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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2023. január 23. 

 

1. Boris Pistorius az új szövetségi védelmi miniszter 

Christine Lambrecht lemondását követően Boris Pistoriust kérte fel új szövetségi védelmi 

miniszternek Olaf Scholz kancellár – bemutatásakor így méltatva az új kabinettagot: „Pistorius 

rendkívül tapasztalt politikus, aki közigazgatási tapasztalattal rendelkezik, évek óta foglalkozik 

biztonságpolitikával, továbbá hozzáértésével, magabiztosságával és nagy szívével pontosan a megfelelő személy arra, 

hogy a Bundeswehrt átvezesse ezen a korszakváltáson (Zeitenwende).“  

A 62 éves Pistorius már 16 évesen belépett az SPD-be, jogot végzett, majd 2006 és 2013 között 

Osnabrück (alsó-szászországi város) főpolgármestere volt. Ezt követően belügy- és sportminiszter 

lett Alsó-Szászországban, harmadik hivatali ciklusát néhány hónappal ezelőtt kezdve meg. 

Személyével kapcsolatban újra és újra felröppentek olyan pletykák, hogy szövetségi szintű politikai 

ambíciói is vannak, neve már a 2021. szeptemberi választások utáni kormányalakításkor is felmerült, 

mint lehetséges kormányzati szereplő.  

A szociáldemokrata politikus, 2017-től az SPD pártvezetőségének tagja, és tapasztalt politikai 

menedzsernek/szervezőnek számít. A szövetségi és tartományi belügyminiszterek körében Pistorius 

az elmúlt években hozzáértő szakpolitikusként szerzett hírnevet, aki pártján belül a pragmatikus 

szárnyhoz tartozik és a belbiztonsággal kapcsolatban kemény és határozott álláspontot képvisel. 

Mindazonáltal nem számít igazán erős embernek/első vonalas politikusnak politikai közösségén 

belül: A 2019-es SPD-pártelnökválasztáson Pistorius Petra Köpping szászországi tartományi 

miniszterrel együtt a párt társelnöki pozíciójára pályázott. A jelöltek azonban a hat jelöltpárosból a 

szavazatok 14,41%-val mindössze az ötödik helyen végeztek csak. 

Pistorius kinevezése, mivel a jelenlegi háborús helyzetben az egyik legfontosabb tárcává vált a 

védelmi minisztérium, fontos hatással lehet Olaf Scholz kancellár pozíciójára és a koalíció 

stabilitására. Egy újbóli hibás személyzet politikai döntés ezen a poszton, komoly problémát 

jelenthetne Scholz vezetői integritásának. Ezenfelül ezzel a lépéssel a kancellár feladta azon, hivatali 

idejének kezdetén tett ígéretét, miszerint a miniszteri posztokat egyenlő arányban töltik be férfiak és 

nők (gender balance, jelenleg 9 férfi és 7 női miniszter van). A német politikai közvélemény 

megítélése ennek megfelelően megoszlik Pistorius kinevezéséről. A kormánykoalíció pártjainak 

soraiból alapvetően – bár az SPD-n és a Zöldeken belül a gender balance feladását többen 

kifogásolják – Pistorius sok megelőlegezett dicséretet kapott, ezzel szemben az ellenzék 

visszafogottabban reagált a személyére.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/boris-pistorius-tritt-amt-an-ein-dicht-getakteter-erster-tag-18613685.html?premium
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/pistorius-vereidigung-103.html
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2. Német-Francia Miniszteri Tanács  

2023. január 22-én volt az Élysée-szerződés 1963-as aláírásának 60. évfordulója, amelyet 

Németország és Franciaország egy a nemzeti parlamentek közös ünnepségével és a német-francia 

minisztertanács ülésével méltattak.  

Az Élysée-szerződés aláírásával Konrad Adenauer és Charles de Gaulle – mindössze 18 évvel a 

második világháború befejezése után – lefektette a Németország és Franciaország közötti 

megbékélés alapjait, amellyel véget ért a két ország közötti évszázados rivalizálás. A kormányok 

képviselőinek rendszeres találkozói (évente két alkalommal) mellett az Élysée-szerződés szoros 

együttműködést és koordinációt foganatosított a kül-, biztonság-, ifjúság- és kultúrpolitika minden 

fontos kérdésében a két ország között.  

Ennek a szoros partnerségnek a szimbólumaként 2023. január 22-én 23. alkalommal ülésezett a 

Német-Francia Miniszterek Tanácsa, amelyet még októberben a védelmi- és biztonságpolitikai 

különböző német és francia álláspontok miatt Emmanuel Macron francia elnök elhalasztott. Most 

azonban az ő meghívására Olaf Scholz (SPD) kancellár és a teljes szövetségi kabinet részt vett az 

ülésen és a közös ünnepségen. 

A jubileum alkalmával Scholz és Macron is az EU magabiztosabb szerepvállalását szorgalmazta a 

világban. „Lehet, hogy még nagyobb fordulópont előtt állunk. Fordulópont a többpólusú világ felé, amellyel nem 

tudunk szembenézni a nemzeti burokba húzódva” – mondta a német kancellár egyúttal kiemelve, hogy nem 

engedhetünk meg magunknak többé egy „kisstílű Európát”, amely a nemzeti egoizmusnak hódol, és 

szakadékot nyit Kelet és Nyugat, Észak és Dél között. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Scholz kancellár beszéde a davosi Világgazdasági Fórumon 

Az idei Világgazdasági Fórumon való felszólalásában Olaf Scholz kancellár beszédének 

vezérmotívuma a német gazdaság különleges ellenálló- és alkalmazkodó képessége volt, amelynek 

részeként az meglepő gyorsasággal érte el az orosz energiahordozóktól való függetlenedést. 

Aktuálpolitikai kérdések – különösen az Ukrajnának szállítandó német harckocsik nyitott kérdése –   

ugyanakkor jellemzően hiányoztak a kancellár beszédéből – bár az eddigi német fegyverszállítások 

kiemeléséről nem feledkezett meg Scholz a német kormány sikereinek felvázolásakor. 

Beszédében a kancellár hosszan méltatta az új német gazdasági modellt, amely – Scholz szerint – 

bebizonyította, hogy a karbonmentes gazdaság elérésére irányiló célkitűzések és átalakítások nem 

veszélyeztetik a gazdaság alapjait, mi több inkább hozzájárulnak új hosszútávú és egyben 

fenntartható és nyereséges befektetési lehetőségek létrejöttéhez. 

Meghatározó német sajtóorgánumok beszámolója szerint a kancellár beszéde inkább hasonlított a 

német ipar egy képviselőjének kortesbeszédéhez, mint az ország kormányfőjének megfontolt 

fellépéséhez.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/frankreich-node/60-jahre-%C3%A9lys%C3%A9e-vertrag/2574486
https://www.n-tv.de/politik/Scholz-und-Macron-beschwoeren-EU-Zeitenwende-article23862389.html
https://www.tagesschau.de/kommentar/weltwirtschaftsforum-scholz-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltwirtschaftsforum-davos/olaf-scholz-wirbt-in-davos-um-investitionen-in-deutschland-18611751.html
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4. Németország egyelőre nem szállít Leopard 2 harckocsikat Ukrajnának 

Németország az erős belpolitikai és nemzetközi nyomás ellenére és az előzetes várakozással szemben 

egyelőre nem szállít Leopard 2 típusú harckocsikat Ukrajnának. Ezt az új szövetségi védelmi 

miniszter, Boris Pistorius jelentette be a Ramsteinben található amerikai katonai támaszponton a 

nemzetközi Ukrajna-konferencia margóján. Mindazonáltal, mint a miniszter elmondta, a harckocsik 

jövőbeni szállítását nem szeretné kizárni, így parancsot adott a Bundeswehr készleteinek a 

megvizsgálására arra az esetre, ha a német kormány a közeljövőben mégis a harckocsik szállítása 

mellett döntene.  

Pistorius egyúttal visszautasította a vádakat, miszerint Németország blokkolja a Leopard 2 harckocsik 

szállítását és hangsúlyozta, hogy a szövetségi kormány továbbra is támogatja Ukrajnát, azonban most 

az ukrán légvédelem megerősítése a legfontosabb. 

Az elmúlt hetekben különösen az európai szövetségesek gyakoroltak nyomást a német kormányra a 

tankok szállítása érdekében. Mivel azonban ezeket Németországban gyártják, így más országok, 

például Lengyelország vagy Finnország, kizárólag a német kormány jóváhagyásával szállíthatják 

ezeket a harckocsikat Ukrajnába. Pistorius ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ilyen jóváhagyás még 

nem történt. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Több ember él Németországban, mint valaha 

Legfrissebb statisztikai felmérések szerint a Németországban élő emberek száma immár meghaladta 

a 84 millió főt. A német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Statistisches Bundesamt) felmérése szerint 

2022 végére már 84,3 millióan éltek Németországban. A nettó bevándorlási arányokat nézve 

körülbelül 1,42-1,45 millió fővel többen költöztek Németországba, mint ahányan elhagyták az 

országot. Ez azt jelenti, hogy a nettó bevándorlás 2022-ben több mint négyszerese volt az előző 

évinek, egyúttal pedig magasabb, mint a hivatalos felmérések 1950-es kezdete óta bármikor. A 

Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) nyilvántartása szerint a háború kitörése óta 

eddig több mint egymillió ukrajnai menekültet regisztráltak Németországban, főként nőket és 

gyermekeket. 

Kisebb mértékben, de szintén megnőtt a más országokból érkező személyek száma. A BAMF adatai 

szerint tavaly a legtöbb menedékjogot kérő személy (az Ukrajnából érkező menekültek nem 

kötelesek menedékjogért folyamodni Németországban) Szíriából érkezett (közel 71 ezer fő), ami 

közel 30 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A hivatal statisztikáiban a második 

helyen az Afganisztánból érkezők állnak (mintegy 36 ezer fő) – esetükben 56,2 százalékos növekedést 

regisztrált a BAMF. 

A német újraegyesítés óta szinte minden évben nőtt az ország lakosságának a száma, mindazonáltal 

a népességnövekedés kizárólag a bevándorlók magas számának nem pedig a természetes 

szaporulatnak köszönhető. Bevándorlás nélkül már 1972 óta folytatólagosan csökkent volna a 

lakosság száma.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/leopard-panzer-lieferung-ukraine-entscheidung-100.html#:~:text=Deutschland%20steht%20seit%20Monaten%20wegen,Bitte%20danach%20immer%20wieder%20vorgetragen.
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-nach-ramstein-konferenz-deutschland-hat-leider-versagt-18619117.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_026_124.html
https://www.n-tv.de/panorama/In-Deutschland-leben-so-viele-Menschen-wie-nie-zuvor-article23854848.html
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6. Rekordszintű infláció volt 2022-ben Németországban 

A 2022-es évben a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdete óta a legmagasabb áremelkedést 

mérték, a fogyasztói árak éves átlagban 7,9 százalékkal emelkedtek – közölte a Szövetségi Statisztikai 

Hivatal. 2021-ben az infláció mértéke – a koronavírus-járvány miatti lezárások utóhatásai ellenére 3,1 

százalék volt. „A történelmileg magas éves inflációs rátát elsősorban az energiatermékek és az élelmiszerek 

rendkívüli áremelkedése okozta az ukrajnai háború kezdete óta” – magyarázta Ruth Brand, a Szövetségi 

Statisztikai Hivatal elnöke.  

Éves szinten az energiatermékek 34,7 százalékkal, a földgáz mintegy 64,8 százalékkal, az 

üzemanyagok 26,8 százalékkal drágultak, míg az élelmiszerárak 13,4 százalékkal emelkedtek az előző 

évhez képest. A számítások szerint az energiaárak emelkedése nélkül az infláció mindössze 4,9 

százalék lett volna 2022-ben. 

Brand elmondta továbbá, hogy a 2022-es év kivételesen magas inflációs rátáit a szövetségi 

kormánynak a rövidtávú enyhítő intézkedésekkel sikerült mérsékelnie: „A 9 eurós jegy, az 

üzemanyagkedvezmény és az EEG-járulék eltörlése mellett ezek közé tartozott a gáz- és távfűtés áfájának 

csökkentése, valamint a gáz- és fűtésszámla december havi egyszeri kifizetése is”. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktualitások 

A média világa 1998 óta jelentősen megváltozott, és a világ minden tájáról származó információkhoz 

való hozzáférés soha nem volt még ilyen egyszerű, úgy tűnik, akkor még nem volt egy "európai 

nyilvánosság" kialakulóban. Az elmúlt tíz évben inkább az identitásról szóló viták domináltak, 

amelyek nem utolsósorban a nemzetállamok kulturális alapjairól szóltak. Hogyan alakította ez a 

változás a német médiateret és az Európával kapcsolatos nézeteket? Erről ad elő 2023. január 31-én 

kedden Frank Lübberding, a Magyar-Német Intézet vendége 17.00 órától az Scruton MCC-ben. 

Regisztrációhoz kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

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. 

 

Cikk- és interjúajánló 

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. 

 

https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/inflation-statistik-nahrungsmittel-energie-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/inflationsrate-2022-auf-rekordniveau-100.html
https://feliratkozas.mcc.hu/hu/magyar-nemet-intezet-2023-1-31
https://www.youtube.com/watch?v=_hqIJr-SPjo&ab_channel=MathiasCorvinusCollegium
https://www.youtube.com/watch?v=cFn37Ex68aE&ab_channel=HitR%C3%A1di%C3%B3K%C3%B6z%C3%A9let
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Az InfoRádiónak korábban Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója fejtette ki véleményét 

Olaf Scholcz ígéretéről és Christine Lambrecht lemondásának okairól.  

A teljes cikk elolvasásához kattintson az Infostart honlapjára. 

 

A német szövetségi kormány vezetője hamarosan bejelentést tesz a "női védelmi tárca" következő 

vezetőjének személyéről, aki lehet, hogy mégis férfi lesz, de akkor az egy bejelentés tulajdonképpen 

kettő lesz -mondta Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója az Inforádióban.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Inforádió honlapjára. 

 

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 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. 

 

https://infostart.hu/kulfold/2023/01/17/ferfi-politikus-veszi-at-a-vedelmi-tarcat-nemetorszagban?fbclid=IwAR208kxxXUNi7xstYkYKWWSv4LwNyLxRqt-3KPj0VfZVarJGXCzXp-p9FAY
https://infostart.hu/kulfold/2023/01/17/szakerto-ferfi-noi-igerete-csapdaba-ejtette-olaf-scholz-kancellart/amp?fbclid=IwAR0TYh4jIOC_tKrgf3e9qG_HD6DpdBVCJV4b8RcWAnmD0tJqHiaaoaEaB6c
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
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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. 

 

„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. 
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