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1. Vita az egyes gázfelhasználók priorizálásáról
Az egyre reálisabb képet öltő energetikai válság hatására Németországban is kiújult a vita a
gázellátás és fogyasztás állami szabályozásának formájáról. Jelen állás szerint (figyelembe
véve az elmúlt évek fogyasztói értékeit) a német gáztartalék a téli hónapokban valószínűleg
nem lesz képes lefedni a teljes fogyasztói igényt. Elviekben egy esetleges, gázhiányból fakadó
vészhelyzet esetén előzetes rangsornak kéne dönteni arról mely fogyasztóknak kellene
elsőbbséget élveznie az ellátásban – ennek részleteiről azonban megoszlanak a vélemények.
Saskia Esken SPD társ-elnök szerint a Gázzal Kapcsolatos Vészhelyzeti Tervben foglaltaknak
megfelelően a magánháztartásoknak, iskoláknak, továbbá a szociális háló részét képező
intézményeknek egyértelműen prioritást kell élvezniük gázhiány esetén.
Gazdasági szereplők ezzel szemben az ipari fogyasztók védelmére helyeznék a hangsúlyt.
Christian Kullmann, a VCI Vegyipari Szövetség elnöke szerint prioritást kell hogy élvezzen az
termelőipar védelme és ezáltal a munkahelyek és családok megélhetésének a biztosítása.
Kullmann meglátása szerint az iparág védelme összességében fontosabb a társadalom számára,
mint a magán gázellátás teljes körű biztosítása. A korábbi – egyéni felhasználókat előtérbe
helyező – álláspont helyett immár Robert Habeck (Zöldek) gazdasági és klímaügyi miniszter is
a Vészhelyzeti Tervben foglaltak átgondolását sürgette. Esetleges nehézségek esetén a
háztartásoknak is ki kellene venniük a részüket a fogyasztás visszafogásában annak érdekében,
hogy ne alakuljanak ki ellátási nehézségek az ipar részleges leállásának hatására – nyilatkozta a
miniszter.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
2. Ismét felmerült a német atomerőművek üzemidő-meghosszabbításának a kérdése
Az Északi Áramlat-1 balti-tengeri gázvezetéken keresztül történő szállítás karbantartás miatti
leállása és az ezzel összefüggő aggodalom, hogy Oroszország elzárhatja a gázcsapot, újra
felélénkítette az utolsó három német atomerőművel kapcsolatos vitát. Németországban a
villamosenergia-termelés öt százalékát adja ez a három atomerőmű, amelyet az év végén a
korábbi döntésnek megfelelően lekapcsolnak a hálózatról. Mindazonáltal a háború kezdete
után – mint arról a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért heti hírlevelében már
beszámolt – a német közbeszédben az atomerőművek üzemidejének meghosszabbítása, mint
lehetséges opció is felmerült az esetleges energiahiány kiküszöbölésére.
Alapvetően a kormánykoalíció pártjai közül az SPD és a Zöldek az üzemidő meghosszabítása
ellen vannak, míg a szabaddemokrata párt (FDP) kitart azon követelése mellett, hogy
tárgyalni kell a három fennmaradó atomerőmű további használatáról. Johannes Vogel, az FDP
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Bundestag-frakciójának ügyvezetője egy újabb, ezúttal komoly szakmai felülvizsgálatot
követel Robert Habeck (Zöldek) gazdasági és klímaügyi minisztertől. „Az elmúlt évtizedek
legsúlyosabb energiaválságában vagyunk, és döntésünkkel felelőtlenül ki akarjuk vonni a
biztonságos és klímasemleges erőműveket a hálózatból. Ez abszurd”. – mondta Vogel. Ehhez
hasonlóan az Unió-pártok politikusai is az atomerőművek további üzemeltetését követelik már
egy ideje a közelgő gázhiány miatt és folyamatosan nyomást gyakorol a szövetségi
kormányra. Mark Helfrich, a CDU energiaügyi szakértője a Welt című lapnak azt mondta,
hogy nem lenne szükség új fűtőelemekre, ha a régieket csökkentett teljesítményen
működtetnék tovább.
A Német Energia- és Vízipari Szövetség (Bundesverband der Energie- und Wassenwirschaft,
röviden: BDEW) ezzel szemben nem tulajdonít nagy jelentőséget az esetleges üzemidő
meghosszabításnak. „A németországi energiaipar számára egyértelmű: a döntés az
atomenergia-termelés fokozatos megszüntetéséről megszületett. Az energiaiparban senki sem
akar visszatérni ehhez a kockázatos és drága technológiához" – mondta Kerstin Andreae, a
szövetség ügyvezető igazgatója.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
3. Német haderőreform kihívásai: Átadták a „Rheinland Pfalz“ fregattot
Az eredeti tervekhez képest közel négy és fél év késéssel szolgálatba helyezték a „Rheinland
Pfalz“ fregattot, a Német Haditengerészet (Marine) Baden-Würtenberg (F125) fregattosztályának utolsó, negyedik hadihajóját. A megugrott költségek, az elhúzódó építési folyamat
és a mai napig nem teljes üzemképesség mind-mind lenyomatát adják a német haderő jelenlegi,
korántsem ütőképes állapotáról.
A tervek szerint az F125-ös osztály elsődleges feladata a globális stabilizációs missziókban
való német jelenlét erősítése lett volna, amely feladatkör az ukrajnai háborút megelőzően egyre
inkább a Német Haditengerészet elsődleges feladatkörévé vállt. Ennek keretében a fregattok
úgy kerültek kialakításra, hogy egyhuzamban akár két éven át szolgálatot teljesíthetnek
bázisaiktól távol, továbbá képesek legyenek – 120 fős személyzetük mellett – 70 főnyi
különleges feladatot ellátó katona szállítására. Mindazonáltal a jelentős csúszás és a mintegy
1,26 milliárd euró többletköltség ellenére jelenleg az osztály egyik hajója sem éri el a teljes
bevetési készenlétet – a számítógépes rendszerek megfelelő átalakítása jelenleg is zajlik, a
fregattok fegyverzete pedig nem teljes.
Mindez nem fest túl jó képet a Bundestag-döntése alapján jelentős modernizáció előtt álló
Német Hadsereg (Bundeswehr) általános helyzetéről. Szakértők szerint a megfelelő fejlesztések
végrehajtásához jelentős strukturális és eljárásbéli változásokat kell kialakítani már a
beszerzések kezdeti stádiumától kezdve annak érdekében, hogy ne alakulhassanak ki jövőben
az ilyen és ehhez hasonló – túlzottan gyakran előforduló – esetek.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
4. Júniusban enyhén csökkent a z infláció mértéke Németországban
Az idei év során az első alkalommal csökkent az infláció mértéke Németországban. A májusi
7,9 százalékos növekedéssel szemben júniusban az infláció 0,3 százalékkal kevesebbet, 7,6
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százalékot tett ki. A Szövetségi Statisztikai Hivatal összefoglalója szerint a javulásért
elsősorban a nyári időszakra az elővárosi és tömegközlekedésre érvényes 9 eurós kombinált
havi bérlet bevezetése, valamint az üzemanyagár június 1-től érvényben lévő adócsökkentése
(Tankrabatt) a feleős. Szakértők szerint a közlekedéssel kapcsolatos költségek csökkentése akár
0,8 százalékkal is csillapíthatta az infláció mértékét júniusban, ugyanakkor az üzemanyag adó
esetében a pontos hatás szintje már nehezebben mérhető. Mindazonáltal más fogyasztói
termékek ára – különösen a hústermékeké – ezen időszak alatt is jelentősen növekedett. Mindez
előrevetíti az infláció által előidézett drágulás további növekedését az elkövetkező időszakban.
A 9 eurós bérlet bevezetésének pozitív hatása egyöntetű vélemények szerint túlmutat az
előzetes várakozásokon. Ennek fényében nem meglepő, hogy Volker Wissing (FDP)
közlekedésügyi miniszter késznek bizonyult tárgyalásokat kezdeményezni az illetékes
tartományi minisztériumokkal a meglévő szabályozások módosításáról. A miniszter meglátása
szerint ideje lenne rendet vágni a „különféle tarifák dzsungelében” annak érdekében, hogy egy
többnyire egységes és átlátható, nem pedig tartományi szinten olykor jelentősen eltérő,
elővárosi és tömegközlekedési jegyrendszer kerüljön bevezetésre Németországban. A 9 eurós
bérlet tartós megőrzésére ugyanakkor csekély esély mutatkozik, ugyanis mind szövetségi, mind
tartományi szinten kevés döntéshozó kész támogatni az alacsony árat garantáló állami
szubvenciók tartós fenntartását.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
5. Az SPD elhalasztotta Gerhard Schröder volt kancellár kizárásáról szóló döntést
Még nincs eredmény a Gerhard Schröder volt szociáldemokrata kancellárnak a pártból történő
kizárásával kapcsolatos eljárásban, amelyet Schröder Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolata
miatt indítottak. Az SPD hannoveri körzetének háromtagú döntőbizottsága pénteken belső
konzultációt tartott, miután csütörtökön meghallgatta az eljárás kérelmezőit – közölte Christoph
Matterne, a szociáldemokrata párt körzeti ügyvezető igazgatója. Az ügyben döntés a következő
három hét folyamán, várhatóan augusztus első hetében születik majd. Ezt követően egy
kéthetes időszak áll a felek rendelkezésre a döntés megóvására. Schröder a múlt heti
meghallgatáson nem jelent meg és ügyvédjével sem képviseltette magát.
Az eljárásra azért kerül sor, mert Németország különböző részeiről az SPD 17 helyi és kerületi
szervezete kérelmezi, hogy a volt kancellárt zárják ki a szociáldemokraták soraiból. Mindegyik
kérelemben a volt kancellár Oroszországgal ápolt szoros kapcsolatát kritizálják. A múlt heti
meghallgatásra ezen helyi és kerületi szervezetekből érkezett kilenc párttag, hogy személyesen
mondhassák el a döntőbizottságnak, hogy szerintük Schröder miért ártott közösségüknek.
Mindennek ellenére a volt kancellár kizárását nem tartják reálisnak az SPD-n belül, mivel a
döntőbizottság csak azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a volt kancellár megsértette-e a párt
alapelveit, vagy szándékosan ártott-e az SPD-nek, valamint, hogy ezek bizonyíthatóak
lennének-e, nem pedig azzal, hogy morálisan mi lenne a megfelelő magatartás Schröder
részéről. Ennek megfelelően a volt kancellár ügyvédjén keresztül már az eljárás előtt
bejelentette, hogy azt feleslegesnek tartja és a szociáldemokrata párt tagja fog maradni.
A volt kancellár azért állt sokáig a minden oldalról érkező kritika középpontjában, mert az
ukrajnai háború ellenére is kitartott a Putyinnal való barátsága, valamint az orosz állami
vállalatoknál betöltött tisztségei mellett. Emiatt sokszor érte az a vád, hogy az orosz érdekek
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kiszolgálója lett. Mindazonáltal ezek a bírálatok sem maradtak eredmény nélkül, hisz Schröder
májusban bejelentette, hogy lemond az orosz energiaipari olajvállalatban, a Rosznyeftben
betöltött felügyelőbizottsági pozíciójáról, majd a Gazprom gázipari óriásvállalat
felügyelőbizottsági ajánlatát is visszautasította. Mindezek ellenére a volt kancellár már
többször hangsúlyozta, hogy tárgyalási lehetőségeit Putyinnal nem tervezi feladni.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
6. További kétezer járatot töröl a Lufthansa
A nyaralási szezon közepén ismét járatokat töröl a Lufthansa. Ez már a konszern harmadik
járattörlési hulláma ezen a nyáron: a légitársaság először körülbelül 3000 járatot törölt július és
augusztus hónapokra, majd további 770 járatot mondott le a július 14-i hétre. Most augusztus
végéig további 2000 járattörlés lesz, leginkább a frankfurti és müncheni csomópontokon.
Az intézkedésnek a fő oka a munkaerőhiány, ami mind a repülőtereken, mind a
légitársaságoknál visszatérő probléma a pandémia kezdete óta. A Lufthansa egyik szóvivője
Frankfurtban elmondta, hogy a múlt héten már látták, hogy célzott járattörlésekkel stabilizálni
lehet a fennmaradó repülési menetrendet. Ennek megfelelően a korábbi intézkedések
kiértékelése után a következő hetekben végrehajtják a most bejelentett járattörléseket is.
Különösen a reggeli és esti forgalmi csúcsokat kell enyhíteni – tette hozzá a szóvivő. Ezekben
az időpontokban a csomópontok földi kiszolgálói túlterheltek, így a repülőgépeknek
várakozniuk kell, a poggyászok pedig nem kerülnek fel a gépre. A szóvivő kifejtette továbbá,
hogy elsősorban a rövid távon közlekedő járatokat törlik, amelyek olyan németországi vagy
közeli külföldi célállomásokra irányulnak, amelyekre megfelelő pót közlekedési alternatívák
vannak. A nyaralási célállomásokra irányuló járatokat így csak kivételes esetekben törlik.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Aktuális események
2022. július 14-én Fehérváron a helyi MCC, valamint a Magyar-Német Intézet az Európai
Együttműködésért közösen rendezték meg a „Miben hasonlítunk és miben különbözünk?
Német-magyar kapcsolatok testközelből” címet viselő pódiumbeszélgetést, amelyen Bauer
Bence, Intézetünk igazgatója beszélgetett Schlegl Kristóf munkatársunkkal a migrációról, az
atomenergia megszüntetéséről, Németország jelenlegi politikai, gazdasági, valamint társadalmi
helyzetéről.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
2022. július 6-8. között Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója és Bauer Bence, a Magyar-Német
Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója szakértői találkozókon vettek részt Berlinben.
A találkozók keretében kétoldalú párbeszédet folytattak a magyar-német kapcsolatok
fejlesztéséről, a folyamatban lévő könyvkiadásokról, valamint a lehetséges közös
együttműködésekről.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
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Közelgő rendezvények
Az MCC idén is megrendezi egyedülálló tehetséggondozó fesztiválját, az MCC Fesztet,
amelyet 2022. július 28-30. között tartanak majd Esztergomban. A Fesztivál keretében
Intézetünk július 30-án 17 órától angol nyelvű pódiumbeszélgetést szervez, amelyen
Németországból érkezett szakértőink osztják meg a közönséggel milyen politikai, társadalmi
és gazdasági kihívásokkal szembesül Németország 2022-ben. Meghívott szakértőink Roland
Tichy a Tichys Einblick politikai magazin kiadója, Dr. Saskia Ludwig a Brandenburgi
Tartományi Parlament tagja, valamint Dr. Peter Hefele a Wilfried Martens Centre for 6
European Studies politikai igazgatója.
További információért látogasson el honlapunkra.
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.
Cikk- és interjúajánló:
2022. július 15-én a Székesfehérvár.hu honlapján jelent meg a Magyar-Német Intézet
társszervezésében megrendezett „Miben hasonlítunk és miben különbözünk? Német-magyar
kapcsolatok testközelből” című pódiumbeszélgetés összefoglalója.
A cikk elolvasásához kattintson a Székesfehérvár.hu oldalára.
2022. július 15-én a Fejér Megyei Hírlapban jelent meg a Magyar-Német Intézet
társszervezésében megrendezett „Miben hasonlítunk és miben különbözünk? Német-magyar
kapcsolatok testközelből” című pódiumbeszélgetés összefoglalója.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
2022. július 14-én a Fejér Megyei Hírportálon jelent meg a Magyar-Német Intézet
társszervezésében megrendezett „Miben hasonlítunk és miben különbözünk? Német-magyar
kapcsolatok testközelből” című pódiumbeszélgetés összefoglalója.
A teljes cikk elolvasásához kattintson a Fejér Megyei Hírportál oldalára.
2022. július 14-én Intézetünk igazgatója, Bauer Bence adott interjút az Ultrahang Youtubecsatorna Hírmustra című műsorának.
A teljes interjút az itt hallgathatja meg.
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Intézetünk igazgatója, Bauer Bence 2022. július 13-án adott Ambivalens játékhoz vezet az
orosz gázkérdés Németországban címmel interjút az Inforádiónak.
A teljes interjút az Inforádió honlapján hallgathatja meg.
2022. július 11-én Individualismus und Freiheitsbegriff im ungarischen Denken címmel
jelent meg Intézetünk igazgatója, Bauer Bence vendégkommentárja az ungarnreal.de oldalán.
A cikk elolvasásához kattintson az ungarnreal.de oldalára.
Korábban bagatellizálta a radikális iszlám veszélyt, most diszkriminációellenes biztos lett:
a témáról Fonay Tamás és Dobrowiecki Péter írtak a múlt heti Berlini gyorsban. A
hírösszefoglalót a vasárnap.hu forrásként használta.
A cikk elolvasásához kattintson a vasárnap.hu oldalára.
Der Freiheitsdrag der Ungarn címmel jelent meg Intézetünk igazgatója, Bauer Bence cikke
német nyelven a Budapester Zeitungban július 11-én.
A cikk elolvasásához kattintson a Budapester Zeitung oldalára.
Július 7-én List und Geschick címmel jelent meg Intézetünk igazgatója, Bauer Bence cikke
német nyelven a Die Tagespost oldalán.
A cikk elolvasásához kattintson a Die Tagespost oldalára.
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