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1. Tárgyalások az új tartományi kormányok összetételéről
A sikeres schleswig-holsteini és észak-Rajna-vesztfáliai tartományi választásokat követően a
CDU kedvező helyzetből kezdhette meg a tárgyalásokat a potenciális koalíciós partnerekkel.
Schleswig-Holsteinben Daniel Günther CDU-miniszterelnök a 2017 óta fennálló hármas,
úgynevezett „Jamaica-koalíció” (CDU-Zöldek-FDP) meghosszabbítása mellett érvelt korábban
annak ellenére, hogy a szavazatok 43,4%-át elnyerve a CDU-nak csupán egy képviselői hely
hiányzott az önálló kormány megalakításához. Ezt a javaslatot ugyanakkor rövid mérlegelést
követően a Zöldek elutasították. Érvelésük szerint nem lehet legitimációs alap egy olyan
koalíció fenntartására, amelyben az egyik partnerre immár nincs szükség. Günthernek és a
CDU-nak így minden bizonnyal az elkövetkező hetekben döntenie kell, hogy a jövőben a jó
eredményt elérő Zöldekkel (18,3%), vagy a jelentős visszaesést elkönyvelő FDP-vel (6,4%)
látja megfelelőbbnek a folytatást.
Az Észak-Rajna-Vesztfáliában is erősen szereplő CDU-nak (35,7%) szintén új koalíciós partner
után kell néznie miután az előző öt évben kormányzó CDU-FDP koalíciónak – utóbbi párt
rendkívül rossz szereplése miatt (5,9%) – nincs már meg a kellő többsége. Könnyen
elképzelhető, hogy az FDP-t a történelmi támogatottságot elérő (18,2%) Zöldek váltják a
kormányban. Hendrik Wüst hivatalban lévő tartományi miniszterelnök (CDU) és Mona
Neubaur tartományi pártelnök (Zöldek) mindenesetre kedvezően nyilatkoztak az első
puhatolózó tárgyalásokat követően, ugyanakkor a Zöldek nem kívánták kizárni a markáns
visszaesést elkönyvelő (26,7%) SPD-vel való tárgyalások lehetőségét sem.
A szakértők jelenleg mindenesetre egy CDU-Zöld megegyezést tartanak elképzelhetőbbnek,
amelyet követően felállhatna Észak-Rajna-Vesztfália első „fekete-zöld” koalíciós kormánya.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
2. Kormánypárti javaslat a Bundestag képviselői létszámának a csökkentésére
A Bundestag választási törvényének drasztikus reformját javasolják a kormánypártok. A
tervezet egyrészt megszüntetné az úgynevezett „túllógó mandátumokat” és ezek
kompenzációját, másrészt pedig előírná, hogy – az első és második szavazatot tartalmazó,
személyre szabott arányos képviseleti rendszer megőrzése mellett – az 598 képviselői hely
pártok közötti elosztásáról a második szavazat döntsön. A javaslat szerint ily módon
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garantálható lenne a Bundestag jogszabályban előírt létszámának a biztosítása, amelyben
jelenleg a túllógó és kompenzációs mandátumok miatt 736 képviselő foglalhat helyet.
A javaslatra elutasítóan reagált a CDU/CSU frakció, amely szerint mind az előterjesztés
formája, mind pedig tartalma elfogadhatatlan. Thorsten Frei, a CDU/CSU frakcióügyvivője
szerint a javaslat semmilyen újdonságot nem tartalmaz, mi több csak rontaná a közvetlenül
választott képviselők szerepének megítélését, és növelné a választók és a választott képviselők
közötti távolságot. Mindez pedig növelné a politikából való kiábrándultságot – jelentette ki
Frei. Az AfD ezzel szemben támogatná a módosítást, amely meglátásuk szerint „gyorsan és
jogi szempontból megfelelően” biztosítaná a Bundestag létszámának csökkenését.
Németországban évek óta heves politikai viták tárgyát képezi a német választási rendszer
megreformálásának a kérdése. A reform szükségességét a legnagyobb pártok közül senki sem
vitatja, ugyanakkor mindezidáig nem sikerült konszenzust találni a reform pontos paramétereit
illetően.
Bauer Bence német választási rendszerrel kapcsolatos elemzését itt találja.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
3. „9 for 90” – új havibérlet kerül bevezetésre Németországban a nyári hónapokra
A június elejétől augusztus végéig tartó nyári időszakra új, mindössze 9 euróba kerülő havijegy
bevezetéséről döntött pénteken a Szövetségi Tanács (Bundesrat). Az elfogadott tervezet
értelmében az utasok három hónapig legfeljebb 27 eurót kell, hogy fizessenek a
tömegközlekedés, valamint a helyközi járatok használatáért Németországban. Az olcsó jegyek
egy tágabb pénzügyi enyhítési csomagnak a részét képezik, amellyel a Scholz-kormány fel
kíván lépni az orosz-ukrán háború hatására tovább emelkedő energiaárakkal szemben. A
programra 2,5 milliárd eurót szánt előzetesen a kormány, a jegyek értékesítése pedig már
hétfőn, május 23-án megkezdődhet.
A pontos részletekért és a német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
4. Scholz kancellár afrikai körútja alatt sem csillapodnak a viták az Ukrajnának
szállítandó német nehézfegyverekről
Tavaly decemberi hivatalba lépése óta első alkalommal látogatott Afrikába Olaf Scholz
kancellár. Háromnapos körútja során a kancellár ellátogatott Szenegálba, Nigerbe és a Délafrikai Köztársaságba. A körút egyik kiemelt célja az ukrajnai háború afrikai gabonaexportra
gyakorolt hatásának a megvitatása volt – Kelet-Afrika államai hagyományosan az ukrán
gabonaexport egyik fő célirányának számítottak, ennek elmaradása pedig tovább súlyosbítja a
térség kritikus élelmiszerellátását. A megbeszélések során a bilaterális együttműködés
lehetőségei is napirendre kerültek, különösen az energetikai szektorral kapcsolatban. Az Afrikai
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Unió soros elnökeként Szenegál is meghívást kapott G7-csoport június végén Németországban
megrendezendő tanácskozására.
Mindeközben a Bundestag CDU/CSU frakciójának soraiból újfent komoly kritikákkal illették
a kancellár ukrajnai háborúval kapcsolatos lépéseit. A középpontban még mindig az
Ukrajnának szállítandó német nehézfegyverek kérdése áll. Az ARD tévécsatornának
nyilatkozva Roderich Kiesewetter CDU-képviselő Scholz-kancellár halogató politikájának
részeként értékelte azt, hogy a német hadiipar deklarált szabad kapacitásai ellenére a mai napig
nem került sor nehéz német fegyverek leszállításra az Ukrán Hadsereg számára (korábban a
német kormány 50, a hadrendből már korábban kivont, Gepard-típusú önjáró légvédelmi
gépágyú szállításra tett ígéretet). Kiesewetter szerint a kancellár „időnyerésre játszik”, amellyel
az ukrán területek tartós orosz megszállásának a kialakulásához járul hozzá. „Attól tartok, hogy
a kancellár nem akarja, hogy Ukrajna megnyerje ezt a háborút. Győzelem alatt az orosz
csapatok Ukrajna területéről való kiűzését értve.” – fűzte hozzá a politikus. Korábban Friedrich
Merz CDU-elnök is hasonló gondolatokat fogalmazott meg a ZDF-nek nyilatkozva. „Ha
mindenki úgy viselkedne, mint a Német Szövetségi Köztársaság, az orosz hadsereg már régen
elfoglalta volna Kijevet.” – mondat Merz
A pontos részletekért és a német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
5. Robert Habeck Magyarországgal kapcsolatban nyilatkozott
A német szövetségi gazdasági miniszter és alkancellár, Robert Habeck május 23-án a
Deutschlandfunknak adott interjújában beszélt arról, hogy Németország hajlandó lenne
támogatni, hogy az Európai Unió Magyarország nélkül vezessen be embargót az orosz kőolajra.
Habeck elmondta, hogy meglátása szerint az eddigi szankciók súlyosan érintik az orosz
gazdaságot, habár még várni kell arra, hogy kifejtsék valódi hatásukat. Véleménye szerint az
ország már most csődben van, tehát a szankciók hatásosak. A szankciók kapcsán azt is
kifejtette, hogy el tudja fogadni, hogy Európában minden ország különböző függőségekkel és
feltételekkel rendelkezik, és emiatt egyeseknek az orosz olajról való lemondáshoz hosszabb
átmeneti időszakra van szükségük, ugyanakkor nem akarja, hogy ez kifogás legyen ahhoz, hogy
egyes országok meghosszabbítsák az Oroszországgal való kereskedelmi kapcsolatukat. Arra a
kérdésre, hogy el tudja-e képzelni a 26 EU-tagország által kivitelezett olajembargót, azt
válaszolta, hogy „ha a Bizottság elnöke azt mondja, hogy most 26-an csináljuk Magyarország
nélkül, akkor ez egy olyan út, amivel én mindig egyetértenék.” A reggel adott interjúhoz képest
néhány órával később az alkancellár - a világgazdasági fórumon adott nyilatkozatában - már
egy másik álláspont jelent meg: Davosban Habeck már úgy fogalmazott, hogy elvárja, hogy
minden tagállam, beleértve Magyarország is együtt dolgozzon az EU-val az orosz olajembargó
megoldásán. Mindezzel a kancellár valószínűleg reggeli kijelentéseit igyekezett árnyalni.
A teljes német interjú meghallgatásáért kattintson ide.
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6. Gerhard Schröder volt kancellár juttatásainak a csökkentése
Gerhard Schröder egykori kancellár (1998-2005) juttatásainak részleges megvonásáról döntött
csütörtökön a Bundestag. Az Ukrajnával szembeni orosz agresszió februári kezdete óta
Schröder – erős politikai és társadalmi kritika ellenére – nem határolódott el Vlagyimir Putyin
orosz elnöktől. A Bundestag költségvetési bizottságában a CDU/CSU támogatta a
kormánypártok javaslatát mely szerint a kormány felfüggeszti Schröder egykori kancellári
tisztségéhez kapcsolódó tevékenységét ellátó berlini iroda fenntartásának költségvetési
forrásokból való támogatását (az iroda munkatársai már korábban felmondtak). A döntés
mindazonáltal nem érinti Schröder kancellári nyugdíjának összegét, valamint a volt államfő
védelmét, amelyet továbbra is a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) lát el.
A Bundestag döntését követően pénteken Schröder bejelentette lemondását az orosz Rosznyeft
energiaipari cég felügyelőbizottságának éléről.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Aktuális események
Május 25-én, 16 órától Dr. Gudrun Kugler osztrák parlamenti képviselő tart angol nyelvű
előadást az MCC Scruton Kávéházban „Discussion event: Freedom of Expression,
Fundamental Rights and Liberties in Europe from the perspective of a politician” címmel.
A regisztrációhoz kattintson 2022. május 23-ig ide.
Június 22. és 24. között háromnapos német nyelvű konferenciát szervez az Andrássy Egyetem,
az MCC és a Konrad-Adenauer-Stiftung „V4+Németország konferencia: Az európai Green
Deal megvalósításának lehetőségei és kihívásai” címmel. A V4-es országokból és
Németországból érkező 18-35 éves fiatalok fognak politikusok és szakemberek iránymutatása
mellett a European Green Deal-hez kapcsolódó problémákat feltárni és megoldásokat javasolni.
További információkért látogasson el a honlapunkra.
Óriási sikere volt a 2021-es MCC Fesztnek, így az MCC jövőre is megrendezi egyedülálló
tehetséggondozó fesztiválját, amelyet 2022. július 28-30. között tartanak majd Esztergomban.
A következő MCC Feszt részleteiről hamarosan a fesztivál honlapján olvashatnak.
2022-ben augusztus 13. és 17. között első alkalommal szervezi meg közös nyári egyetemét a
Magyar-Német Intézet, a Konrad-Adenauer-Stiftung, valamint a Magyar-Német Baráti
Társaság a Német Szövetségi Köztársaságban. Az ötnapos nyári egyetem alatt német nyelvű
szakmai előadások, workshopok, kirándulások és szabadidős programok várják a magyar és
német résztvevőket.
További információkért látogasson el a honlapunkra.
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Cikk- és interjúajánló:
„Ein Energieembargo um jeden Preis?” címmel jelent meg igazgatónk, Bauer Bence cikke
a Preußische Allgemeine Zeitungban az orosz gáz- és olajembargóval kapcsolatos magyar és
német álláspont közötti különbségekről. A cikk elolvasásához kattintson a Preußische
Allgemeine honlapjára.
„Felemás CDU-siker Észak-Rajna-Vesztfáliában” címmel jelent meg Bauer Bence és Fonay
Tamás cikke az észak-Rajna-vesztfáliai választások eredményéről és annak hatásáról a német
szövetségi politikára. A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára.
„Warum Ungarn so abhängig von Russland ist” címmel jelent meg Gunter Weißgerber
cikke Magyarország energiahelyzetéről. A cikk elolvasásához kattintson az Achgut honlapjára.
Bauer Bence a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorában adott interjút az
észak-Rajna-vesztfáliai választásokról. Az interjú 06:48-tól hallgatható meg a Kossuth Rádió
Archívumában.
„Magyar önkép – német tükörben” címmel jelent meg Intézetünk korábbi visiting fellowjának, Prof. Dr. K. Lengyel Zsolt cikke a magyar-német kapcsolok javításának lehetőségeiről.
A cikk elolvasásához kattintson a Corvinák Blogra.
„Trennendes und Verbindendes” címmel jelent meg munkatársunk, Csaplár Tristan cikke az
ukrán háború magyar-német kapcsolatokra gyakorolt hatásáról a Budapester Zeitungban.
A cikk elolvasásához kattintson intézetünk honlapjára.
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