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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. JANUÁR 31.  

1. Ralph Brinkhaus lemondott az Uniópártok frakcióvezetői pozíciójáról Friedrich Merz 

javára 

 

Ralph Brinkhaus a CDU/CSU parlamenti frakciószövetség jelenlegi elnöke január 27-én, 

csütörtökön jelentette be, hogy Friedrich Merz javára nem jelölteti magát újra a frakcióvezetői 

pozícióra. Brinkhaus a frakció tagjaival levélben közölte döntését. Annak ellenére, hogy 

Brinkhaus korábban kifejezte szándékát a frakcióvezetői pozíció megtartására, csütörtöki 

levelében már azt javasolta, hogy az új frakcióvezető megszavazását hozzák előre, és erre 

április helyett már február 15-én kerüljön sor. Brinkhaus döntése mögött valószínűleg az a 

megfontolás áll, hogy elkerülje a párton belül a Friedrich Merzcel való potenciális konfliktust, 

amely nem hatna jól a párton belüli dinamikára, főleg a közeledő márciusi és májusi tartományi 

választásokat megelőző kampányidőszakot tekintve. A Saar-vidéken március 27-én, 

Schleswig-Holsteinben május 8-án, Észak-Rajna-Vesztfáliában pedig május 15-én lesznek 

tartományi választások. Brinkhaus levelében azt is leírta, hogy a közte és Friedrich Merz között 

húzódó különböző elképzelések a frakció vezetését illetően indokolják döntését. Brinkhaus 

levelében mindezek ellenére megerősítette, hogy természetesen képviselői mandátumát 

megtartja a jövőben és - mint ahogyan eddig is - nagy elköteleződéssel és örömmel fog tovább 

dolgozni a két párt együttes sikeréért. Frakcióvezetői megbízatása eredetileg április 30-ig tartott 

volna.  

A CDU kijelölt frakcióvezetője, Friedrich Merz és a CDU kijelölt főtitkára, Mario Czaja a 

digitális szavazatokat megerősítő levélszavazatok eredménye szerint javítani tudott a 

digitális pártkongresszuson elért eredményén. Merz a szavazatok 95,33 %-át (online 94,62%-

át) kapta a szavazáson, amelynek hivatalosan meg kellett erősítenie az előző hétvégi online 

szavazás eredményét. Czaja 94,24 %-ot kapott (online 92,89 százalékot).  Az 1001 küldött általi 

levélszavazásra jogi okokból volt szükség a január 22-i online pártkonferencia eredményeinek 

megerősítése végett.  
 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

2. Az AfD-t hosszú ideig vezető Jörg Meuthen lemondott pártelnöki pozíciójáról  

és ki kíván lépni a pártból  

 

Az Alternatíva Németországért (AfD) pártot hosszú ideig, 2015 nyarától mostanáig vezető Jörg 

Meuthen január 28-án, pénteken azonnali hatállyal lemondott pártelnöki pozíciójáról és kilép a 

pártból. Meuthen európai parlamenti mandátumát viszont meg kívánja tartani. Meuthen 

lemondását követően ideiglenesen a párt társelnöke, Tino Chrupalla vette át az elnöki pozíciót, 

amíg nem választanak Meuthen helyére új vezetőt. Meuthen pénteken úgy nyilatkozott, hogy 

álláspontja szerint az AfD egyes részei nem a szabad demokratikus rend talaján állnak, hanem 

egyértelműen totalitárius tendenciákat vél felfedezni. Hozzátette azt is, hogy az AfD jövőjét 

legfeljebb egy kelet-németországi regionális pártként tudja elképzelni. A koronavírus 

tekintetében kitért arra is, hogy nem ért egyet azokkal AfD-n belüli politikusokkal, akik korona-

diktatúráról beszéltek. Elmondta azt is, hogy nyugtalanítja az a tény, hogy a párton belül egyes 

politikusok nem veszik komolyan az AfD szélsőjobboldali szervezetként való megfigyelését. 

Az AfD parlamenti frakciójának elnöke, Alice Weidel összefüggést lát Meuthen európai 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-vorstand-merz-verbessert-ergebnis-nach-briefwahl-leicht-17767534.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/umfrage-insa-sonntagstrend-cdu-csu-ziehen-an-spd-vorbei-78997830.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fpolitik%2Finland%2Fpolitik-inland%2Fumfrage-insa-sonntagstrend-cdu-csu-ziehen-an-spd-vorbei-78997830.bildMobile.html&wt_t=1643644763699
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-csu-brinkhaus-verzichtet-zugunsten-von-merz-auf-fraktionsvorsitz-17759708.html
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parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése és a pártelnöki pozícióról való lemondás között és 

nemtetszését fejezte ki annak kapcsán, hogy Meuthen hirtelen politikai sárdobálásba kezd saját 

pártjával szemben. Mások szerint Meuthen hirtelen lemondása mögött Max Otte CDU-s 

politikus és az uniópártokon belüli konzervatív magot magában foglaló WerteUnion elnökének 

az AfD által szövetségi elnöki pozícióra jelölése állhat. Otte január 26-án, szerdán jelentette be, 

hogy visszalép a WerteUnion elnökségi pozíciójából és elfogadja a szövetségi elnöki jelölést. 

Az AfD általi jelöltség elfogadásának hatására többen kiléptek a WerteUnionból. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

3. A Zöldek új pártelnököket választottak 

 

Ricarda Lang és Omid Nouripour személyében új társelnököket választottak pártjuk élére a 

Zöldek. A digitális pártkongresszus január 28-án, pénteken és január 29-én, szombaton zajlott. 

A párt baloldali szárnyához tartozó Lang a szavazatok 75%-át, míg a realista pártszárnyhoz 

tartozó Nouripour azok 82,5%-át kapta. Politikai igazgatónak Emily Büninget választották, aki 

a szavazatok több mint 88 %-át kapta. Fontos célkitűzésként Lang a klímavédelmet és a 

szociális kérdések egyesítését fogalmazta meg, míg Nouripour azt szeretné, ha a Zöldek 

szerepet tudnának játszani a kancellár kérdésben. Lang megválasztása előtti beszédében 

kiemelte, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben nem áll rendelkezésre várakozási idő, a 

realitást, amelyben élünk nem tudjuk kiválasztani, csak elfogadni és a lehetőségek mentén 

cselekedni. A klímavédelmi és a szociális intézkedések összekapcsolását tekintve kiemelte, 

hogy igazságosság és méltányosság nélkül egyiket sem lehet megvalósítani, továbbá kiemelte, 

hogy a szociálisan gyengébb helyzetben élő embereket erősebben érinti a klímaváltozás. A párt 

realistákat alkotó csoportja nem támogatta Lang megválasztását, melynek oka, hogy a politikus 

ellen jelenleg is vizsgálatot folytat az ügyészség egy jogellenesen igénybe vett bónusz-kifizetés 

kapcsán, továbbá november végén nem akarta támogatni Cem Özdemir miniszteri jelölését a 

pártvezetésben. Nouripour megválasztása előtti beszédében dicsérte a leköszönő pártelnökök 

Annalena Baerbock és Robert Habeck munkáját és biztosította pártját arról, hogy a következő 

szövetségi parlamenti választások idején mindent meg fog tenni, hogy a Zöldek ismét 

kancellárjelöltet állíthassanak.  

A pártkongresszuson a leköszönő pártelnököket virággal búcsúztatták a párt tagjai, akik saját 

jellemzésük alapján egy nagy családot alkotnak, ahol mindenki egyéni történettel rendelkezik 

a párttagság felé vezető útról. Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg miniszterelnöke 

január 28-án, pénteken arra hívta fel a kongresszuson a figyelmet, hogy a pártnak tanulnia kell 

a hibáiból, mert a szövetségi parlamenti választások során véleménye szerint vereséget 

szenvedtek. Kretschmann úgy gondolja a Zöldeknek a politika minden területén jelen kellene 

lenniük, néppárttá kellene alakulniuk. Ezt követően január 29-én, szombaton a párton belül a 

koronavírus okán kifizetett bónuszokról és az indítványok határozatképességéről esett szó. A 

pártkongresszus végül úgy döntött, hogy a határozatképességhez 50 párttag szükséges. Ennek 

gyakorlatba való átültetéséhez alapszabály módosításra kerül majd sor, amelyhez a küldöttek 

kétharmadára van szükség.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Közvéleménykutatás az észak-Rajna-vesztfáliai tartományi választások várható 

eredményéről  

 

Észak-Rajna-Vesztfáliában május 15-én kerül majd sor tartományi parlamenti választásra. Az 

Infratest dimap által a WDR "Westpol" magazin megbízásából készített január 30-án, vasárnap 

https://www.br.de/nachrichten/amp/deutschland-welt/otte-tritt-als-vorsitzender-der-werteunion-zurueck,Sw1kRVB
https://www.cicero.de/innenpolitik/max-otte-afd-werteunion-juliane-ried-steinmeier
https://www.br.de/nachrichten/amp/deutschland-welt/otte-tritt-als-vorsitzender-der-werteunion-zurueck,Sw1kRVB
https://www.cicero.de/innenpolitik/parteiaustritt-joerg-meuthen-verlasst-die-afd
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ricarda-lang-und-omid-nouripour-zu-neuen-gruenen-vorsitzenden-gewaehlt-17764399.html
https://zeitung.faz.net/faz/politik/2022-01-31/e1c21a054b0153ff23d7069401c81207/?GEPC=s5
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közzétett közvélemény-kutatás szerint azt lehet mondani, hogy „ingatag” a politikai hangulat a 

tartományban. Három és fél hónappal a választás előtt a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és 

Németország Szociáldemokrata Pártja döntetlenre áll. Ha most vasárnap új tartományi 

parlamentet választanának, mindkét párt a szavazatok 28 százalékát szerezné meg. A három 

hónappal ezelőtti eredményekhez képest a CDU jelentősen - 6 százalékponttal – javított, míg 

az SPD 3 százalékponttal rontott. Tavaly októberben az SPD még egyértelműen a CDU előtt 

állt, míg nagyjából egy évvel ezelőtt a CDU nagy fölénnyel vezetett, a válaszadók 37%-ának 

támogatását élvezte, míg az SPD csak 17%-ot kapott a megkérdezettektől.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

5. A koronavírusról  

 

Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter, valamint Lothar Wieler, a Robert Koch 

Intézet igazgatója, január 28-án, pénteken tartottak sajtótájékoztatót a koronavírus jelenlegi 

helyzetéről. A sajtótájékoztatón jelen volt Christian Karagiannidis, a szövetségi kormány 

Koronavírus Szakértői Tanácsának tagja is. A sajtótájékoztatón egyöntetűen elmondták, hogy 

a vírus omikron-variánsának hulláma Németország-szerte rekordmagas fertőzöttségi adatokat 

produkál. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a fertőzésen átesetteket január 15-től már csak 

3 hónapig tekinthetőek védettnek, az előzőleg érvényes 6 hónappal ellentétben. Továbbá az 

aktuális adatok szerint a 7 napos újra- fertőződések száma a járványidőszak kitörése óta először 

haladta meg az 1000-t, sőt a január 29-én, szombaton reggel közzétett adatok szerint 1127,7 -t 

ért el. A Robert Koch Intézet január 29-én 189,166 új megbetegedést regisztrált.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

6. A német gazdaság ereje 0,7 százalékkal csökkent 2021 végén  

 

A Szövetségi Statisztikai Hivatal január 28-i közleménye szerint Németország bruttó hazai 

összterméke 0,7 százalékkal csökkent 2021 utolsó negyedévében, a harmadik negyedév 

adataihoz képest. Az eredmény nyilvánosságra hozatala előtt a témával foglalkozó 

közgazdászok csak 0,3%-os mínuszra számítottak. Sok szakértő azon a véleményen van, hogy 

az omikron-hullám 2022 első negyedévében is terhelni fogja a gazdaságot, így a gazdasági erő 

egymást követő két negyedévi csökkenésével kell számolni. Tavasztól a legtöbb szakértő 

érezhető gazdasági élénkülésre számít, ha a várakozások szerint a koronavírus okozta járvány 

alábbhagy. A szövetségi kormány az idei évre 3,6 százalékos általános gazdasági növekedést, 

2023-ra pedig 2,3 %-os GDP-emelkedést prognosztizál. Tavaly a német gazdaság 2,8 %-kal 

nőtt, de nem tudta ellensúlyozni a 2020-as első koronavírus okozta év 4,6 %-os visszaesését. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

 

Magyarországon sok esetben mintaországnak tartott Ausztriát több nagy politikai krízis 

rázta meg az elmúlt években, amelynek eredményeképp nyugati szomszédunknál három éven 

belül immár negyedik alkalommal állt fel új kormány. Ezek az események változást 

eredményeztek mind az osztrák belpolitikai erőviszonyokban, mind az ország kül- és Európa-

politikájában. Ennek fényében magyar szemmel nézve fontos tudni, hogy milyen pozíciókat 

vall magáénak a jelenleg Karl Nehammer kancellár által vezetett konzervatív-zöld 

kormánykoalíció, illetve mekkora esély van egy újabb kormányválságra vagy éppen előrehozott 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nrw-landtagswahl-spd-und-cdu-in-umfrage-gleichauf-a-63b997d4-01d4-4b5a-a7c7-c4e4320212b7
https://www.rnd.de/politik/live-gesundheitsminister-karl-lauterbach-und-rki-chef-wieler-zur-corona-lage-OLWVD6OZLBFH5KLE6PRPVM5N5U.html
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-neuinfektionen-rki-101.html
https://www.rnd.de/politik/live-gesundheitsminister-karl-lauterbach-und-rki-chef-wieler-zur-corona-lage-OLWVD6OZLBFH5KLE6PRPVM5N5U.html
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-neuinfektionen-rki-101.html
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választásokra. Lehetséges-e Sebastian Kurz politikai visszatérése, valamint milyen hatással 

lehetnek ezek az új belpolitikai erőviszonyok Ausztria Magyarországhoz fűződő szoros 

viszonyára? Ezekre a kérdésekre keressük a választ SCHALLER-BAROSS Ernő európai 

parlamenti képviselővel és Ausztria-szakértővel az Osztrák politika – magyar szemmel 

címmel tartott beszélgetésen 2022. február 10-én, csütörtökön az MCC Scruton kávézóban.  

Regisztrációért kattintson Intézetünk oldalára.  

 

30 éves a Magyar-Német Barátsági Szerződés. 30 évvel ezelőtt, 1992. február 6-án a 

Németországi Szövetségi Köztársaság és az akkori Magyar Köztársaság kormányának 

képviselői Budapesten aláírták a Baráti együttműködésről és európai partnerségről szóló 

szerződést. E megállapodás aláírásával mindkét állam elkötelezte magát amellett, hogy a 

„különleges kapcsolatoknak megfelelő szoros baráti együttműködésre törekszenek”. Ez a 

szerződés a mai napig az országaink közötti kétoldalú kapcsolatok alapját képezi.  A 

magyar–német barátság eme mérföldkövének és a nemzeteinket évszázadok óta 

összekötő közös örökségünk megünneplésére a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német 

Intézete az Európai Együttműködésért a Magyar-Német Barátsági Szerződés 30. évfordulója 

alkalmából jubileumi ünnepséget szervez február 14-én.  

Regisztrációért kattintson Intézetünk oldalára február 7-ig.  

Legutóbbi Budapest Lectures rendezvényünk vendégével, Prof. Dr. Ulrich SCHLIE német 

történésszel, az MCC vendégoktatójával kerestük a válaszokat arra, hogy miképp alakulhat 

Németország külpolitikája azt követően, hogy a 16 éven át regnáló kancellárt, Angela Merkelt 

a szociáldemokrata Olaf Scholz váltotta.  

A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.  

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. 

 

Cikk- és interjúajánló:   

„Évekkel vetne vissza bennünket a háború” Prof. Dr. Ulrich SCHLIE kül- és 

biztonságpolitikai szakértő álláspontja szerint, aki január 26-án jelenlegi német kormány 

külpolitikájának kilátásairól.  

Az interjú elolvasásához kattintson a Magyar Nemzet oldalára.  

Wahlkampf auf Ungarisch címmel jelent meg kollégánk, BÖHM Márton cikke a Budapester 

Zeitungban január 28-án, pénteken az április 3-i parlamenti választások előtti kampányról.  

A cikk elolvasásához kattintson a Budapester Zeitung oldalára.  

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/osztrak-politika-magyar-szemmel
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/30-eves-a-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes-jubileumi-unnepseg-budapesten
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/nemet-kulpolitika-kihivasai-beszelgetes-schlie-visiting-fellow-val
https://mcc.hu/hir/ujra-mcc-budapest-summit
https://magyarnemetintezet.hu/mediamegjelenesek
https://www.budapester.hu/inland/wahlkampf-auf-ungarisch/?fbclid=IwAR1ZCJPQOiOZGTgjWcJTT92T1w-sSz2z5_X7OHEHPI-MLVcuc30qH4MSILs
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Bauer Bence: Merkel alatt elveszett a CDU identitása, Merz azon dolgozik, hogy 

visszaszerezze. Január 27-én, csütörtökön az Inforádiónak adott interjút Intézetünk igazgatója, 

Dr. BAUER Bence.  

Az interjú elolvasásához kattintson az Inforádió oldalára.  

Konzervatív fordulatot hozhat a német kereszténydemokraták új elnöke. A Magyar 

Nemzetnek nyilatkozott Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence január 22-én, szombaton.  

Az interjú elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára.   

CDU – Hogyan tovább? Visiting fellownk, WERNER J. Patzelt írt a CDU vezetőségéről, az 

elmulasztott tennivalókról és körülményekről, amelyeket nem vettek figyelembe.   

A cikk elolvasásához kattintson a Corvinák.hu-ra.  

Az új CDU-elnök egy konzervatív forradalomnak lehet a szószólója. A párt személyi 

megújításáról és az azzal járó változásokról nyilatkozott Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER 

Bence az Inforádiónak január 21-én, pénteken.  

Az interjú elolvasásához kattintson az Inforádió oldalára.  

FAIRNESS BITTE! Über die Medienfreiheit in Ungarn. A magyarországi 

sajtószabadságról jelent meg egy vendégcikk németül az Ungarnreal.de-n. A megjelenés előtt 

került megrendezésre zoom konferencia keretein belül január 18-án „Médiaszabadság 

Magyarországon” címmel Intézetünk első rendezvénye 2022-ben. 

A cikk elolvasásához kattintson az Ungarnreal.de-re.   

Vor einer Belastungsprobe: Dei deutsch-ungarischen Beziehungen – ein Ausblick auf das 

Jahr 2022 címmel jelent meg kollégánk, Schlegl Kristóf írása január 15-én, pénteken a 

Budapester Zeitungban a Magyar-Német Barátsági Szerződés 30 éves évfordulója alkalmából  

A recenzió elolvasásához kattintson a Budapester Zeitung oldalára.  

Rezension – Der ungarische Staat: Zielscheibe und Vorbild címmel jelent meg január 14-

én, pénteken kollégánk, Böhm Márton recenziója német nyelven az Orbán Balázs és Szalai 

Zoltán szerkesztésében megjelent Ezer éve Európa közepén – A magyar állam karaktere 

könyvről. A recenzió elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.  
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