BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2022. MÁJUS 30.
1. Megállapodás született a 100 milliárd eurós védelmi külön alapról
A jelzőlámpa-koalíció pártjai (SPD-Zöldek-FDP) és az CDU/CSU Bundestag-frakciója három
hónappal azután, hogy az ukrajnai orosz invázióra válaszul Olaf Scholz (SPD) kancellár február
27-én a Bundestagban a német hadsereg számára tervezett 100 milliárd eurós külön alapot
(Sondervermögen) jelentett be, megállapodtak annak jogi kereteiről. „A közbeszerzés
felgyorsítására irányuló kezdeményezés azonnal, még a nyári parlamenti szünet előtt elindul”
– jelentették be közös nyilatkozatban az SPD, a Zöldek, az FDP, a CDU és a CSU képviselői
vasárnap este, több mint háromórás tárgyalást követően.
Mivel a külön alapot az Alaptörvényben rögzíteni kell, így a Szövetségi Parlamentben és a
Szövetségi Tanácsban (Bundesrat) is kétharmados többségre van szükség, ezért a szövetségi
kormány pártjai az ellenzéki szavazatokra is rá van utalva. A pártok közötti legnagyobb vita
abban volt, hogy a források felhasználását pontosan hogyan rögzítsék az Alaptörvényben. A
Zöldek úgy gondolták, hogy a pénzt a kibervédelemre és a partnerállamok támogatására
fordítsák, míg az Unió-pártok csak és kizárólag a Bundeswehr finanszírozását tartották
elfogadhatónak. A mostani megállapodás értelmében az előbbi javaslatra nem a külön alap
forrásait fogják felhasználni, hanem a szövetségi költségvetést. A Szövetségi
Pénzügyminisztérium által kiosztott közleményben a pártok bejelentették: „Együtt
gondoskodunk arról, hogy a Bundeswehr a következő években 100 milliárd eurós
többletberuházással erősödjön meg”, és így a NATO úgynevezett két százalékos célkitűzése
„többéves átlagban” teljesülne.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
2. A szövetségi választási biztos hat berlini választókerületben a Bundestag választás
megismétlését indítványozta
Georg Thiel, szövetségi választási biztos a Bundestag választási vizsgálóbizottságának első
nyilvános meghallgatásán indítványozta, hogy a tizenkét berlini választókerületből hatban
ismételjék meg a szövetségi parlamenti választást. Erre azért lehet szükség, mert a tavaly
szeptember 26-i Bundestag és a Berlini Tartományi Parlamenti (Abgeordnetenhaus)
választások során számos fennakadás és szervezési probléma merült fel. Ezek közé tartoztak
például a hibás vagy hiányzó szavazólapok, a szavazóhelyiségek ideiglenes bezárása és az azok
előtt kialakult hosszú sorok miatti több órás várakozási idő, valamint az emiatt
meghosszabbított szavazatleadási lehetőség (néhány szavazóhelyiség még jóval este 6 óra után
is nyitva volt).
Ennek fényében Thiel kemény kritikával illette a szövetségi választások lebonyolítását, amit a
tartományi parlamenti és a kerületi választásokkal egyidőben tartottak. „Itt teljes,
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rendszerszintű hiba történt.” – mondta a szövetségi választási biztos. Ulrike Rockmann, Berlin
választási biztosa ezzel szemben úgy véli, hogy szükségtelen a választás megismétlése. Thiel
már tavaly novemberben kifogást nyújtott be a tizenkét berlini választókerületből hatban a
végleges választási eredmények ellen. Már akkor is azzal érvelt, hogy nem zárható ki, hogy a
történtek hatással lehetnek majd a mandátumok elosztására az új szövetségi parlamentben.
Végsősoron azonban a Bundestag fog dönteni a választások esetleges megismétléséről, a kérdés
napirendre való tűzésének időpontja viszont még kérdéses.
Ezzel szemben a tavaly szeptemberi berlini tartományi parlamenti választás megismétléséről –
miután számos kifogást benyújtottak és a tartományi alkotmánybíróság felülvizsgálati eljárást
rendelt el – szeptember végén szóbeli meghallgatást tartanak, majd ezt követően három
hónapon belül eredményt hirdetnek.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide.
3. Ukrajnai háború: informális NATO megállapodásra hivatkozva utasítja el újabb
nehézfegyverek szállítását a német kormány
Az előző héten NATO tagállamok, valamint a szervezet partnerországai immár második
alkalommal gyűltek össze a németországi Ramsteinben található amerikai katonai bázison,
hogy az Ukrajnának szállítandó harceszközökről egyeztessenek. Sajtóértesülések szerint a
megbeszélések középpontjában a Kijevnek szánt további nehézfegyverzet kérdésköre állt.
Mindezidáig az Egyesült Államok, Ausztrália és számos NATO tagállam döntött ilyen típusú
fegyverek (jellemzően tűzérségi eszközök és páncélozott harcjárművek) adományozásáról.
Ezen döntések keretében részben nyugati, részben pedig volt szovjet haditechnika került az
Ukrán Hadsereghez. Németország korábban 50 darab Leopárd-típusú önjáró légvédelmi
gépágyú és hét darab PzH 2000 önjáró tarackágyú leszállítását vállalta. Korábban más
harceszközök (Marder-típusú gyalogsági harcjárművek és Leopard I-típusú harckocsik)
esetleges átadásról is szó esett, ugyanakkor ennek megvalósulása továbbra is kérdéses. Bár az
ellenzéki CDU/CSU frakció rendszeresen heves kritikával illeti a kormánypártok és a kancellár
e téren tanúsított halogató magatartását a ramsteini megbeszélések tükrében ismertetett német
álláspont alapján a hárompárti koalíció továbbra is az eddigi politikát kívánja követni ebben a
kérdésben.
A tárgyalásokat követően Siemtje Möller (SPD), a Védelmi Minisztérium államtitkára, a
NATO közös informális döntéséről beszélt, amely alapján a tagállamok megegyeztek, hogy
nem adnak át újabb ilyen típusú harceszközöket az ukrán fegyveres erők számára. Az
államtitkár szerint a „közösen meghozott” ajánlásban foglaltakhoz a német kormány is
alkalmazkodni fog. A bejelentést Johann Wadephul (CDU) CDU/CSU frakcióvezető-helyettes
a kormány „kitérő, halogató lépéssorozatának újabb állomásaként” értékelte.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
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4. Felmérések alapján jelenleg nincsenek jelek a német gazdaság recessziójára
Az ifo Intézet legfrissebb, májusi gazdasági felmérése alapján (ifo-Geschäftsklimaindex)
növekedett az üzleti konjunktúraindex Németországban. A gazdasági szakértők előzetes
várakozásaival szemben az index immár egymást követő második mérési időszakban
növekedést mutatott – 93,0 pontra emelkedve az előző havi 91,9 pontról. „A német gazdaság
az inflációs aggodalmak, a nyersanyagellátásban tapasztalható nehézségek és az ukrajnai
háború ellenére robusztusnak bizonyult. (…) Jelenleg nincsenek recesszióra utaló jelek." –
jelentette ki Clemens Fuest ifo elnök.
A mintegy 9.000 felsővezető körében végzett felmérés szerint a vállalkozások a korábbiaknál
bizakodóbban tekintenek folyamatban lévő üzlet ügyleteik lebonyolítására, valamint az
elkövetkező időszak lehetőségeire. Az áprilisi mély zuhanást követően májusra láthatólag
valamelyest helyreállt az üzleti légkör az építőiparban is. Ezzel szemben a szolgáltatók
pesszimistábban nyilatkoztak – különösen a közlekedési és logisztikai vállalatok képviselői
fejezték ki aggodalmaikat.
Mindazonáltal a megkérdezett gazdasági szakértők óvva intenek a túlzottan optimista
várakozásoktól. Egybehangzó meglátásuk szerint a globális gazdasági helyzetet negatívan
befolyásoló folyamatok nem teszik lehetővé a német gazdaság mutatónak gyors helyreállását.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
5. Korlátozás nélkül lehet beutazni Németországba
Szerdától nem kell többé az ún. 3G igazolást (igazolás oltottsági védelemről / felgyógyulásról,
vagy 48 óránál nem régebbi antigénteszt) felmutatni a Németországba történő beutazáskor.
Ennek értelmében június 1-jétől a hazatérő vagy más beutazó személyeknek már nem kell
igazolniuk, hogy beoltották, átestek a betegségen vagy tesztelték őket, míg a jelenleg hatályos
beutazási rendelet ezt minden 12 év feletti személytől megköveteli.
A döntést Karl Lauterbach, szövetségi egészségügyi miniszter jelentette be a Funke Mediengruppe-hoz tartozó újságokban. „Augusztus végéig felfüggesztjük a beutazásra
vonatkozó 3G szabályt. Az azonban, hogy szeptembertől újra bevezetésre kerül-e, egyelőre
nyitott kérdés.” – mondta a miniszter. A módosított beutazási rendelet azt is előírja továbbá,
hogy a jövőben nemcsak az EU, hanem a WHO által jóváhagyott valamennyi vakcinát el kell
fogadni a beléptetéskor.
Ezzel szinte egyidőben az Állandó Oltási Bizottság (Ständige Impfkommission, röviden: StiKo)
kiadta általános oltási ajánlását az öt és tizenegy év közötti gyermekek számára. Eddig a StiKo
csak abban az esetben javasolta a koronavírus elleni védőoltást ebben a korosztályban, ha a
gyermekek bizonyos betegségben szenvedtek és ezáltal nagyobb kockázattal bírt számukra a
vírus, vagy ha környezetükben egészségügyileg veszélyeztetett emberek voltak. Az oltási
ajánlást prevenciós jelleggel adták ki, mert ősszel és télen a koronavírus fertőzöttek számának
újbóli növekedése várható – írta a StiKo.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
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6. Stuttgarti Katolikus Napok
2022. május 25. és 29. között 102. alkalommal kerültek megrendezésre a Német Katolikus
Napok, (Deutscher Katholikentag), ezúttal a baden-württembergi Stuttgartban. Az eseményt,
melynek célja, hogy az egyház és a társadalom közötti, vallási és társadalmi -politikai
kérdésekről folytatott viták fórumaként szolgáljon, a Német Katolikusok Központi Bizottsága
(Zentralkomitee der deutschen Katholiken, röviden ZdK) rendezi meg – alapvetően – kétévente,
azonban 2020-ban a pandémia miatt a rendezvény elmaradt. Mindezek ellenére az érdeklődök
száma idén jelentősen elmaradt a korábbiaktól: körülbelül 27.000 ember vett rajta részt, ami a
legutóbbi eseményhez (2018) képest körülbelül háromszoros visszaesést jelent. Ennek egyik
oka az lehet, hogy ez volt az első Német Katolikus Napok a német püspöki konferencia
szexuális visszaélésekkel foglalkozó tanulmányának közzététele, valamint az ezzel összefüggő
aacheni, limburgi, berlini, kölni és müncheni vizsgálatok óta. A tanulmányt övező széles
társadalmi vita mindazonáltal nem az egyetlen kérdés, amely azonban nem ez az egyetlen német
katolikus egyház jelenlegi válságához hozzájárult. A cölibátus és paphiány kérdései, valamint
a homoszexuális párok megáldása körül kialakult vita is jelentős hatással lehetett az
egyházakból kilépők számának meredek emelkedéséhez.
Az idén „Nekünk van egy templomunk – neked van egy ötleted” mottó alatt megrendezett
esemény immáron inkább egy baloldali politikai összejövetelként, mintsem katolikus
találkozóként van számontartva. Jól példázza ezt, hogy Frank-Walter Steinmeier szövetségi
elnökön és Olaf Scholz kancelláron túl a szociáldemokraták többek között főtitkárukat, Kevin
Kühnertet, valamint frakcióvezetőjüket Rolf Mützenichet is delegálták Stuttgartba, míg a
Zöldek egyik társelnökükkel Ricarda Langgal, Baden-Württemberg tartomány
miniszterelnökével Winfried Kretschmann-nal, illetve a szövetségi mezőgazdasági
miniszterrel, Cem Özdemirrel képviseltették magukat. Ezzel szemben a konzervatív Uniópártok közül egy prominens politikus sem vett részt a rendezvényen.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Aktuális események
Május 25-én Dr. Gudrun Kugler osztrák parlamenti képviselő tartott angol nyelvű előadást az
MCC Scruton Kávéházban „Freedom of Expression, Fundamental Rights and Liberties in
Europe from the perspective of a politician” címmel.
Az eseményről készült beszámolóért látogasson el honlapunkra.
Június 22. és 24. között háromnapos német nyelvű konferenciát szervez az Andrássy Egyetem,
a Magyar-Német Intézet és a Konrad-Adenauer-Stiftung „V4+Németország konferencia: Az
európai Green Deal megvalósításának lehetőségei és kihívásai” címmel. Jelentkezési
határidő: június 10.
További információkért látogasson el a honlapunkra.
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Az MCC jövőre is megrendezi egyedülálló tehetséggondozó fesztiválját, az MCC Fesztet,
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. Jelentkezési határidő: június 10.
További információkért látogasson el a honlapunkra.
Cikk- és interjúajánló:
„Varsó: a külpolitikai cél most előnyt élvez a nemzeti érdekkel szemben” címmel magyarlengyel viszony alakulásáról adott interjút kollégánk, Dobrowiecki Péter a Karc FM-nek. Az
interjú meghallgatásához kattintson a Karc fm honlapjára.
„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.
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