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1. Az elmaui G7 csúcstalálkozó mérlege
Együtt a kor nagy kihívásai ellen – így foglalható össze egy mondatban a bajorországi
Elmauban megrendezett G7-es csúcstalálkozó legfőbb üzenete. Továbbá az, hogy az ukrajnai
háború volt az összejövetel központi témája, Olaf Scholz (SPD) kancellár záróbeszédében is
világossá vált. „A találkozó ismét megmutatta, hogy eltökéltek vagyunk szembe szegülni
Oroszországgal” – hangsúlyozta Scholz. Ezenkívül a kancellár elmondta, hogy a hét állam- és
kormányfő „barátként és szövetségesként” tekint egymásra, valamint, hogy három központi
kérdésben állapodott meg: az ukrajnai háborúéban, valamint a globális élelmezési- és
klímaválságéban.
Előbbi kapcsán Scholz, a G7-ek soros elnöke kiemelte, hogy „Putyin elnök nem nyerheti meg
ezt a háborút”, így ennek megfelelően a G7-országok megállapodtak abban, hogy a
fegyverszállításokon túl pénzügyi és humanitárius segítséget is nyújtanak Ukrajnának.
Ezenfelül Németország egyfajta „Marshall-terv részeként” anyagilag is hozzá kíván járulni az
ország újjáépítéséhez. Nyitott kérdés maradt a találkozó után azonban, hogy Németország és a
másik hat ország mennyit hajlandó hosszú távon áldozni ezen célra, és hogyan lehet Ukrajnát
anélkül támogatni, hogy egyetlen NATO-ország is katonai csapatokat küldene az országba.
A kancellár elmondta továbbá, hogy az élelmezésbiztonságért egy globális szövetség is
létrejött, amelynek célja az, hogy közösen küzdjön az éhezés ellen a világban. Erre az
országok 4,5 milliárd dollárt terveznek adni és amelynek egyik első intézkedése a háború
miatt az Ukrajnában rekedt gabonakészletek rendelkezésre bocsátása lenne. Ezenkívül a G7országok állam- és kormányfői abban is megállapodtak, hogy a jelen kihívásainak tükrében
nem veszítik szem elől az olyan hosszú távú feladatokat sem, mint amilyen az
éghajlatvédelem. Ehhez év végéig egy nemzetközi „nyitott klímaklubot” terveznek létrehozni,
amelybe a fejlődő és feltörekvő országok is beletartoznának. Ezzel kapcsolatban a kancellár
hangsúlyozta, hogy „az éghajlatvédelemnek versenyelőnyt kell jelentenie, nem pedig
hátrányt”, hisz a különböző utak ellenére a cél alapvetően ugyanaz.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
2. Villamosenergia-ellátással kapcsolatos szolidaritási megállapodás
Az egész Európát fenyegető energia-ellátási nehézségekre válaszul Németország a
villamosenergia-ágazatra vonatkozó kockázati felkészültséggel és szolidaritással kapcsolatos
egyetértési nyilatkozatot (Memorandum of Understanding – MoU) írt alá Ausztriával,
Csehországgal, Lengyelországgal, Magyarországgal és Szlovákiával közösen az uniós
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energiaügyi miniszterek június 27-i luxemburgi csúcsát megelőzően.
A megállapodás értelmében egy esetleges válsághelyzetkor a hat közép-európai ország
illetékes minisztériumai kölcsönösen részletesen tájékoztatják egymást a kialakult helyzet
országspecifikus paramétereiről, valamint a nemzeti szinten megtett és tervezett
intézkedésekről, illetve amennyiben lehetséges, úgy lépéseket tesznek regionális intézkedések
foganatosításra.
Az Európába irányuló energiaellátás akadozásának, vagy akár részleges leállásának esetére a
hat állam megállapodott egy sor intézkedésről a várható negatívhatások tompítása érdekében.
Ennek értelmében az országok megegyeztek a tartalékkapacitások és rugalmas terhelések
határokon átnyúló felhasználásáról, a villamosenergia-ellátás rövid távú biztonságának
fokozott felügyeletéről, a lakosságnak szóló takarékossági felhívásokkal kapcsolatos
információcseréről, folyamatos tapasztalatcseréről, mobil generátorok használatáról, valamint
az esetleges hálózati kapacitáscsökkentéssel kapcsolatos tervek egyeztetéséről. A
dokumentum alapján kiépítésre kerülnek az illetékes hatóságok rendszeres egyeztetéséhez
szükséges kommunikációs csatornák is.
Robert Habeck (Zöldek) gazdasági és klímaügyi miniszter nyilatkozata alapján Németország a
jövőben törekedni fog hasonló együttműködés kialakítására más EU tagállamokkal is.
Szakértők szerint 2022/23 tele súlyos energiakrízist hozhat Európa számára – elsősorban az
ukrajnai háború miatt elmaradozó orosz energiaimport miatt. Ennek jegyében Németország
már lépéseket tett tartalék szénerőműparkjának kapacitás kiszélesítésére, míg Ausztria
visszalépett a szénerőművek teljes leállítását elrendelő 2020-as határozatától – a döntés
értelmében a Graz melletti mellachi erőmű átalakításra kerül, hogy vészhelyzet esetén újból
alkalmas legyen akár széntüzeléssel is működni.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
3. A német koronavírus elleni óvintézkedések csak részben voltak hatékonyak
Több mint két évvel a világjárvány kitörése után a koronavírus Szakértői Tanács bemutatta
értékelő jelentését a koronavírus elleni eddigi német óvintézkedésekről. Összeségében
elmondható, hogy a meghozott intézkedéseknek és döntéseknek mindenképpen volt hatásuk a
pandémia visszaszorítására, mindazonáltal az egyes intézkedések értékelése vegyes képet
mutat.
A 2G-, valamint 3G-szabályozásokat, miszerint csak oltott, felgyógyult és/vagy tesztelt
személyek vehetnek részt bizonyos eseményeken és látogathatnak közösségi helyszíneket és
tereket (kávézók, mozik, éttermek stb.) például pozitívan értékelték a szakértők. „A 2G/3G
intézkedések hatása a jelenlegi vírusvariánsoknál az emlékeztető oltást vagy a felgyógyulást
követő első hetekben magas” – áll a jelentésben. A maszkviselést hatékony eszköznek
minősítették, mindazonáltal kiemelték, hogy „egy rosszul vagy nem szorosan illeszkedő
maszknak csökkent, vagy semmilyen hatása nincs”. Ha a jövőben ismét kötelezővé teszik a
maszkok használatát, akkor ez csak a beltéri helyiségekre vonatkozhat, mivel ott nagyobb a
fertőzésveszély. "Az eddigi adatokból nem lehet általános ajánlást levezetni az FFP2 maszkok
viselésére" – áll ezenfelül a közleményben. A lezárások hatékonyságával kapcsolatban a
szakértők elmondták, hogy „ha csak néhány ember fertőzött, a lezárások sokkal
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hatásosabbak”, azonban minél tovább tart egy lezárás, az emberek annál kevésbé hajlandóak
támogatni a korlátozó intézkedést, így annak hatása jelentősen csökken. Az iskolabezárások
hatékonysága a vírus terjedésének megfékezésében továbbra is nyitott kérdés marad, mivel az
iskolákban egyszerre több intézkedést vezettek be, így azok hatása külön-külön nem mérhető.
Mindazonáltal a szakértők egy új szakértői bizottság felállítását javasolták, mert az
iskolabezárások jelentőst hatást gyakorolnak a gyerekekre, így ennek az intézkedésnek a
tapasztalatait tüzetesebben meg kell vizsgálni. A pandémia visszaszorításával kapcsolatos
politikai kommunikációt továbbá a jelentés hiányosnak ítéli, valamint kritizálta annak „topdown” jellege miatt. A testület szerint „több vitát kellett volna engedélyezni”.
Mindezek ellenére a szakértők megállapításai sok tekintetben, mint azt a jelentés
bemutatásakor ők is hangsúlyozták, fenntartásokkal kezelendők, hisz az egyes óvintézkedések
hatásait és mellékhatásait nehezen lehet önmagunkban kiértékelni. A tudósok kiemelték
továbbá, hogy kevés adat állt rendelkezésükre, így azoknak szignifikanciája korlátozott.
A Szakértői Tanács jelentésének bemutatása után Marco Buschmann (FDP) szövetségi
igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a beltéri maszkviselés fontos szerepet fog játszani a
jövőbeni koronavírus elleni védekezés koncepciójában. Az olyan beavatkozások azonban,
mint a lezárások, iskolabezárások és kijárási tilalmak már nem arányosak – mondta a
miniszter. Wolfgang Kubicki, az FDP elnökhelyettese felszólította Karl Lauterbach (SPD)
szövetségi egészségügyi minisztert, hogy menessze Lothar Wielert, a szövetségi kormány
járványkezelésért felelős Robert Koch-Intézet (RKI) elnökét. A jelentés kapcsán Lauterbach
elmondta, hogy a lezárásokat és kijárási tilalmakat ő sem tartja már valószínűnek, az
iskolabezárásokat azonban a vírusmutációktól tenné függővé. Ezenfelül hangsúlyozta, hogy az
igazságiügyi minisztériummal közösen már dolgoznak az újabb óvintézkedések kidolgozásán.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
4. Jelentős liberalizáció a szexuális kisebbségek jogainak területén – bemutatták az új
önrendelkezési törvénytervezetet
Marco Buschmann igazságügyi és Lisa Paus (Zöldek) család-, idős-, nő- és ifjúságügyi
miniszter június 30-án közösen mutatta be a német koalíciós kormány új, úgynevezett
önrendelkezési törvénytervezetét, amellyel a kormánypártok a több mint négy évtizede
meghozott, transzszexuálisok helyzetéről szóló jogszabályt kívánják felváltani. A sok szakértő
által kritizált, elavultnak és diszkriminatívnak tartott törvényt egy új, egyéni önmeghatározást
előtérbe helyező jogszabály váltaná fel. Ugyanakkor kritikus hangok szerint az új
törvénytervezet egyes elemei, túlontúl politikai és nem szakértői, vagy orvosi szempontok
figyelembevételével lettek kialakítva.
Az új jogszabály szerint egy egyszerű anyakönyvi hivatali eljárás útján – szülői vagy nevelői
engedély birtokában – orvosi vizsgálat vagy szakvélemény nélkül határozhatná-változtathatná
meg bárki 14 év fölött a saját nemét és a keresztnevét. Az eljárást 14 év fölött már egyénileg is
lehet kezdeményezni, míg fiatalabb gyermek esetén a szülők, nevelők járthatnak el így
gyermekük kérésére. A nem átalakító műtétek előfeltétele ugyanakkor a jövőben is a megfelelő
előzetes orvosi szakvélemények megléte maradna.
A három kormánypárt már 2021 decemberében, közös koalíciós szerződésük nyilvánosságra
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hozatalakor jelezte, hogy jelentős törvény- és szabályzat módosításokat tervez a családpolitika
és a szexuális kisebbségek jogainak területén.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
5. Vita a bírói kinevezések hatásköréről Baden-Württembergben
Heves vita bontakozott ki Baden-Württembergben a bírói kar és a tartományi igazságügy
minisztérium között a stuttgarti felsőbíróság új elnökének kinevezése körül. A konfliktus
középpontjában a jelölési hatáskörök értelmezése, valamint az e-mögött meghúzódó
pártpolitikai csatározások állnak. Marion Gentges (CDU) igazságiügyminiszter szerint a
minisztériumhoz hasonlóan jelölési joggal rendelkező Elnöki Tanács bírói jogellenesen jártak
el mikor a távozó bíró helyére – a minisztérium jelöltjével szemben – saját jelöltet állítottak.
Ezzel szemben a baden-württembergi Bírák Egyesülete szerint a miniszter intézkedései mármár veszélyeztetik az igazságszolgáltatás függetlenségét a tartományban.
Cornelia Horz testületi-elnök távozását követően a minisztérium Beate Linkenheil főosztályvezetőt jelölte a posztra, aki korábbi és jelenlegi tisztsége miatt CDU-közelinek számít a
tartományban. Ezzel szemben az Elnöki Tanács Andreas Singer kerületi bírósági-elnököt
nevezte meg preferált utódként – Singer egyúttal az FDP helyi szervezetének is a tagja.
Szakmai háttere miatt talán Singer lenne alkalmasabb a posztra – vélik elemzők –, ugyanakkor
a minisztérium álláspontja szerint Linkenheil jobb értékelésekkel rendelkezett, valamint az
érvényes törvények szerint egyébként is egy nőt kellene a kiválasztás során előnyben
részesíteni.
A jelöltállítási vita során most mindkét fél a másikat vádolta meg hatáskör túllépéssel. A
törvény értelmében a minisztériumnak ebben a helyzetben a Bírói Kiválasztási Bizottság elé
kellett volna terjesztenie a kérdést szavazásra. A minisztérium azonban ehelyett panaszt
nyújtott be a Közigazgatási Bíróságnál az Elnöki Tanács személyzeti javaslata ellen, így most a
bíróságnak alapvetően tisztáznia kellene az Elnöki Tanács tényleges hatáskörét.
A tartomány élén álló Zöld-CDU koalíció stabilitását mindezidáig nem rengette meg a kérdés –
Winfried Kretschmann (Zöldek) tartományi miniszterelnök is a kérdés Közigazgatási Bíróság
általi rendezése mellett foglalt állást.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
6. Felálltak a fekete-zöld kormányok Észak-Rajna-Vesztfáliában és Schleswig-Holstein
tartományokban
Hat, illetve hét héttel az észak-rajna-vesztfáliai és schleswig-holsteini választások után a
tartományi parlamentek újraválasztották Hendrik Wüst (CDU) és Daniel Günther (CDU) régiúj miniszterelnököket. A 46 éves Wüstöt a jelenlévő181 képviselőből 106-an erősítették meg
tisztségében. Az egyébként kényelmes mandátumtöbbséggel rendelkező (115 mandátum a 195ből) új fekete-zöld (CDU-Zöldek) kormánykoalícióból öten betegségre hivatkozva nem tudtak
részt venni a szavazáson, tehát Wüst a lehetségesnél néggyel kevesebb szavazatot kapott a két
párt soraiból. Nem kellett ilyen problémával szembenéznie Daniel Günthernek, Schleswig4

Holstein miniszterelnökének. Az összesen 69 tartományi parlamenti mandátumból 48-at a
kereszténydemokraták és a Zöldek frakciója együttesen birtokol. Günthert 47 szavazattal
választották újra, mindazonáltal egy CDU-s képviselő hiányzott a szavazásról.
Németország legészakibb, valamint legnépesebb tartományában május 8-án és május 15-én
tartottak tartomány parlamenti választásokat, amelyeken a CDU magabiztosan győzött.
Schleswig-Holsteinban a szavazatok 43,4%-át, míg Észak-Rajna-Vesztfáliában 35,7%-át
szerezte meg a kereszténydemokrata párt. Ezenfelül mindkét tartományban ez az első feketezöld kormánykoalíció, ami egyrészről egyfajta alternatívát kínál a szövetségi jelzőlámpakoalícióval (SPD-Zöldek-FDP) szemben, másrészről jól mutatja a Zöldek erősödését és
befolyásszerzését mind szövetségi, mind tartományi szinten (Schleswig-Holsteinban a Zöldek
18,3%-kal – az ottani eddigi legjobb eredményükkel – a második helyen végeztek, míg ÉszakRajna-Vesztfáliában a párt majdnem megháromszorozta szavazatarányát és 18,2%-kal,
szintúgy az eddigi legjobb eredményét érte el a tartományban.)
Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormány tagjai:
CDU: Karl-Josef Laumann (Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztérium), Herbert
Reul (Belügyminisztérium), Dr. Marcus Optendrenk (Pénzügyminisztérium), Dorothee Feller
(Iskolaügyi és Oktatási Minisztérium), Ina Scharrenbach (Belügyért, Önkormányzatokért,
Építsügyért és Digitalizációért Felelős Minisztérium), Silke Gorißen (Mezőgazdasági és
Fogyasztóvédelmi Minisztérium), Ina Brandes (Kulturális és Tudományos Minisztérium),
Nathanael Liminski (Szövetségi, Európai és Nemzetközi Ügyekért és Médiáért Felelős
Minisztérium, az Állami Kancellária vezetője)
Zöldek: Mona Neubauer (Gazdasági, Ipari, Éghajlatvédelmi és Energiaügyi Minisztérium),
Josefine Paul (Gyermek-, Ifjúsági, Családügyi, Esélyegyenlőségi, Menekültügyi és Integrációs
Minisztérium), Oliver Krischer (Környezeti, Természetvédelmi és Közlekedési Minisztérium),
Benjamin Limbach (Igazságügyi Minisztérium)
A Schleswig-Holstein tartományi kormány tagjai:
CDU: Karin Prien (Oktatási, Képzési, Tudományos és Kulturális Minisztérium), Sabine
Sütterlin-Waack (Belügyi, Önkormányzati, Lakásügyi és Sportminisztérium), Prof. Dr. Kerstin
von der Decken (Igazságügyi és Egészségügyi Minisztérium), Werner Schwarz
(Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési, Európa- és Fogyasztóvédelmi Minisztérium), Dirk Schrödter
(az Állami Kancellária vezetője miniszteri rangban)
Zöldek: Monika Heinold (Pénzügyminisztérium), Aminata Touré (Szociális Ügyekért Felelős
Minisztérium), Tobias Goldschmidt (Energiaátállási, Éghajlatvédelmi, Környezeti és
Természetvédelmi Minisztérium)
Független: Claus Ruhe Madsen (Gazdasági, Közlekedési, Munkaügyi, Technológiai és
Turizmusért Felelős Minisztérium)
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
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7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Aktuális események
Június 27-én a gyulai Almásy-kastélyban került sor a „Németország átalakulóban: új
kihívások a bel- és külpolitikában” című pódiumbeszélgetésre, amely az MCC Békéscsabai
Képzési Központja, valamint a Magyar-Német Intézet közös szervezésében került
megrendezésre. A rendezvényen Dörstelmann-Fodor Kinga Intézetünk projektmenedzsere
beszélgetett igazgatónkkal Dr. Bauer Bencével a német politika irányvonalairól.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
Június 22. és 24. között háromnapos német nyelvű konferenciát szervezett az Andrássy
Egyetem, a Magyar-Német Intézet és a Konrad-Adenauer-Stiftung „V4+Németország
konferencia: Azeurópai Green Deal megvalósításának lehetőségei és kihívásai” címmel.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
Június 21-én, kedden az MCC pécsi képzési Központjában vett részt igazgatónk, Dr. Bauer
Bence a „Barátság vagy érdek? Magyar-német kapcsolatok alakulása” című
pódiumbeszélgetésen. A rendezvényen Intézetünk igazgatója, Szalonna Zoltánnal, Véménd
polgármesterével és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának tagjával, valamint
Zalay Budával, a Körber Hungária Kft. HR és Kommunikációs vezetőjével közösen vitatták
meg a magyar-német kapcsolatok alakulását. A beszélgetést munkatársunk, Fonay Tamás
moderálta.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
Közelgő rendezvények
Az MCC idén is megrendezi egyedülálló tehetséggondozó fesztiválját, az MCC Fesztet,
amelyet 2022. július 28-30. között tartanak majd Esztergomban.
A következő MCC Feszt részleteiről 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: július 10.
További információkért látogasson el a honlapunkra.
Cikk- és interjúajánló:
Ezért nyitnak a németek a transzszexuális labdarúgók felé. Munkatársunk, Dobrowiecki
Péter június 30-án adott interjút a vasárnap.hu-nak.
A cikk elolvasásához kattintson a vasárnap.hu oldalára.
Előadást tartottak Németországról. Igazgatónk, Dr. Bauer Bence június 27-én adott interjút
a Gyula Tv-nek a magyar-német kapcsolatok alakulásáról.
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Az interjú megtekintéséhez kattintson a Gyula Tv oldalára.
Németországban tízből heten semmit nem tudnak Magyarországról. Június 28-án a Békés
Megyei Hírportálon jelent meg a Magyar-Német Intézet társszervezésében megvalósult
„Németország átalakulóban: új kihívások a bel- és külpolitikában” című pódiumbeszélgetés
összefoglalója.
A cikk elolvasásához kattintson ide.
Europa vor der Zerreißprobe. Június 14-én jelent meg szakmai gyakornokunk,
RASTHOFER Alexander Magyarország, az Európai Unió és az ukrajnai háború kapcsolatáról
írt elemzése a Budapester Zeitungban. A cikk június 24-én, pénteken jelent meg.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
Energieembargo um jeden Preis? Igazgatónk, Dr. Bauer Bence a június 24-én a Budapester
Zeitungban megjelent cikkében az Oroszország elleni szankciós politikáról írt.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
Deutsch-Ungarisches Institut Buchpräsentation: „Der ungarische Staat”. Június 16-án,
csütörtökön a Budapester Zeitungban jelent meg német nyelvű beszámoló a stuttgarti
könyvbemutatóról, amelyet munkatársunk, Böhm Márton írt.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
Középhatalmi státuszra tör Lengyelország. Munkatársunk, Dobrowiecki Péter június 16-án,
csütörtökön a Karc FM Hangoló című műsorában nyilatkozott a magyar-lengyel
kapcsolatokról.
Az interjú meghallgatásához kattintson a Karc FM oldalára.
German Conservatism and Its Intellectual Challenges címmel jelent meg visiting fellownk, Prof. Dr. Werner J. Patzelt cikke a Hungarian Conservative idei harmadik, május-júniusi
számában.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
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