Gyűlésbe Baden-Württembergből 94, Bajorországból 115, Berlinből 30,
Brandenburgból 24, Brémából 6, Hamburgból 16, Hesszenből 53, Mecklenburg-ElőPomerániából 16, Alsó-Szászországból 73, Észak-Rajna-Vesztfáliából 156, Rajna-vidékPfalzból 37, Saar-vidékről 9, Szászországból 39, Szász-Anhaltból 21, Schleswig-Holsteinből
27 és Türingiából 20 képviselő érkezett.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
A Frank-Walter Steinmeier újraválasztása körüli belpolitikai helyzetképről ebben a cikkben
olvashatnak a Mandiner oldalán Dr. Bauer Bence és Fonay Tamás Álmos tollából.
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2. Aktuális közvélemény-kutatások: A németek többsége szerint Olaf Scholz nem jó
kancellár, az Uniópártok elveszítették előnyüket
Két hónapja lett Németország kancellárja Olaf Scholz. Ezalatt az idő alatt láthatóan sok ember
csalódott benne, ezt mutatja egy, a SPIEGEL számára végzett Civey közvélemény-kutatás,
amelynek eredményei alapján a németek többsége szerint az új kancellár nem végzi jól a
munkáját. Decemberben, amikor átvette hivatalát Scholz, arra a kérdésre, hogy jó kancellár
lesz-e, a megkérdezettek 49%-a válaszolt igennel, míg 32%-uk nem hitt ebben. Két hónap
leforgásával azonban nagyot változott a közvélemény: februárban, amikor arról kérdezték az
embereket, hogy jó kancellár volt-e eddig Olaf Scholz, válaszadók csupán 22%-a értett egyet
ezzel, míg 63% egyértelműen úgy gondolja, Scholz nem volt jó kancellár az elmúlt két
hónapban. A kormányfő politikai stílusát tekintve is negatív irányba változott a közvélemény.
A megkérdezettek a következő stílusjegyek alapján nyilváníthatták ki véleményüket:
szakvélemény, párbeszédre való hajlandóság, világos pozíció, vezetői erősség, konfliktusra
való felkészültség. Az utóbbin kívül februárra mindegyik érték csökkent. Míg szeptemberben
38% társította a szakvéleményt Scholzhoz, februárra ez az érték már csak a 21%. Hasonló
módon csökkentek a következő tulajdonságok: világos pozíció és vezetői erősség. Februárra a
csupán 11% illetve 8% tartotta ezeket igaznak a kancellárról. Azoknak a száma, akik a megadott
tulajdonságok egyikével sem értett egyet, 40%-ról 60%-ra nőtt.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
A ZDF német közszolgálati televízió Politikai barométer (Politbarometer) felmérése alapján ha
vasárnap Szövetségi Parlamenti választás lenne a Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD)
és az Uniópártok (CDU/CSU) ugyanazt az eredményt érnék el, 25-25%-kal. Ezzel az SPD egy
százalékponttal, az Uniópártok kettővel javítottak az előző felméréshez képest, ezzel együtt
összesen negyedszerre egymást követően. A Zöldek (Die Grünen) már csak 16%-ot kapnának,
amivel egy százalékpontot javítottak. Az Alternatíva Németországért (AfD) 11%-ot ért el,
amivel szintén egy százalékpontos előrelépést tettek. A Balpárt 6%-ot kapna, egy
százalékponttal kevesebbet, mint az előző közvélemény-kutatáson. A többi, kisebb párt
együttesen változatlanul 8%-ot ért el, közülük egyetlen párt sem érte el a legalább 3%-ot.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
Markus Söder (CSU), Bajorország miniszterelnöke február 12-én, szombaton bejelentette, hogy
Friedrich Merzet fogja javasolni az ellenzéki szerepben lévő Uniópártok (CDU/CSU)
frakcióvezetői pozíciójára. Söder és Merz Bajorországban találkoztak, hogy megbeszéljék
egymással a közös munka lépéseit. Söder a találkozó után Twitter oldalán a két párt közös
újrakezdésértől írt.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
3. A Greenpeace elnökéből német államtitkár lesz
Február 8-án, kedden jelentették be, hogy Jennifer Morgan, a Greenpeace elnöke a Német
Szövetségi Kormány klímavédelmi biztosa lesz, később pedig a Külügyminisztérium
államtitkára is. Morgan ugyan nem német állampolgár, hivatalának betöltése érdekében
azonban szövetségi kormány állampolgárságot adományoz számára. A környezetvédelmi
szervezet így már nem csak a múltban történt életveszélyes és extrém akcióival – mint például
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az autópályákon történő tüntetések – tűnhet ki a közéletben. A klímaaktivisták zöldutat kaptak
a német politikába. Annalena Baerbock február 9-én, szerdán mutatta be Jennifer Morgant a
Szövetségi Külügyminisztériumban. Morgan március 1-jétől a német kormány éghajlatvédelmi
különmegbízottja és közszolgálati kinevezés nélküli államtitkár lesz. Az új megbízott
bemutatása előtt a kabinet már elfogadta az erre vonatkozó határozatot. Annalena Baerbock a
Greenpeace elnökéről úgy nyilatkozott, egy álma valósult meg Morgan kinevezésével, amelyet
egyben fontos jelzésnek is tekint a nemzetközi éghajlatvédelem számára. Baerbock azt is
elmondta, hogy véleménye szerint nincs még egy olyan személy a világon, aki Morgan
szakértelmével rendelkezne. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) élesen bírálta Morgan
külügyminisztériumi kinevezését. A párt úgy nyilatkozott, a Zöldek kettős mércéje látszik a
döntésből. A korrupció ellenes Transparency International nem lát semmi rosszat a Greenpeace
vezetőjének politikai kinevezéseiben.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide.
4. Annalena Baerbock és az ukrán válság
Annalena Baerbock külügyminiszter február 7-én, hétfőn és február 8-án, kedden Kijevbe
látogatott, ahol Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszterrel találkozott. Baerbock a találkozón
úgy nilyatkozott, hogy Németország kész szankciókat bevetni Oroszország ellen, akkor is, ha
ezért gazdasági szempontból nagy árat kell fizetnie. Baerbock elmagyarázta, hogy
Németországot a nyugat-európai országok közül gazdaságilag Ukrajnával leginkább
összefonódott országnak látja, ezért országa, vállalja a szankciók alkalmazásának
következményeit, ha Ukrajna biztonságáról van szó. A német külügyminiszter azt is
hangsúlyozta, hogy Németország konkrét projektekbe fektet be Ukrajnában, hogy a gazdasági
helyzet ne romoljon tovább az országban. A szankciókat tekintve elmondta, hogy Németország
kemény intézkedéseket készített elő a szövetségeseivel, egy esetleges orosz támadás esetére.
Kiemelte azonban, hogy a választás jelenleg Moszkvát illeti, amely akár a felfokozott helyzet
lecsillapítását és az esetleges agresszióról való lemondást is választhatja. Baerbock azt is
elmondta, hogy Németország mindig készen áll a párbeszédre Moszkvával, amelynek
érdekében egy úgynevezett normandiai formátumú találkozót is szerveztek Berlinben, amelyről
azonban nem árult el további részleteket. Annalena Baerbock eredetileg az ukrán elnökkel,
Volodimir Zelenszkijjel is találkozott volna. Zelenszkij azonban konkrét indok megnevezése
nélkül lemondta a találkozót. A találkozó Annalena Baerbock álláspontja szerint egész Európa
biztonságára nézve fontos. Németország mindeddig elzárkózott attól, hogy pusztító fegyvereket
szállítson Ukrajnának, viszont Baerbock elmondta, országa mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy ne legyen további eszkaláció, és kiáll Ukrajna területi integritása, valamint
szuverenitása mellett. A találkozó végén mindkét külügyminiszter megerősítette, hogy Ukrajna
és szövetségesei közé nem fog tudni senki sem éket verni. Annalena Baerbock a találkozó
másnapján a kelet-ukrajnai frontvonalra látogatott el.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
5. Olaf Scholz további külpolitikai találkozói
Olaf Scholz kancellár február 7-én, hétfőn Joe Bidennél, az Amerikai Egyesült Államok
elnökénél tett bemutatkozó látogatást Washingtonban. A találkozó után a két politikus egységes
kiállásról nyilatkozott Ukrajna tekintetében, ám az még nem biztos, hogy ez az egység egy
vészhelyzetet is tud majd állni. Bár Joe Biden azt állítja, hogy „Németország teljesen
megbízható”, számos kritika érte az országot az amerikai kongresszusból azért, amiért elutasítja
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a fegyverexportot Ukrajna felé és az Északi Áramlat-2 gázvezeték miatt. Arra a kérdésre, hogy
Németország hogyan próbálja az orosz földgáztól való függését csökkenteni, Scholz a megújuló
energiára való átállást hozta fel. Joe Biden kitért arra, hogyha Oroszország katonai inváziót
indítana Ukrajna ellen, akkor az Északi Áramlat-2 lezárását fogják kérni a németektől. A német
kancellár úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint Oroszország nagy árat fizetne, ha katonai
offenzívát indítana Ukrajna ellen. Joe Biden az ukrán határon állomásozó 120.000 orosz katona
ellenére még bízik egy békés megoldásban. Az ukrán válság mellett Biden és Scholz egyeztetett
még Kínáról, a klímaválságról, a koronavírus-járványról és Németország idei G7-elnökségéről.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
Olaf Scholz kancellár február 10-én, csütörtökön a Balti államok vezetőit, Gitanas Nauseda
litván elnököt, Kaja Kallas észt miniszterelnököt és Krisjanis Karins lett kormányfőt fogadta
egy, az ukrán válságról szóló egyeztetésen. A találkozón résztvevő állami vezetők együttesen
hangsúlyozták, hogy Oroszország ellen egységet alkotnak, mivel fontos, hogy a szövetség
gyorsan és határozottan tudjon reagálni és egységesen tudjon kommunikálni. A német kancellár
még a tárgyalás előtt biztosította a balti NATO partnereket Németország segítségéről. Olaf
Scholz azt is kiemelte, a balti államokat közvetlenül érinti Oroszország aggasztó katonai
tevékenysége, ezért Németország komolyan veszi szövetségeseinek aggodalmait és mellettük
áll. A balti államok kiemelték, fontos és szükséges Németország szerepvállalása a jelenlegi
helyzetben. Olaf Scholz az Ukrajnába történő fegyverszállításokról nem nyilatkozott.
Észtország fontolgatja a Német Demokratikus Köztársaság idejéből származó fegyverek
Ukrajnába való szállítását, azt azonban nem fogja megtenni Németország támogatása nélkül. E
tekintetben nem érkezett jóváhagyás Németország részéről, mivel az ország alapvetően
elutasítja a fegyverszállítás minden formáját.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
6. Olaf Scholz bejelentette az első nyitás lehetőségét a Szövetségi Tanácsban
Olaf Scholz kancellár február 11-én, pénteken arról beszélt a Szövetségi Tanácsban, hogy esélyt
lát az első koronavírus elleni intézkedéseken történő enyhítések bevezetésére. Elmondta, hogy
a tudományos előrejelzések szerint kilátásban van a koronavírus járvány jelenlegi hullámának
tetőzése, amely nemsokára lehetővé teszi az a megszorító intézkedések enyhítését, majd
tavasszal további lépésekét is. Hozzátette, el kell fogadni, hogy a csúcspont elérése azt is jelenti,
hogy a közeljövőben többen kapják el a vírust, mint az előző időszakban. Ennek kapcsán utalt
az oltási kötelezettségre és kiemelte, hogy a társadalom idősebb csoportjainak és a betegeknek
védelme továbbra is a legfőbb prioritás kell, hogy maradjon. A kancellár beszédében ösztönözte
az állampolgárokat az oltás felvételére és kitért arra is, hogy az általános oltási kötelezettség az
elkövetkező őszre és télre nézve nagy jelentőséggel bírna és törekedni kellene a bevezetésére.
Olaf Scholz a jövő heti tartományok és szövetség közötti egyeztető konferencián szeretné
elkezdeni a nyitásra vonatkozó tervek kidolgozását.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
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
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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.
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 rendezvény élő közvetítését követhetik Intézetünk Facebook oldalán.
Cikk- és interjúajánló:
Könnyű meccs: Frank-Walter Steinmeier folytatja Németország elnökeként. Intézetünk
igazgatója, Dr. BAUER Bence és munkatársunk, FONAY Tamás Álmos publikáltak február
13-án a szövetségi elnök újraválasztásáról.
A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner oldalára.
Ungarn knapp zwei Monate vor der Wahl – Trend begünstigt Fidesz-KDNP címmel jelent
meg munkatársunk, SCHLEGL Kristóf német nyelvű cikke február 11-én, pénteken a magyar
országgyűlési választások előtti kilátásokról az aktuális helyzetkép alapján.
A cikk elolvasásához kattintson a Budapester Zeitung oldalára.
Németországban már szitokszó a konzervativizmus? Visiting fellownk, Prof. Dr. Werner J.
PATZELT és Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence február 9-én, szerdán nyilatkoztak a
Híradóban.
Az interjú meghallgatásához kattintson a Hirado.hu-ra.
Harminc éve írták alá a magyar-német barátsági szerződést. A szerződés aláírásának
körülményeiről és a benne foglaltakról a Magyar Nemzetben jelent meg részletes cikk február
6-án, vasárnap.
A cikk elolvasásához kattintson a Magyar Nemzet oldalára.
Új korszak vagy sodródás? Visiting fellownk, Prof. Dr. Werner J. PATZELT és Intézetünk
igazgatója, Dr. BAUER Bence interjút adtak a Kossuth Rádiónak február 6-án, vasárnap.
Az interjú meghallgatásához kattintson a Kossuth Rádió oldalára.
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„Ungarn verstehen. Perspektiven aus Mittelosteuropa” címmel jelent meg
intézetigazgatónk, BAUER Bence tanulmánya HAMILTON-KIRCHHOF-RÖDDER
„Zeitenwende? Zur Selbstbehauptung der Europäischen Union in einer neuen Welt” című
kötetében. Milyen szerepet játszhat és kell játszania az EU-nak a változó világban? Milyen
szabályoknak és értékeknek kellene vezérelniük az európai politikát? Ezekkel a kérdésekkel
foglalkozik a kötetben nyolc országból és öt tudományágból származó tizennyolc szerző.
A tanulmány elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
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