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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2023. január 16. 

 
 

1. Benyújtotta lemondását Christine Lambrecht védelmi miniszter 

Az előzetes várakozásoknak megfelelően Christine Lambrecht szövetségi védelmi miniszter hétfő 

reggel benyújtotta lemondását Olaf Scholz kancellárnak, aki elfogadta azt. A Bundeswehr lassú 

modernizálása, az Ukrajnának szánt német fegyverszállítmányok körüli kezdeti nehézségek, valamint 

ügyetlen nyilvános kommunikációja miatt az elmúlt időszakban folyamatosan támadások 

kereszttüzében lévő miniszter körül az elmúlt hetekben még a kormányon belül is láthatóan elfogyott 

a levegő. Lemondó nyilatkozatában Lambrecht panaszként említi a személyére irányuló túlzott 

médiafigyelmet, amely hátráltatta munkájának hatékony elvégzésében. Kétségtelen, hogy az Ukrajna 

elleni orosz agresszió megkezdését követően hatványozott politikai, közéleti és médiafigyelem 

irányult a tapasztalt karrier politikusnak tartott Lambrechtre, aki viszont korábban egyáltalán nem 

számított védelmi és katonai ügyekben jártas szakpolitikusnak. Szakértők már hosszú hónapok óta 

látszólagos érdektelenséggel és a politikai és katonai szükségszerűségekre való rálátás hiányával 

jellemezték a miniszter munkásságát, aki bőven adott muníciót az ellenzék soraiból érkező 

kritikáknak is. 

Egyelőre bizonytalan, hogy ki követheti Lambrechtet a miniszteri székben – a koalíciós szerződés 

értelmében a védelmi tárca vezetőjét továbbra is az SPD adja majd, ugyanakkor a párt nem igazán 

rendelkezik prominens védelempolitikai szakpolitikussal, mi több a Scholz kancellár által korábban 

meghirdetett egyenlőségi faktor jegyében a kormányban továbbra is egyelő számban kell, hogy 

képviseljék magukat női, valamint férfi politikusok.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2. Lützerath kiürítése  

Hosszas előkészítést követően megkezdődött a klímavédelmi aktivisták által két év óta elfoglalt, 

korábban kiürített és lebontásra ítélt észak-rajna-vesztfáliai Lützerath település rendőrségi kiürítése. 

Az eredeti lakói által anyagi kompenzációt követően elhagyott, az RWE energetikai konszern 

tulajdonát képező település évek óta tervezett lebontására a szomszédos garzweileri lignitbánya 

bővítése miatt van szükség. Bár Németország deklarált célja a klímasemlegesség legkésőbb 2045-re 

való elérése az ukrajnai háború, valamint annak energetikai és gazdasági hatására az ország jelenleg 

széntüzelésű erőművekből fedezi energiaszükségletének több mint harmadát. Az Oroszországgal 

szembeni szankciók pedig tovább növelték a saját kitermelési kapacitás fontosságát. Nem véletlenül 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lambrecht-tritt-zurueck-nachfolge-soll-am-dienstag-verkuendet-werden-18605082.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christine-lambrecht-der-seltsame-ruecktritt-der-verteidigungsministerin-18604104.html?premium
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szorgalmazta az RWE, a szövetségi kormány támogatásával, a bánya bővítését annak ellenére, hogy 

a tervek szerint már 2030-ban leállítanák a szénbányászatot Németországban    

A kezdetben többnyire békésen, de lassan zajló – a falu területén magukat elbarikádozó több ezer 

aktivista kiszorítását célzó – hatósági akció a hétvégére erőszakos összetűzésekbe torkollott azt 

követően, hogy több mint 15 ezer újabb tüntető utazott a helyszínre. A rendőrség által alkalmazott 

fellépést számos kritika érte, ugyanakkor Herbert Reul (CDU) tartományi belügyminiszter 

többségében professzionálisnak és arányosnak minősítette a hatóságok munkáját.   

Elemzők szerint az esemény törést okozhat a Zöld párton belül – a sok esetben a párt bal szárnyához 

tartozó aktivisták ugyanis hevesen kritizálják a kormánykoalíció tagjaként az RWE energetikai 

konszern bányabővítését jóváhagyó pártvezetést. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Harkivban járt Annalena Baerbock külügyminiszter  

Annalena Baerbock (Zöldek) – a háború óta első külügyminiszterként – ellátogatott az orosz 

határhoz közeli Harkiv városába. Az északkelet-ukrajnai városban tett látogatása során a szövetségi 

külügyminiszter további támogatást ígért Németország részéről, illetve – a minisztérium közleménye 

szerint – személyes jelenlétével azt szerette volna megmutatni az ukrán embereknek, hogy 

számíthatnak a német szolidaritásra és támogatásra.  „Ez magában foglalja a további fegyverszállításokat is, 

amelyekre Ukrajnának szüksége van ahhoz, hogy szabaddá tegye azokat az állampolgárokat is, akik még mindig 

az orosz megszállás terrorja alatt szenvednek” – mondta Baerbock. 

A külügyminiszter csak néhány nappal azután látogatott az országba, hogy a szövetségi kormány úgy 

döntött, hogy Marder típusú lövészpáncélosokat szállít Ukrajnának. Baerbock ezzel a látogatásával 

továbbá ukrán kollégája, Dmytro Kuleba meghívásának tett eleget, aki vele együtt látogatott el a 

városba és német Leopard harckocsik szállítását sürgette. „Szükségünk van ezekre a tankokra, hogy 

felszabadítsuk városainkat, falvainkat és mindent, ami orosz megszállás alatt van” – mondta Kuleba.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Vita az Ukrajnának szállítandó német harckocsikról 

Tovább nőtt a nyomás a német kormányon azt követően, hogy Andrzej Duda lengyel államfő 

ukrajnai látogatása során kilátásba helyezte a Lengyel Hadsereg állományába tartozó – német gyártású 

– Leopard 2 típusú harckocsik átadását Ukrajnának. Sajtóértesülések szerint Lengyelország, a típust 

üzembe tartó más szövetséges államokkal karöltve, összesen 14 harckocsit juttatna el az Ukrán 

Fegyveres Erők számára, ugyanakkor a fegyverek harmadik fél számára történő átadását minden 

bizonnyal engedélyeznie kéne előzetesen Németországnak is. Lengyelország feltett szándéka, hogy 

Ukrajna modern, nyugati harckocsikkal való ellátása érdekében egy nemzetközi koalíciót hoznának 

létre. Ezt megelőzően finn politikusok (a Finn Hadsereg szintén üzemben tartja a típust) már 

felszólították Németországot az export engedélyezésére.  

Mindeközben Németországban a kérdés megosztja a szövetségi koalíciós kormány pártjait is. Robert 

Habeck (Zöldek) szövetségi gazdasági miniszter nem kívánta kizárni német Leopard 2-esek esetleges 

szállítását Kijevnek. Ezzel szemben a Steffen Hebestreit kormányszóvivő által közölt hivatalos 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/protest-in-luetzerath-schlammschlacht-18601459.html?premium
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/gruene-luetzerath-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/charkiw-baerbock-ukraine-krieg-russland-100.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/norwegen-will-deutschland-mit-wasserstoff-versorgen-18580233.html
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álláspont szerint a jelen pillanatban a kormány elegendőnek tartja az Ukrajnának nyújtott katonai 

segítség mértékét. Habestreit egyúttal emlékeztetett arra, hogy csak a közelmúltban döntött a 

kormány – az USA-val való megegyezés alapján – Patriot típusú légvédelmi rakétarendszer és Marder 

típusú lövészpáncélosok szállításáról.  

A Leopard 2-es típus különböző modernizációs szintet képviselő verziójából 13 európai ország 

jelenleg összesen több 2000 példányt tart üzemben.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Növekedni tudott a német gazdaság 

Jobban teljesített a német gazdaság 2022-ben, mint amire sokan számítottak. Az infláció, az 

energiaválság, az ukrajnai háború és a folyamatos ellátási problémák ellenére a német bruttó hazai 

termék (GDP) 1,9 százalékkal tudott nőni – közölte a Szövetségi Statisztikai Hivatal első becslésük 

alapján. A növekedés mértéke azonban, nem tudta a 2021-es év szintjét elérni, amikor 2,6 százalékkal 

nőtt a német GDP. 

A Hivatal becslése szerint az elmúlt év első három hónapjában 0,8 százalékkal, míg a második és 

harmadik negyedévben már csak kisebb mértékben növekedett a német gazdaság teljesítménye. Az 

év végére azonban tovább lassult és a GDP immár a stagnálás jeleit mutatta. Mindez azt jelenti, hogy 

a német gazdaság elkerülheti a téli recessziót, amit a legtöbb intézet és közgazdász előzetesen 

feltételezett. 

A Szövetségi Gazdasági és Éghajlatvédelmi Minisztérium szerint is egyre több jel utal arra, hogy a 

téli hónapokban a korábban vártnál enyhébb lesz a gazdasági visszaesés. Mindazonáltal a 

fogyasztókat egyre inkább elérő infláció 2023 elején még mindig terhelheti gazdasági fejlődést. 

Emellett a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok továbbra is visszafogják a beruházási 

kedvet. 

Robert Habeck (Zöldek) szövetségi gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter szerint a szövetségi 

kormány is kivette a részét abban, hogy a gazdaság a várakozásokkal ellentétben jobban teljesített.  

„Határozott fellépésünkkel tavaly kezelhetővé tettük a válságot. Rövid idő alatt törvénycsomagokat állítottunk össze, 

nagy összegeket mozgósítottunk a gazdaság támogatására és a fogyasztók tehermentesítésére.” – mondta Habeck. 

Mindezek ellenére a legtöbb szakértő továbbra is enyhe recesszióra számít az idei évben. A jelenlegi 

becslések szerint azonban nem valószínű, hogy bekövetkezik a sokak által előrejelzett súlyos 

gazdasági visszaesés. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. A mesterséges intelligencia szigorúbb uniós szabályozását követeli 

Németország 

Az EU és a tagállamok között a közeljövőben megkezdődő tárgyalások során Berlin a mesterséges 

intelligencia (AI) szigorúbb szabályozása érdekében kíván majd síkraszállni. Miközben a Tanács már 

elkötelezte magát egy kiindulási alapként szolgáló álláspont mellett, Németország most néhány 

ponton fenntartásait fejezte ki ezekkel kapcsolatban – ezzel Németország közelebb került az Európai 

Parlament álláspontjához, mint a többi tagállam. A tagállamok illetékes szakminiszterei, köztük a 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-debatte-kampfpanzer-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/viele-leopard-2-panzer-in-europa-sind-nicht-einsatzbereit-18589988.html?premium
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/bip-123.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/deutschland-wirtschaft-ist-2022-um-1-9-prozent-gewachsen-a-89a68580-1a4a-4159-84c6-a1e535245d0e
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német kormány képviselője, tavaly decemberben egyeztek meg a tervezett új mesterséges intelligencia 

törvény főbb keretpontjairól. A döntés tartalmi elemeit azonban már akkor finom kritikával illette 

Volker Wissing (FDP) digitalizációért felelős szövetségi miniszter. 

A német kormány álláspontja szerint az EU-ban teljes mértékben tiltani kéne a biometrikus 

felismerési technológiák alkalmazását – ahogyan azt már a három kormánypárt 2021-es koalíciós 

megállapodása is kimondta. Sajtóértesülések alapján azonban esetleges későbbi kompromisszumként 

Berlin e kérdésben csak a közterületeken alkalmazott valós idejű biometrikus azonosítás tilalmáért 

száll majd mindenáron síkra, míg a visszamenőleges azonosítást potenciálisan engedélyeznék. 

Emellett Németország támogatni kívánja a tiltott gyakorlatok listájának kiterjesztését, olyan a 

hatóságok által használt hazugságvizsgáló vagy egyéb érzelemérzékelő eszközökre, amelyek 

mesterséges intelligencia rendszerekre támaszkodnának – a Tanács által elfogadott szövegtervezet 

ugyanis több kivételt is tartalmaz a bűnüldöző szervek munkájának a támogatására. Berlin ezzel 

szemben most – az Európai Parlament álláspontjához hasonlóan – a mesterséges intelligencia 

bűnüldöző szervek általi felhasználásának általános ellenőrzésének szigorítását szorgalmazza.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. Vizsgálatot indított a berlini ügyészség Christian Lindner 

pénzügyminiszterrel szemben 

Német sajtóértesülések szerint a berlini ügyészség vizsgálatot indított Christian Lindner (FDP) 

szövetségi pénzügyminiszterrel szemben. Hivatalosan nem megerősített információk alapján 

Lindner ellen egy korábbi lakásvásárlási hitel felvétel részletei miatt indulhatott eljárás. Az először a 

Tagesspiegel berlini napilap által közölt hír szerint Linder tavaly tavasszal elhallgatta, hogy ugyanannál 

a BBBanknál vett fel lakáshitelt, amelynek rendezvényén 2022 májusában miniszteri minőségben 

tartott beszédet – mi több az eseményt követően ugyanaz a bank egy újabb hitelfelvételi kérelmét is 

pozitívan bírálta el.  

Lindner kategorikusan elutasította az ellene felhozott vádakat, álláspontja szerint hivatalos 

miniszteri munkájának folytatólagos részét képezi az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken való 

nyilvános szereplés. Ugyanakkor a Tagesspiegel riportja szerint a miniszter már Bundestag 

képviselőként is többször fellépett a BBBank által szervezett esti rendezvényeken előadóként, 

amelyekért állítólag több tízezer euró tiszteletdíjat kapott. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

8. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktualitások 

Frank Spenglerrel, a Konrad-Adenauer-Stiftung korábbi képviseletvezetjővel, jelenleg a Magyar-

Német Intézet tanácsadójával a nemzetközi fejlesztési politikai együttműködésről, a Konrad-

Adenauer-Stiftung szerepéről és az importálni kívánt értékekről beszélgetett Darkó Tünde 

projektkoordinátor.  

 

A podcast meghallgatásához kattintson az MCC Youtube-csatornájára. 

https://www.euractiv.de/section/digitale-agenda/news/deutschland-hegt-weiterhin-vorbehalte-gegen-ki-gesetz-der-eu/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=16976&pnespid=6OhpEjkePbge3KWavjLpDJvXuRL2TJ5lc.et2fV0tUZmN0TfrTrFoCYmCz8d7rGK_zERl6cWAA
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/kuenstliche-intelligenz-wie-laesst-sich-chatgpt-baendigen,TSp35Kr
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christian-lindner-weist-vorwuerfe-der-vorteilsannahme-zurueck-18588031.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-01/christian-lindner-fdp-vorteilsnahme-immobilienkredit-berliner-staatsanwaltschaft?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=_hqIJr-SPjo&ab_channel=MathiasCorvinusCollegium
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Cikk- és interjúajánló 

Fontos lenne az eszmecsere a magyar-német viszonyban – írja Frank Spengler, a Magyar-Német 

Intézet tanácsadója a Corvinák hasábjain.  

A teljes cikk elolvasásához kattintston a Corvinák honlapjára. 

 

A CDU elnöke élesen bírálta a szilveszter éjjel Berlinben és más német nagyvárosokban randalírozó 

és a rendőrökre, tűzoltókra is támadó bevándorlókat. A többségében a 2015-ös hullámmal érkező 

migránsok közel fele nem tud és nem is akar elhelyezkedni és beilleszkedni – mondta Bauer Bence, 

a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézetének igazgatója.  

A teljes intejrú meghallgatásához kattintson az Inforádió honlapjára. 

 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója az Inforádió vendége volt, ahol beszélt többek 

között a jelzőlámpa-koalíció elmúlt egy évéről és mostani megítéléséről beszélt. 

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

 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója a francia-német kapcsolatokról adott interjút január 

8-án az Inforádiónak. 

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

 

Német lövészpáncélosok kerülnek az ukrán frontra - szemlézte a Berlini Gyorst, a Magyar-Német 

Intézet heti, magyar nyelvű hírlevelét a Vasárnap.hu. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 

 

2022. december 8-án volt egy éve, hogy az Olaf Scholz kancellár vezette német kormány megkezdte 

munkáját. Mi jellemezte a balközép német kormány stratégiáját az elmúlt évben? Erről beszélt a 

Magyar-Német Intézet kutatási vezetője, Dobrowiecki Péter a Magyar Katolikus Rádió Kerengő c. 

műsorában.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Magyar Katolikus Rádió honlapjára. 

 

Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az Ultrahang 

vendége volt, ahol a német fegyverszállításról, a koalíciós partnerek viszonyáról, a német gazdaság 

helyzetéről és egy esetleges kormányválság kérdéséről beszélt. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Ultrahang Youtube csatornájára. 

 

https://corvinak.hu/velemeny/2023/01/13/fontos-lenne-az-eszmecsere-a-magyar-nemet-viszonyban?fbclid=IwAR39UHc0LpsEzmQ1GMUzir5O0x4z0I3_ID_-MAcqhU2PUpxM7zDCWcZ08nE
https://infostart.hu/kulfold/2023/01/14/bauer-bence-a-cdu-elnok-jelzese-egyertelmu-kemenyebb-migracios-politikat-akar?fbclid=IwAR3wB8pVsUXmN-4-yhlPvb9_x5rfq6AfOoZl1yrobEubvX6dy_CVYXIy3h8
https://mcc.hu/uploads/default/0001/36/771053ffca299510d8bf0f7a784340d826c7e587.mp3?fbclid=IwAR1PCNOtQWXFY_hCQwYoLQ2AF4FpgA7Ii-zbHYY6PJiIUlIyPdxBPAWop4k
https://mcc.hu/uploads/default/0001/36/2861f4b2e1e37bdff7441d112327f300a424faad.mp3?fbclid=IwAR1pa-GWMwl4-ytlcOBusmrCo45xmHVIWnbOoljyepJuzAxKUvt0SnrJFow
https://vasarnap.hu/2023/01/11/marder-loveszpancelos-nemetorszag-usa-ukrajna-oroszorszag/
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=17&mev=2023&mho=01&mnap=11&mora=17&mperc=04&fbclid=IwAR2Mlo1JgsdLGNHu41u4FTOt5ruhksgl73bKbsoqmYRYPHdEF2wzMEFapkc
https://www.youtube.com/watch?v=Ypug6t25OIo&ab_channel=Ultrahang
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„A németek most érdekes helyzetben vannak: nagyon rövid időn belül jelentős mennyiségű földgázt 

kell pótolniuk a piacról. Ez más nyugat-európai országokról – például Franciaországról – egyáltalán 

nem mondható el.” – nyilatkozta Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója az Indexnek.  

A teljes interjú elolvasásához kattintson az Index honlapjára. 

 

Pontosan 200 éve, 1823. január elsején született a talán leghíresebb magyar költő, Petőfi Sándor, aki 

a mai napig oly mértékben meghatározó alakja a magyar költészetnek, hogy neve szinte egybeforrt a 

versművészettel. Fonay Tamás, a Magyar-Német Intézet kutatásért és rendezvényekért felelős 

projektasszisztense a Corvinákon írt portrét Petőfi Sándorról. 

A teljes írás elolvasásához kattintson a Corvinák honlapjára. 

 

Németországban lelassult és az elemzői várakozások alatt alakult az éves infláció szintje. Ez 

Magyarországra nézve is kedvező hatásokat indíthat el – mondta az Inforádiónak a Mathias Corvinus 

Collegium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója, Bauer Bence.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Infostart honlapjára. 

 

Komoly problémák vannak a német választási rendszerrel Oliver Lembcke, a bochumi Ruhr 

Egyetem politológia professzora, a német választási rendszer elismert szakértője szerint, aki nemrég 

az MCC Magyar-Német Intézetének meghívására látogatott hazánkba. 

A teljes interjú elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

 

A németek annyit fizettek a EU-nak, mint még soha - szemlézte a Berlini Gyorst, a Magyar-Német 

Intézet heti, magyar nyelvű hírlevelét a Vasárnap.hu. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Vasárnap.hu honlapjára. 
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