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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI EZÚTTAL KEDDEN  

2022. JÚNIUS 7. 

 

1. A Bundestag megszavazta a 2022-es költségvetést és a 100 milliárd eurós védelmi 

különalapot 

2022. június 3-án a szövetségi parlament megszavazta a 2022-es év költségvetését, amelynek 

teljes összege 496 milliárd euró. Ehhez a szövetségi kormánynak immár harmadik éve hitelt 

kell felvennie – idén 138,9 milliárd eurót. Ez a hitelösszeg a második legmagasabb a 

Németországi Szövetségi Köztársaság történetében: csak a tavalyi, a pandémia miatt felvett 

215,4 milliárd eurós hitel volt ennél magasabb. A költségvetési szavazást megelőzően a 

parlament az ahhoz szükséges abszolút többséggel ismét jóváhagyta, hogy hatályon kívül 

helyezzék az Alaptörvényben rögzített adósságféket az idei évre. Mindazonáltal Christian 

Lindner (FDP) szövetségi pénzügyminiszter szerint a kormány 2023-tól ismét be fogja tartani 

az adósságfék előírásait.  

A költségvetést ezúttal a szokásosnál jóval később fogadták el a szövetségi parlamenti 

választások és az azt követő kormányváltás miatt. Alapesetben erről mindig az új év kezdete 

előtt születik döntés, most azonban a jelzőlámpa-koalíció (SPD–Zöldek–FDP) minisztériumai 

a 2022-es év eleje óta mind ez idáig ideiglenes költségvetéssel dolgoztak. 

Továbbá a Bundestag ugyanezen a napon megszavazta a Bundeswehr korszerűsítésére szánt 

100 milliárd eurós védelmi különalapot is a múlt heti négy párti megállapodásnak megfelelően. 

Christine Lambrecht (SPD) szövetségi védelmi miniszter szerint nagy hiányosságok 

jelentkeznek a német hadseregben, így tekintettel Oroszország Ukrajna elleni háborújára, 

Németországnak képessé kell válnia arra, hogy hadseregével megvédje az országot és saját 

értékeit. Ez az összeg – különalapról lévén szó – nincs benne a fentebb említett költségvetésben, 

valamint az Alaptörvényben rögzített adósságfék sem érvényesül ez esetben. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2. Olaf Scholz kancellár légvédelmi rendszer szállítását ígérte Ukrajnának  

Olaf Scholz (SPD) kancellár modern légvédelmi rendszer szállítását ígérte Ukrajnának. Itt 

pontosan az Iris-T SLM földi légvédelmi rendszerről van szó, amely „a legmodernebb 

légvédelmi rendszer, amellyel Németország rendelkezik”, és amellyel „olyan helyzetbe hozzuk 

Ukrajnát, hogy egy egész nagyvárost meg tudnak védeni az orosz légitámadásoktól” – mondta 

Scholz szerdán a Bundestagban. Emellett Németország az ukrán fegyveres erők rendelkezésére 

bocsát egy nyomkövető radart is, amely alkalmas a tüzérség észlelésére. A kancellár 

bejelentette továbbá, hogy országa „technikai lehetőségeihez mérten” támogatni fogja az 

Egyesült Államok által beharangozott rakétavetők ukrajnai szállítását.  

https://www.tagesschau.de/inland/bundestag-beschliesst-haushalt-2022-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/bundeshaushalt-und-sondervermoegen-der-bundeswehr-verabschiedet-102.html


 
 
 

2 

 
 

Annalena Baerbock (Zöldek) szövetségi külügyminiszter még aznap fékezte az ezzel 

kapcsolatos várakozásokat, és elmondta, hogy a rendszerek Ukrajnába történő szállítása 

hónapokig is eltarthat, mivel a Bundeswehr maga nem rendelkezik ezekkel.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. A CDU bemutatta az új „Alapvető értékek chartájának” tervezetét 

Az új alapprogramhoz (Grundsatzprogramm) vezető úton a CDU megtette az első lépést, és 

múlt hét hétfőn bemutatta az átfogó ,,Alapvető Értékek Chartájának" tervezetét, amely egyúttal 

az új alapprogram preambuluma is lesz. A párt elnöksége a múlt év szeptemberi szövetségi 

parlamenti választásokon elszenvedett történelmi vereség, valamint az új pártelnök 

megválasztása után februárban döntött annak a bizottságnak létrehozásáról, amelynek feladata 

a CDU új alapprogramjának kidolgozása. Ezen bizottság égisze alatt tizenegy további 

albizottság dolgozik, amelyből az egyik az „Alapvető Értékek Chartájával” foglalkozik, és 

amelynek vezetője Prof. Dr. Andreas Rödder, Intézetünk volt vendégelőadója. 

A párt elnöksége június 15-én dolgozik tovább a tervezeten, majd azt a szeptemberi hannoveri 

szövetségi pártkongresszuson fogadják el a tervek szerint. Addig is – ahogy Friedrich Merz 

pártelnök fogalmazott – a dokumentum irányadó lépésként szolgál a többi szakértői bizottság 

munkájához. Ezután kell elkészíteni a párt új alapprogramját 2024-ig. Az „Alapvető Értékek 

Chartájának” tervezetében a CDU hangsúlyozza keresztény–szociális, liberális és konzervatív 

gyökereit is, valamint azt, hogy magát továbbra is mint a „közép néppártja” látja. A 

dokumentumban konkrét fontos célként szerepel többek között egy olyan európai Németország, 

amely „következetes klímavédelemmel gyorsítja fel a klímasemlegességhez vezető utat”. 

Említik továbbá a „szociális és ökológiai piacgazdaság” fogalmát, valamint azt a törekvést, 

hogy „megvalósuljon a férfiak és nők tényleges egyenlősége”. 

Az Alapprogram Bizottság elnöke, a párt alelnöke, Carsten Linnemann szerint a chartával a 

CDU új, meggyőző és bátorító narratívájáról van szó. A következő években – mondta 

Linnemann – érdemi vitákat kell folytatni arról, hogy mi lenne jó a kereszténydemokrata 

pártnak, hisz a szakértői bizottságoknak több témában kell álláspontot kialakítaniuk, mivel a 

CDU jelenlegi alapprogramja 2007-ből származik. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Májusban újra nőtt az infláció, míg a munkanélküliség csökkent 

Májusban jelentősen nőtt az infláció Németországban, jelenleg a tavalyi év azonos hónapjához 

képest 7,9 %-kal magasabbak a fogyasztói árak. Áprilisban az infláció mértéke 7,4% volt. Az 

árak emelkedésének okai az orosz-ukrán háború következményeként megemelkedett 

energiaárak és a koronavírus végett megszakadt ellátási láncok miatt bekövetkezett 

kínálatcsökkenés. Előbbiek májusban 38,8%-kal nőttek az egy évvel ezelőtti értékükhöz képest. 

Az élelmiszerárak is átlagon felüli mértékben, 11,1%-kal emelkedtek.  

https://www.tagesschau.de/inland/bundestag-generaldebatte-131.html
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/scholz-sagt-ukraine-flugabwehrsystem-zu,T7UVyCj
https://www.tagesschau.de/inland/union-grundsatzprogramm-101.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-05/cdu-grundsatz-charta-friedrich-merz
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A szakértők azt feltételezik, hogy az inflációs nyomás egyelőre nagyon magas marad. Egy 

aktuális tanulmány szerint az élelmiszerárak emelkedése még nem érte el a csúcspontját és a 

fogyasztók 2022-ben egy 10,7%-os áremelkedéssel számolhatnak majd, amely fejenként évi 

több mint 250 euró többletkiadást is jelenthet. A megszaladó inflációt a szövetségi kormány 

egy tehermentesítési csomaggal kívánja ellensúlyozni: a következő három hónapban nagyjából 

három milliárd eurónyi adóról fog lemondani, hogy júniustól augusztus végéig olcsóbbá tegye 

a benzint és a gázolajat. Számokban mérve ez a benzin esetében 29,55 centtel, a gázolaj 

esetében pedig 14,04 centtel kevesebbet jelent literenként. Christian Lindner szövetségi 

pénzügyminiszter ezzel kapcsolatban kiemelte: a költségvetési politika elsődleges feladata az 

infláció elleni küzdelem. 

A munkanélküliségi rátára azonban nem hatott még sem az orosz-ukrán háború, sem a kínálat 

csökkenése. Május folyamán 50.000-rel csökkent a munkanélküliek száma, ezzel az arány 

5,0%-ról 4,9%-ra csökkent. A Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal igazgatótanácsának elnöke, 

Detlef Scheele mindezek mellett elmondta, hogy a háború és a kínálatcsökkenés rontják a 

kilátásokat. Ezen kívül továbbra is problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide. 

 

5. Boris Rheint választották Hessen tartomány új miniszterelnökévé  

Boris Rhein CDU-s politikus lett Hessen tartomány új miniszterelnöke. Az 50 éves férfit múlt 

hét kedden választották Volker Bouffier (CDU) utódjává a wiesbadeni tartományi 

parlamentben. A kormányzó fekete–zöld koalíciónak összesen 69 mandátuma van a 137 fős 

törvényhozó testületben, tehát eggyel több, mint az abszolút többséghez szükséges 68. Rhein 

azonban a titkos szavazás első fordulójában 74 szavazatot kapott, így tehát az ellenzék soraiból 

is szavaztak rá. Az új kormányfő ezt megelőzően a tartományi parlament elnöke volt. 

A 70 éves, a CDU-n belül Merkel szövetségesének számító Volker Bouffier csaknem tizenkét 

év után távozott hivatalából. Hessenben a tartományi választásokra jövő ősszel kerül sor, így a 

tartományi CDU, Bouffierral egyetértésben, erre való tekintettel döntött a személycseréről a 

kormány élén. A miniszterelnök lemondásával a tartományi alkotmány értelmében az összes 

miniszternek is le kellett mondania, azonban ők – egy kivétellel – az új miniszterelnök 

megválasztása után újból letették esküjüket. 

Rheinra a 2023 őszi választást megelőzően nem vár könnyű feladat: a CDU az addigi 

leggyengébb eredményét érte el a legutóbbi tartományi választáson (27 százalékkal), míg a 

Zöldek és az SPD egyaránt körülbelül 20 százalékot szereztek. Ennek megfelelőlen Rhein a 

következő területeken szeretne eredményeket felmutatni: társadalmi kohézió, szociálpolitika és 

az életkörülmények kiegyenlítése. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

 

 

 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-deutschland-mai-101.html
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/inflation-in-deutschland-steigt-im-mai-auf-7-9-prozent
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/arbeitslose-mai-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/hessen-ministerpraesident-volker-bouffier-boris-rhein-100.html
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6. A Bundestag a minimálbér és a nyugdíj emeléséről döntött 

A szövetségi parlament június 3-án, pénteken jóváhagyta a nyugdíjak és a minimálbér emelését. 

Július 1-jétől a volt nyugat-német tartományokban közel 5,5%-kal, míg a volt kelet-német 

részeken 6%-kal növekednek a nyugdíjak. A Bundestag megszavazta továbbá, hogy a törvény 

által előírt minimálbér októbertől 12 euróra emelkedik. A jelenlegi minimálbér 9,82 euró, ami 

egy korábbi döntés értelmében július folyamán először 10,45 euróra fog növekedni. A 

törvénytervezet elfogadása különösen fontos a szociáldemokrata pártnak, hisz ez volt az SPD 

egyik legfőbb választási ígérete. 

A szavazáson az Unió-pártok és az AfD tartózkodtak, míg a jelzőlámpa-koalíció (SPD-Zöldek-

FDP) pártjai a Die Linkével kiegészülve támogatóan szavazott. A kereszténydemokraták 

politikusai szerint az inflációs nyomás kezelésére a minimálbér növelése nem jelent megoldást. 

Ezzel szemben Hubertus Heil, szövetségi munkaügyi és szociális miniszter hangsúlyozta a 

döntés fontosságát, hisz a 22%-os emelésből leginkább a kelet-németországiak és a nők 

részesülnek, illetve mintegy 6 millió ember számára élete talán legnagyobb béremelkedését 

jelenti. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktuális események 

Május 30-án, Intézetünk a bécsi Diplomáciai Akadémiával, a bécsi Magyar 

Nagykövetséggel, a Konrad-Adenauer-Stiftung bécsi irodájával, valamint az az AIES 

osztrák biztonságpolitikai intézettel közösen rendezte meg az első közép-európai think-tank 

networking találkozót Bécsben. 

Az eseményről készült beszámolóért látogasson el honlapunkra. 

Május 25-én Dr. Gudrun Kugler osztrák parlamenti képviselő tartott angol nyelvű előadást 

az MCC Scruton Kávéházban „Freedom of Expression, Fundamental Rights and Liberties in 

Europe from the perspective of a politician” címmel. 

Az eseményről készült beszámolóért látogasson el honlapunkra. 

Június 22. és 24. között háromnapos német nyelvű konferenciát szervez az Andrássy 

Egyetem, a Magyar-Német Intézet és a Konrad-Adenauer-Stiftung „V4+Németország 

konferencia: Az európai Green Deal megvalósításának lehetőségei és kihívásai” címmel. 

Jelentkezési határidő: június 10. 

További információkért látogasson el a honlapunkra. 

Az MCC jövőre is megrendezi egyedülálló tehetséggondozó fesztiválját, az MCC Fesztet, 

amelyet 2022. július 28-30. között tartanak majd Esztergomban. 

A következő MCC Feszt részleteiről hamarosan a fesztivál honlapján olvashatnak. 

https://www.deutschlandfunk.de/rentenerhoehung-und-12-euro-mindestlohn-beschlossen-106.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/bundestag-mindestlohn-101.html
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-think-tank-talalkozo-becs
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-freedom-of-expression-fundamental-rights-and-liberties-in-europe-from-the-perspective-of-a-politician
https://magyarnemetintezet.hu/tehetseggondozas/v4-deutschland-konferenz-die-umsetzung-des-european-green-deal-moglichkeiten-und-herausforderungen
https://mccfeszt.hu/
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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: június 10. 

További információkért látogasson el a honlapunkra. 

Cikk- és interjúajánló: 

„Az energia lehet a magyar-ukrán viszony mentőöve” Gunter Weißgerber, a Német 

Szociáldemokrata Párt korábbi tagjának cikke jelent meg június 2-án, csütörtökön a Magyar 

Nemzetnek. A cikk elolvasásához kattintson honlapunkra. 

„Varsó: a külpolitikai cél most előnyt élvez a nemzeti érdekkel szemben” címmel 

magyar- lengyel viszony alakulásáról adott interjút kollégánk, Dobrowiecki Péter a Karc FM-

nek május 24-én. Az interjú meghallgatásához kattintson a Karc fm honlapjára. 

„Ein Energieembargo um jeden Preis?” címmel jelent meg május 19-én igazgatónk, Bauer 

Bence cikke a Preußische Allgemeine Zeitungban az orosz gáz- és olajembargóval 

kapcsolatos magyar és német álláspont közötti különbségekről. A cikk elolvasásához 

kattintson a Preußische Allgemeine honlapjára. 

„Felemás CDU-siker Észak-Rajna-Vesztfáliában” címmel jelent meg Bauer Bence és 

Fonay Tamás cikke május 16-án az észak-Rajna-vesztfáliai választások eredményéről és 

annak hatásáról a német szövetségi politikára. A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner 

honlapjára. 

Bauer Bence a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorában adott interjút május 

17-én az észak-Rajna-vesztfáliai választásokról.  Az interjú 06:48-tól hallgatható meg a 

Kossuth Rádió Archívumában. 
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https://magyarnemetintezet.hu/tehetseggondozas/summer-camp-deutschland-und-ungarns-zukunft-in-europa
https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/Magyar_Nemzet_print.pdf
https://karcfm.hu/archiv/varso-a-kulpolitikai-cel-most-elonyt-elvez-a-nemzeti-erdekkel-szemben-hangolo-2022-05-24/
https://paz.de/artikel/ein-energieembargo-um-jeden-preis-a6851.html
https://paz.de/artikel/ein-energieembargo-um-jeden-preis-a6851.html
https://mandiner.hu/cikk/20220516_eszak_rajna_vesztfalia_cdu_fdp_fonay_tamas_bauer_bence
https://mandiner.hu/cikk/20220516_eszak_rajna_vesztfalia_cdu_fdp_fonay_tamas_bauer_bence
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-05-17_06-00-00&enddate=2022-05-17_09-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-05-17_06-00-00&enddate=2022-05-17_09-10-00&ch=mr1
http://www.magyarnemetintezet.hu/

