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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2023. február 6. 

 

1. Scholz az Ukrajnának történő vadászgép szállítások ellen  

A német Leopard 2 és amerikai Abrams tankok Ukrajnának történő szállításának bejelentése után az 

újabb ukrán követelésre reagálva a német és az európai közbeszédben szinte azonnal felmerült a 

különböző vadászrepülőgépek szállításának lehetősége is. 

Olaf Scholz (SPD) kancellár dél-amerikai körútjának chilei állomásán nemtetszésének adott hangot, 

makacsnak és önfejűnek nevezve az erről folytatott vitát. Egyúttal óva intett egy „túllicitálisi versenytől, 

amelyben nem Ukrajna támogatása, hanem belpolitikai motivációk” kerülnének előtérbe. Egy ilyen fontos 

kérdésnek tényekről és racionális megfontolásokról kell szólnia – mondta a kancellár. Ezen a 

véleményen van Boris Pistorius (SPD) új szövetségi védelmi miniszter is, aki hangsúlyozta, hogy a 

kancellár mindent elmondott a vadászgépek szállításával kapcsolatban, amit el kellett mondani.  

Mindazonáltal míg Scholz és Pistorius szerint a vadászgépek kérdése jelenleg nem merül fel, addig 

az SPD társelnöke, Saskia Esken nem akarta előre kizárni azok szállítását. A döntő tényező a vitában 

szerinte az, hogy Németország és a NATO hadviselő felekké válnának-e ezáltal. Ehhez hasonlóan a 

legkisebb koalíciós párt, az FDP védelemi politikusa, Marcus Faber sem akar többé „vörös vonalat” 

az Ukrajnába szállítandó fegyverekkel kapcsolatban, ami újabb véleménykülönbségekre mutat rá 

mind a kancellár pártján, mind a kormánykoalíción belül.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2.  Miniszteri tisztsége ellenére Nancy Faeser miniszterelnökjelölt akar lenni 

Hessen tartományban   

Nancy Faeser (SPD) szövetségi belügyminiszter múlt héten bejelentette, hogy az ősszel esedékes 

hesseni tartományi választáson az SPD csúcsjelöltjeként fog indulni, egyúttal viszont „az országért 

érzett felelősségből” megtartja belügyminiszteri tisztségét is. Utóbbiról Faeser csak abban az esetben 

mondana le, amennyiben a tartományi választásokat az SPD nyerné és ő miniszterelnök lehetne. A 

döntés a kancellár teljes támogatását élvezi, egyúttal nagy meglepetést nem okozott, mivel már nyílt 

titoknak számított eddig is, hogy Faeser szívesen visszatérne Hessen tartományba. Ezt követően az 

múlt hétvégén az SPD tartományi szervezete hivatalosan is csúcsjelöltté választotta Faesert. 

A bejelentés kapcsán nemcsak a CDU/CSU és német közbeszéd egy része, hanem a legkisebb 

koalíciós partner, az FDP is arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háborúval, a nagy 

menekültmozgásokkal és a továbbra is magas terrorfenyegetettséggel összefüggő válságok idején 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/kampfjets-debatte-ukraine-krieg-russland-100.html
https://de.euronews.com/2023/01/31/kampfjets-streit-deutschland
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nem lehet egyszerre a szükséges elkötelezettséggel vezetni a szövetségi belügyminisztériumot, 

valamint egy csúcsjelölti kampányt folytatni. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Biztosított a német villamosenergia-ellátás 

Még a szén 2030-ig történő teljes, korai kivezetése esetén is garantált lenne a biztonságos 

villamosenergia-ellátás – erre a következtetésre jutott a Szövetségi Hálózati Ügynökség a 

villamosenergia-ellátás biztonságának felügyeletéről szóló új jelentése.  A tanulmány szerint a 2025 

és 2031 közötti időszakban garantált a biztonságos villamosenergia-ellátás – a hőszivattyúk, az e-

autók vagy az elektrolízisek által indukált növekvő villamosenergia-fogyasztás fennállása, valamint 

még a szén 2030-ig történő teljes kivonása esetén is. „Ez azt jelenti, hogy a németországi ellátás 

biztonságának nagyon magas szintje megőrizhető, még Európa többi részével összehasonlítva is” – áll a jelentésben, 

amelyet a szövetségi kormány két évente tesz közzé és amelynek célja a piac és a hálózat 

szempontjából várható fejlemények – krízisforgatókönyvek kivételével – elemzése és 

figyelembevétele. 

A Szövetségi Gazdasági és Éghajlatvédelmi Minisztériumnak a dokumentum által tett intézkedési 

ajánlások szerint a megújuló energiaforrások kiépítését továbbra is jelentősen támogatni kell annak 

érdekében, hogy az ellátás biztonsága továbbra is a legmagasabb szinten biztosított legyen. Ezenfelül 

új hidrogén-, bioenergia- és gázerőműveket kell kiépíteni, vagy a már meglévőket korszerűsíteni. 

Robert Habeck (Zöldek) szövetségi gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter bejelentette, hogy 2023 

első felében – a Szövetségi Hálózati Ügynökség ajánlásának megfelelően – erőmű-stratégiát 

(Kraftwerkstrategie) terjeszt elő, hogy minél hamarabb megépülhessenek a klímasemleges 

villamosenergia-rendszerhez szükséges erőművek. Ezeknek előreláthatólag hidrogénnel is tudniuk 

kell majd működni, ezért már a kezdetektől fogva eszerint kell tervezni azokat.  

A jelentéssel kapcsolatban a szénkitermelésben jelentősen érintett keleti tartományok képviselői 

jelezték, hogy a szövetségi kormány a szénkitermelés előrehozott befejezésére irányuló tervei nem 

reálisak az érintett területeken. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Már biztos: február 12-én lesz a megismételt tartományi választás Berlinben 

A berlini tartományi választások megismétlésére az eredeti tervek szerint, február 12-én kerülhet sor, 

miután a múlt héten a Szövetségi Alkotmánybíróság gyorsított eljárásban elutasította a szavazás rövid 

határidővel történő elhalasztásának elrendelését. 

A megismételt választásokra azért van szükség, mert 2021. szeptember 26-án, a Bundestag választásokkal 

egyidőben került sor egy népszavazásra, a Berlini Tartományi Parlament (Abgeordnetenhaus), valamint 

a berlini tizenkét Kerületi Tanács tagjainak megválasztására is. A voksolást eljárási hibák és 

törvénysértések egész sora kísérte – többek között hibás vagy hiányzó szavazólapok kerültek kiosztásra, 

a szavazóhelyiségek közül többet ideiglenesen bezártak, majd tovább tartották nyitva, egyes esetekben 

pedig elegendő szavazólap hiányában a választók a szavazóhelyiségekben sietve lemásolt szavazólapokon 

kellett hogy szavazzanak. Mindezen körülmények a szavazóhelyiségek előtti hosszú sorok kialakulásához 

vezettek, amelyek miatt 2022. november 16-án a Berlin Tartományi Alkotmánybíróság úgy döntött, 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/faeser-innenministerin-wahl-hessen-100.html#xtor=epr-376
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/nancy-faeser-politische-gegner-beklagen-doppelrolle-bei-kandidatur-18649988.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bundesnetzagentur-versorgungssicherheit-bericht-kohleausstieg-1.5742918
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/energieversorgungssicherheit-2161980
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hogy a berlini tartományi választásokat teljesen meg kell ismételni. Ezen döntés ellen nyújtottak be 

alkotmányjogi panaszt és egyúttal sürgősségi kérelmet a választások teljes megismétlésének 

megakadályozására. 

A mostani döntés értelmében annak pontos vizsgálata azonban, hogy a 2021. szeptemberi választás 

teljes megismétlése az Alaptörvénnyel összeegyeztethető-e még várat magára, és csak utólagosan, a 

megismételt választások után fog kiderülni. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Informatikai óriásberuházás a Saar-vidéken 

Az amerikai Wolfspeed, a német ZF járműipari beszállító cégcsoporttal közösen, több mint 

kétmilliárd euró értékben hoz létre egy új félvezető gyárat a Saar-vidéken. Az új befektetés keretében 

a térségben a legújabb generációt képviselő, úgynevezett szilícium-karbid chipek termelése 

kezdődhet majd meg rövidesen. A harmadik és eddig legnagyobb ilyen félvezetőket előállító, magas 

szinten automatizált, üzem a tervek szerint akár 1000 új munkahelyet teremtene, egyúttal pedig újabb 

szimbolikus jele lenne a német autóipar elektromobilitás irányába történő átalakításának. 

Bejelentések szerint a gyártó és kutatóközpont kialakításának végső költsége megközelítheti majd 

akár a hárommilliárd eurót is – a megállapodás értelmében a befektetés költségének a negyedét a 

német állam állja majd. Az új gyár létrejötte ugyanakkor nemcsak regionális és szövetségi szinten 

számíthat fontos eseménynek Németországban, hanem egyúttal a közös EU-s célok elérésében is 

szerepet játszhat. Az elmúlt évek globális válságai ugyanis rávilágítottak az EU külső, elsősorban 

ázsiai chipbeszállítóktól való függőségére, amelyet orvosolandó az EU növelni szeretné a saját 

félvezető kapacitását – Brüsszel célja, hogy 2030-ra megduplázza részesedését a globális 

félvezetőgyártásból, és egyötödére növelje azt. 

Az új gyár terveinek bemutatásakor Olaf Scholz (SPD) kancellár az egykor nehéziparáról híres, 

gazdaságilag jobb napokat is látott Saar-vidék technológia revitalizációjáról beszélt, amelynek 

keretében a térség a hagyományos nehézipar helyett, immár a legmodernebb, megújuló 

technológiákra támaszkodó iparágak fellegvárává vállhat. Anke Rehlinger (SPD) tartományi 

miniszterelnök ezzel szemben kiemelte mennyire kiélezetté vált az új befektetések elnyerésére 

irányuló harc a közelmúltban az USA és az EU tagállamai között azt követően, hogy előbbi az új, 

inflációs csökkentésére irányuló törvény keretében jelentősen növelte az állami szubvenciók 

mértékét. Ugyanakkor, ahogy Rehlinger mondta, a szövetségi kormány segítségével a Saar-vidék 

bebizonyította, hogy „képes túlélni ebben a versenyhelyzetben is”.    

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. A CDU elnöksége kezdeményezi Hans-Georg Maaßen kizárását a pártból 

A CDU vezetőségének ultimátuma értelmében a párt hivatalos jogi lépéseket foganatosít Hans-

Georg Maaßen, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal egykori vezetőjének, pártból való kizárása 

érdekében. Maaßennek, akit csak a közelmúltban választottak a jobboldali konzervatív Werteunion 

(Érték-Unió) elnökévé, a CDU elnöksége vasárnap délig adott haladékot, hogy önként elhagyja a 

pártot, azonban a számos kijelentése miatt már évek óta politikai kereszttűzben lévő politikus 

láthatólag az elhúzódó – a párt számára fokozottan kényelmetlen és kínos – kizárási folyamat 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/bvg23-013.html
https://www.tagesschau.de/inland/wahl-berlin-urteil-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/scholz-besuch-zf-und-wolfspeed-bauen-megachipfabrik-an-der-saar-18646678.html
https://www.rtl.de/cms/gute-nachricht-fuer-das-saarland-weltweit-groesste-chipfabrik-geplant-5028266.html
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véghezvitele mellett döntött. Kritikusai szemében Maaßen a CDU számára többszörösen is 

túlzottan radikális (meglátásuk szerint szélsőjobboldali) álláspontot képvisel egyes kérdésekben, 

ami árt a párt társadalmi megítélésének. Támogatói ezzel szemben a CDU vezetőségének valós 

társadalmi problémáktól és folyamatoktól való eltávolodását hánytorgatják fel, amely révén a párt 

mára már szinte elvesztette jobboldali, konzervatív gyökereit. 2018-ban való leváltását és 

nyugdíjazását követően ezen, a politikai és társadalmi nézetekkel kapcsolatos vita, úton-útfélen 

fellángolt Maaßen és a mindenkori CDU pártvezetés között, utóbbi végül Maaßen legújabb – nagy 

vihart kavart – nyilatkozata után döntött a politikus kizárásának kezdeményezéséről. Az ügy 

következő állomásaként a CDU szövetségi vezetősége február 13-án ül majd össze a tervezett 

kizárás jogi lépéseinek a megtárgyalására.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktualitások 

"Európa egysége, a mi boldogságunk." Ezzel a mondattal foglalható össze Prof. Dr. Hans-Gert 

Pöttering hosszú, Európáért lüktető politikai karrierje. Biográfiájának magyarországi bemutatója 

alkalmából a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért szeretettel meghívja Önt 2023. 

február 15-én 17.00 órától a Mathias Corvinus Collegium Hunyadi Mátyás termében 

megrendezett az Egy európai lelkiismeret című eseményére, amelynek keretében nagy örömmel 

üdvözöljük Prof. Dr. Hans-Gert Pötteringet, az Európai Parlament 12. elnökét, a Konrad-

Adenauer-Stiftung korábbi elnökét, valamint biográfiájának szerzőit Prof. Dr. Michael Gehlert, 

a Hildesheimi Egyetem újkori német és európai történelem professzorát és Történeti Intézetének 

vezetőjét, valamint Dr. Marcus Gonschort, a Hameln-i Tanulmányi Szeminárium rektorhelyettesét, 

történészt. 

Regisztráció 2023. február 12-ig a Magyar-Német Intézet honlapján lehetséges. 

 

Intézetünk 2023. évi első németországi, személyesen megtartott rendezvényére január 23-án, hétfőn 

Düsseldorfban került sor. A Malkasten Művész Egyesület – Németország egyik legrégebben, közel 

175 éve alapított kulturális egyesületének – az épülete adott otthont az Ezer éve Európa közepén – 

A magyar állam karaktere című kötet ünnepélyes bemutatójára. A Mathias Corvinus Collegium 

Magyar-Német Intézete, a Német-Magyar Társaság, valamint a düsseldorfi Magyar Főkonzulátus 

által közösen szervezett, nagy érdeklődés mellett megrendezett eseményen, az egybegyűlt vendégeket 

Bauer Bence, faz MCC Magyar-Német Intézetének igazgatója köszöntötte. 

A teljes beszámoló elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Cikk- és interjúajánló 

Németország lépésre kényszerítette az Egyesült Államokat - szemlézte a Berlini Gyorst, a Magyar-

Német Intézet heti, magyar nyelvű hírlevelét a Vasárnap.hu. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 

 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/maassen-laesst-cdu-frist-verstreichen-18655366.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/cdu-ultimatum-maassen-101.html
https://feliratkozas.mcc.hu/hu/magyar-nemet-intezet-2023-2-15
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-ezer-eve-europa-kozepen-a-magyar-allam-karaktere
https://vasarnap.hu/2023/02/01/nemetorszag-leopard-harckocsi-orosz-ukran-haboru/
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Felkarolja a megyei tehetségeket az MCC - Sajtótájékoztató keretében értékelték a tavalyi évet a 

Mathias Corvinus Collegium (MCC) békéscsabai képviseletén kedden, ahol a Magyar-Német Intézet 

tevékenysége is említésre került. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a BEOL holnapjára.  

 

Sokasodnak az aggodalmak Németországban - szemlézte a Berlini Gyorst, a Magyar-Német Intézet 

heti, magyar nyelvű hírlevelét a Vasárnap.hu. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 

 

A Magyar-Német Intézet igazgatója, Bauer Bence az Inforádiónak nyilatkozott az alsó-ausztriai 

tartományi választásokról, valamint annak az osztrák belpolitikai folyamatokra levonható 

tanulságairól.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója a Fix Tv Enigma c. műsorának volt a vendége, ahol 

a német belpolitikai folyamatok mellett a németországi Ukrajnának történő fegyverszállításokról is 

beszélt.  

A teljes interjú megtekintéséhez kattintson a Fix Tv Youtube-csatornájára. 

 

Azt láthattuk, hogy ez nem egy egyszerű döntés volt, hanem egy hosszú, politikai háttéralkut 

követően döntött úgy Németország, hogy ilyenfajta fegyvereket szállít Ukrajnának, hiszen a 

korábbiakban számos más eszközt szállított, a sisakoktól kezdve egészen az önjáró tüzérségi 

eszközökig – magyarázta Dobrowiecki Péter, a Magyar-Német Intézet kutatási vezetője a 

Demokratának. 

A teljes interjú elolvasásához kattintson a Demokrata honlapjára. 

 

A sokáig tartó habozás ellenére úgy döntött az Olaf Scholz vezette német szövetségi kormány, hogy 

tizennégy Leopard 2 A6 típusú harckocsit küld Ukrajnának, támogatásul az oroszok elleni 

háborúban. Arról, hogy milyen út vezettet idáig a Magyar Nemzet Dobrowiecki Péterrel, a Magyar–

Német Intézet kutatási vezetőjével beszélgetett. 

A teljes interjú elolvasásához kattintson a Magyar Nemzet honlapjára. 

 

Tombol az infláció Németországban is - szemlézte a Berlini Gyorst, a Magyar-Német Intézet heti, 

magyar nyelvű hírlevelét a Vasárnap.hu. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 

 

https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/01/felkarolja-a-megyei-tehetsegeket-az-mcc?utm_source=factiva_f&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://vasarnap.hu/2023/01/31/nemetorszag-berlini-gyors-kozvelemenykutatas/
https://mcc.hu/uploads/default/0001/37/28eeda742aceae4338248234de2e753264c1c579.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=MnivzB_0Ulk&ab_channel=FIXTVHUNGARY
https://demokrata.hu/vilag/megosztott-a-nemet-tarsadalom-634967/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2023/01/megosztott-a-nemet-tarsadalom-a-tankszallitassal-kapcsolatban?fbclid=IwAR15Y44dP5hDJdiRSvQuIKUm3EVh8NH2173NQ69SPuWdv5mF2fYivL_kFt4
https://vasarnap.hu/2023/01/23/nemetorszag-berlini-gyors-inflacio-euro-valsag/
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Megvan Németország új védelmi minisztere - szemlézte a Berlini Gyorst, a Magyar-Német Intézet 

heti, magyar nyelvű hírlevelét a Vasárnap.hu. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 

 

Kínos bakik és botrányok után a német kancellárnak búcsúznia kellett első választottjától, új 

miniszterén nagy lesz a nyomás, sok politikai karrier ért már véget a „legforróbb székben” a védelmi 

tárca élén. Egy újabb bukás azonban már Olaf Scholz pozícióját is kikezdheti. Ezekről nyilatkoztak 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója és Fonay Tamás, a Magyar-Német Intézet 

projektkoordinátora az Indexnek. 

A teljes interjú elolvasásához kattintson az Index honlapjára.  

 

Férfi került a német védelmi tárca élére, aki előtt három nő vezette a minisztériumot. Ami közös volt 

bennük az érdemi katonai tapasztalat és a vezetői képességek hiánya, illetve a botrányok. Ezekről 

kérdezte a Hír Tv Bauer Bencét, a Magyar-Német Intézet igazgatóját. 

A teljes interjú megtekintéséhez kattintson a Hír Tv honlapjára. 

Miért mondott le a német védelmi miniszter, Christine Lambrecht? Boris Pistorius, az eddigi 

szászországi belügyminiszter lesz a szövetségi német kormány védelmi minisztere. Erről beszélt 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója a Hit Rádió Közélet c. műsorában.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Hit Rádió Youtube-csatornájára. 
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