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1. Az új kormánykoalíció és az uniópártok is újraválasztanák Frank-Walter Steinmeiert
A Zöldek támogatják a 66 éves Frank-Walter Steinmeier második hivatali idejét szövetségi
elnökként, ahogy azt a pártvezetés és a frakció január 4-én, kedden közölte. Az FDP és az SPD
is támogatja Steinmeier újbóli megválasztását. Robert Habeck, Annalena Baerbock, Katharina
Dröge és Britta Haßelmann frakcióvezetők egy közös nyilatkozatban tudatták a hírt, hogy
álláspontjuk szerint Steinmeier erős, a demokratikus összetartásért való kiállására van szüksége
Németországnak. A Német Sajtóügynökség kutatása szerint az SPD, a Zöldek és az FDP együtt
az 1472 tagból 776-ot küldenek a szövetségi közgyűlésre február 13-án. Mivel ez a szám 39cel több, mint amennyi a szavazás első és második fordulójában szükséges, Steinmeier jó
eséllyel újra lesz választva.
Január 5-én, szerdán az Uniópártok (CDU/CSU) is közzétették, hogy támogatják Frank-Walter
Steinmeier második hivatali idejét. Armin Laschet és Markus Söder pártelnökök online
konferencia eredményeként tették közzé a pártok szándékát, amit egyhangúlag támogatott
minden résztvevő. Laschet úgy nyilatkozott, Németország örülhet, hogy az elmúlt években
ilyen szövetségi elnöke lehetett, aki a demokráciát és az összetartást szenvedélyesen erősítette
az országban. Söder is hasonlóan pozitívan vélekedett, szerinte komoly és integratív és pártokon
átívelő hivatali időt tudhat maga mögött. Kiemelte továbbá, hogy Steinmeier a nehéz időkben
is megtalálja a szükséges szavakat, megértéssel, tiszta hozzáállással és világos nézetekkel
fordul az állampolgárok felé.
Az Alternatíva Németországért Párt (AfD) várhatóan nem fogja támogatni Frank-Walter
Steinmeier újraválasztását. Ehelyett saját jelöltet fognak állítani a szövetségi elnöki pozíció
betöltésére.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
2. A szövetség és a tartományok közötti egyeztető konferencia
2022 első, a szövetség és a tartományok közötti egyeztető konferenciájára január 7-én, pénteken
került sor. Olaf Scholz kancellár és a tartományok miniszterelnökei a koronavírus okozta
pandémia miatt szükséges további szigorítások miatt találkoztak. Olaf Scholz a találkozó után
úgy nyilatkozott: „Az omikron még sokáig fog foglalkoztatni minket, nem szüntethetjük meg az
egészségügyi rendszerünk riadókészültségét.”
Az ülésen megállapodás született arról, hogy a vendéglátóiparban, éttermekben, kávézókban és
kocsmákban hétfőtől kezdve a koronavírusos fertőzöttek számától függetlenül mindenhol a 2GPlus szabály lesz érvényes. Ez alapján csak azok léphetnek be ezekbe a létesítményekbe, akik
teljes körűen be vannak oltva, vagy átestek a betegségen és a belépést megelőzően le vannak
tesztelve gyorsteszttel, amelynek eredménye negatív. Olaf Scholz kancellár szerint a bevezetett
szigorítás erős, de szükséges, mivel hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben lehessen a fertőzéses
eseteket elkülöníteni. Berlin polgármestere, Franziska Giffey azt reméli a megerősített
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szabályozástól, hogy a jelenleg is folyamatban lévő emlékeztető oltásokra vonatkozó kampány
fellendül. A karantén szabályaiban is történik változás szövetségi szinten a mai naptól kezdve.
A beoltottak izolációja lerövidül és egyszerűbbé válik. A kontaktszemélyekre nem érvényes a
karantén, amennyiben megkapták az emlékeztető oltást, frissen lettek másodszor beoltva,
illetve abban az esetben, ha frissen estek át a betegségen. Mindenki másnak a karantén továbbra
is 10 napig tart. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a karanténban lévő személy a 10 nap
letelte előtt negatív teszteredményt produkál. A kapcsolattartási korlátozások enyhítéséről nem
született megállapodás.
Olaf Scholz kancellár a konferencia után sem változtatta meg támogató álláspontját egy egész
Németországra kiterjedő, általános oltási kötelezettség bevezetéséről.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
3. Az FDP alelnöke felszólította Södert, hogy mondjon le a koronavírussal
megfertőzöttek adatkáosza miatt
Wolfgang Kubicki, az FDP elnökhelyettese Markus Söder (CSU) bajor miniszterelnök
lemondását kéri a koronavírusos betegek számának ellentmondásos nyilvántartása miatt.
Kubicki a Weltnek úgy nyilatkozott, szerinte „Markus Söder vagy ferde képet akart festeni a
be nem oltott emberek fertőzésveszélyéről és ezzel hivatalosan meg akarta bélyegezni a
társadalom ezen csoportját, vagy szimplán nem tartja kézben az ügyeit. Mind az egyik, mind a
másik elegendő indok a lemondásra.” A Bajor Állami Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Hivatal december 7-én, pénteken tette közzé a koronavírussal megfertőzöttek adatait. Az adatok
azt mutatják, hogy hét napos újra fertőződések száma az oltatlan és a beoltott emberek körében
egyaránt torzításra kerültek. Markus Söder még november 18-án osztotta meg Twitter oldalán
azt a bejegyzését, amiben kimondta „Sajnos a koronavírusos megfertőződések száma drámaian
növekszik, különösen a nem beoltottak körében. Közvetlen kapcsolat van az alacsony oltási
arány és a magas fertőzési arány között.” Erre reagálva Kubicki úgy nyilatkozott, „Markus
Söder megtévesztette a lakosságot a számok nyilvánosságra hozatalával. A tények értékelése
szempontjából mindegy, hogy ezt tudatosan vagy öntudatlanul tette-e.” Kubicki úgy véli, aki
válsághelyzetben hamis jelentéseket terjeszt, annak le kell vonnia a szükséges személyi
konzekvenciákat, hogy megvédje a miniszterelnöki hivatalt a további károktól.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
4. A Zöldek szükség esetén a CSU nélkül akarják végrehajtani a választás reformot
A közlekedésilámpa-koalíció pártjai nem tartják feltétlenül szükségesnek a pártokon átívelő
konszenzust a választási reform bevezetése kapcsán. A koalíció a Keresztényszociális Unió
hozzáállására való tekintettel nyilatkozott így, mivel nem tartják indokoltnak, hogy egyetlen
párt évekig blokkoljon egy szerintük ésszerű javaslatot. A Zöldek frakcióvezetője, Britta
Haßelmann szerint szükség esetén akár a CSU ellenállása ellenére is meg kellene valósítani a
választójogi reformot. Haßelmann nyilatkozatából az is kiderül, hogy a Zöldek általános célja
a konszenzus elérése a döntések meghozatala előtt, de kiemelte, hogy ha úgy alakul a helyzet,
hogy a CSU – mint ahogy az az utóbbi 8 évben tette – az egyeztetés minden formája elől
elzárkózik, szükség esetén nélkülük kell cselekedni. A közlekedésilámpa-koalíció pártjai
ugyanis a koalíciós szerződésben lefektették, hogy az első évben átdolgozzák a választójogot,
hogy a szövetségi parlament további növekedését megakadályozzák és azt fenntarthatóvá
tegyék. A parlament szükséges létszáma 598 fő. Ez a szám növekszik azáltal, ha egy párt több
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direktmandátumot szerez, mint amennyit a másodszavazatok eredménye alapján kaphatna,
mivel a többletmandátumok megtarthatók. A többi párt viszont ezért kiegyenlítő mandátumokat
kap kompenzációként, így folyamatosan növekszik a parlamenti képviselők száma. Így a 20.
Német Szövetségi Parlament létszáma, az előző összetételéhez képest 27 mandátummal
növekedett 709-ről 736-ra. Az előző törvényhozási időszakban a Zöldek, az FDP és a Balpárt
közös törvényjavaslatot nyújtottak be a választójog reformjára vonatkozóan, de nem tudták
javaslatukat érvényesíteni. Az Uniópártok (CDU/CSU) és az SPD csak egy minireformot
hagytak jóvá.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
5. Az infláció 2021-ben elérte az 1993 óta legmagasabb szintet
A magas energiaárak miatt Németország inflációs rátája az elmúlt évben 3,1 %-ra nőtt. A
Szövetségi Statisztikai Hivatal kezdeti becslései alapján az energiaárak erőteljes emelkedése
mellett a kínálathiány és az ideiglenes áfa-csökkentés visszavonása is szerepet játszottak a
drasztikusan rossznak mondható inflációs ráta kialakulásában. A magas infláció gyengíti a
fogyasztók vásárlóerejét és a közgazdászok szerint erősebben sújtja a szegényebb háztartásokat,
mert jövedelmük nagy részét olyan alapvető javakra kell költeniük, mint a lakhatás vagy az
élelmiszer. A Szövetségi Építésügyi Minisztérium azon dolgozik jelenleg, hogy a lakhatási
támogatásban részesülők nyáron emelt fűtési költségtérítést kapjanak kellő időben a téli
rezsiköltségek elszámolásához. A közgazdászok szerint eltarthat még, amíg a viszonylag magas
infláció csökkenésnek indul. 2022-ben arra számítanak, hogy a 3,1% lecsökkenhet 3%-ra.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
6. Hamburgban zajlott az eddigi legnagyobb demonstráció a koronavírus elleni
védekezés politikája ellen
A rendőrség adatai szerint 13.700 ember vonult ki Hamburg utcáira és tüntetett a belvárosban
azzal a mottóval, hogy „Betelt a pohár. El a kezekkel a gyerekeinktől”. A demonstrálók között
volt olyan, aki ellen egy Dávid csillag viseléséért indítottak vizsgálatot. Peter Tschentscher
Hamburg polgármestere január 7-én, pénteken jelentette be a szövetség és a tartományok
közötti egyeztető konferencia eredményei szerinti korlátozó intézkedéseket. A konferencia
eredményeként január 10-től Hamburgban számos helyen a 2G-Plus szabályozás lép érvénybe,
miszerint csak azok a személyek látogathatják az éttermeket, könyvtárakat és mozikat, további
szabadidős tevékenység folytatására alkalmas helyiségeket és vehetnek részt nyilvános
rendezvényeken, akik teljes körűen be vannak oltva, vagy átestek a betegségen és a belépést
megelőzően le vannak tesztelve gyorsteszttel, aminek eredménye negatív. Ezen felül Hamburg
polgármestere azt is elmondta, az oltási kötelezettség bevezetését is támogatná. Gyorsan
érkezett válasz a város lakóitól a bejelentésekre: oltásellenesek, koronavírus szkeptikusok és
jobboldali radikális csoportok vonultak az utcára. Annak ellenére, hogy a tiltakozást szervezők
hangosbemondón keresztül felszólította a tiltakozókat, hogy hordjanak maszkot és tartsák a
távolságot, sokan maszk nélkül voltak jelen a távolságtartásra nem figyelve.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
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7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Medienfreiheit in Ungarn címmel kerül megrendezésre Intézetünk első idei rendezvénye
január 17-én, 17.00 órától. Boris KÁLNOKY, az MCC Médiaiskola igazgatója fog beszélni
online formában a Magyarországi sajtószabadság helyzetéről a „Deutschland und Ungarn in
Gespräch” rendezvénysorozat keretein belül.
További információért és regisztrációért kattintson Intézetünk oldalára.
Kiemelten sikeres évet zárt az egyre népszerűbb MCC. Különösen eredményes évet tudhat
maga mögött az idén már 25 éves Mathias Corvinus Collegium (MCC). Egy friss reprezentatív
felmérés szerint az MCC-t ismerő magyar lakosság 70 százaléka számára szimpatikus az a
tevékenység, amelyet az intézmény végez. Közép-Európa egyik legjelentősebb
tehetséggondozó szervezete 2022. január 1-től 4100 diák tehetséggondozását végzi, a képzések
és programok pedig immáron 14 magyarországi és összesen 23 kárpát-medencei helyszínen
érhetőek el. Cél: 35 település és 10 000 diák.
További információért kattintson az MCC.hu.ra
ORBÁN Balázs kuratóriumi elnökkel készült Origo interjút itt olvashatja az MCC oldalán.
SZALAI Zoltán főigazgatóval készült interjút itt hallgathatja meg az MCC oldalán.
LÁNCZI Péter főigazgató helyettessel készült Hír TV interjút a témában itt olvashatja az MCC
oldalán.
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
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.
Új kutatóintézetet hívott életre az MCC. A Mathias Corvinus Collegium (MCC)
Magyarországon egyedülálló kutatóintézetet hoz létre, amelyet egy szakmai konferencián
mutattak be az MCC Tas vezér utcai központjában. Az eseményen szó volt az MCC
tehetséggondozó programjáról, tanuláskutatásról, a közoktatás előtt álló kihívásokról. A
szakmai konferencia december 7-én, 14:30-tól ORBÁN Balázs kuratóriumi elnök
köszöntőjével kezdődött. Ez után PORKOLÁB Imre: ’A flow-kutatásban rejlő lehetőségek’
előadása, majd Calum T. NICHOLSON ’oktatás és tanulás kihív
ásai nemzetközi kitekintés’ következtek a programban. Rajtuk kívül megszólaltak még:
BAGDY Emőke klinikai szakpszichológus, MÁRKY Ádám az MCC Mindset Pszichológia
Iskola kutatótanára, CONSTANTINOVITS Milán, az MCC szakmai főigazgatóhelyettese és
DOMINEK Dalma, az MCC Vezetőképző Program vezető kutatója egy oktatásról szóló
kerekasztal beszélgetésen. Zárszót SZALAI Zoltán, az MCC főigazgatója mondott.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson az MCC.hu -ra.
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Cikk- és interjúajánló:
„Nehéz idők jöhetnek a német-magyar kapcsolatokban” nyilatkozta Intézetünk igazgatója
BAUER Bence a Demokratának január 5-én szerdán „Új kormány, régi konfliktusok” cím alatt.
Az interjú elolvasásához kattintson az MCC.hu-ra.
„Az Európai Unióhoz történő csatlakozással Magyarország nem vesztette el
szuverenitását” Január 5-én, szerdán jelent meg Gunter Weißgerber recenziója a Magyar állam
karaktere című könyvről.
A recenzió elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.
Scholzé marad az utolsó szó a külpolitikában címmel adott interjút Intézetünk igazgatója
BAUER Bence a Magyar Hírlapnak január 3-án, hétfőn.
Az interjú elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.
Megjelent a politikai gondolkodás 2020-as évkönyve, benne BÖHM Márton kollégánk
recenziójával. Kitűnő olvasmány mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni Tilo
Schabert életművét.
Macron ante portas címmel jelent meg december 23-án, csütörtökön Intézetünk igazgatója,
Dr. BAUER Bence német nyelvű cikke a Tagespont című hetilapban Emanuel Macron
Magyarországon tett látogatásáról.
A cikk elolvasásához kattintson a Tagespost.de-re.
Meddig tart ki az új szövetségi kormány? Visiting Fellow-nk, Dr. Werner J. PATZELT írt
a Corvinákra az új német kormány jövőben várható sikerességéről, összetartásáról és az
alapvető problémákról, amelyek aggodalomra adhatnak okot. A cikk december 22-én, szerdán
jelent meg.
A cikk elolvasásához kattintson a Corvinák.hu-ra.
Deutschland-Experte zu Cicero: „Nicht die V4 stünden alleine da, sondern
Deutschland“ címmel jelent meg Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence cikkének
szemléje az Ungarn Heute-ban december 20-án, hétfőn.
A cikk elolvasásához kattintson az Ungarnheute.hu-ra.
Merz: A CDU hagyta, hogy szitokszó legyen a konzervativizmus. Munkatársunk,
DOBROWIECKI Péter Friedrich Merz: Új idők, új felelősség című könyvéről írt recenziót, ami
december 19-én, vasárnap jelent meg a Magyar Nemzetben.
A recenzió elolvasásához kattintson a Magyarnemzet.hu-ra
Jöhet a balos klímakormányzás Németországban? Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER
Bence és a Klímapolitikai Intézet igazgatója, LITKEI Máté közös cikket írtak az új német
szövetségi kormány klímapolitikájáról. Cikkük december 19-én, vasárnap jelent meg.
A cikk elolvasásához kattintson az Index-hu.ra
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Birodalmi hangnemben beszél Berlin. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence a Karc FMnek adott interjút december 19-én vasárnap.
Az interjú meghallgatásához kattintson a Karc FM oldalára.
„Wir wollen ein europäisches Deutschland, kein deutsches Europa“ címmel jelent meg
Intézetünk igazgatójának, Dr. BAUER Bencének a cikke, vendégcikke december 18-án,
szombaton a Cicero német folyóiratban.
A német nyelvű cikk elolvasásához kattintson a Cicero.de-re.
Német sajtó: Orbán és Macron kiállt a közös európai haderő mellett. Munkatársunk,
DOBROWIECKI Péter cikke jelent meg a témában december 17-én, pénteken a Magyar
Nemzet online felületén.
A cikk elolvasásához kattintson a Magyarnemzet.hu-ra.
Harmadik nekifutásra választották meg a konzervatív üzletembert a CDU élére .
Munkatársunk, FONAY Tamás cikke jelent meg december 17-én, pénteken Friedrich
Merzről, a CDU új elnökéről a Mandinerben.
A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner.hu-ra.

Impresszum: Magyar Német Intézet az Európai Együttműködésért
Mathias Corvinus Collegium
Igazgató: Dr. Bauer Bence LL.M.
Felelős munkatársak: Darkó Tünde Tímea B.A., Fodor Kinga M.A.
Székhely: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 155
Web: www.magyarnemetintezet.hu
E-mail: mni@mcc.hu

6

