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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2023. január 30. 

 

1. Németország mégis küld harckocsikat Ukrajnának 

Intenzív tárgyalási folyamatot követően a német kormány jóváhagyta a Leopard 2-típusú harckocsik 

szállítását Ukrajnának. A Scholz-kormány komoly nemzetközi nyomás alatt állt az elmúlt hetekben 

azt követően, hogy több szövetséges NATO tagállam kérésére sem volt hajlandó hozzájárulni az 

általuk hadrendben tartott harckocsik átadásához, illetve saját példányok leszállításához. Berlin ezt 

megelőzően a korábbi német fegyverszállítmányok elégséges mennyiségével és a Németország által 

hadrendben tartott – régebbi típusú – Leopard 2-es harckocsik kétséges hadrafoghatóságával 

indokolta a negatív választ. Majd a nemzetközi nyomás erősödésével amerikai harckocsik átadásától 

tette függővé a lépést. Végül Scholz kancellár halogató taktikája – német szempontból – sikeres 

politikai eszköznek bizonyult, hiszen a német kezességvállalás egyúttal amerikai lépéskényszert is 

eredményezett. 

Előzetes bejelentések alapján Berlin 14 darab Leopard 2A6 harckocsit bocsájt az Ukrán Hadsereg 

részére, amelyek legkorábban három hónap múlva kerülhetnének átadásra – jelentette ki Boris 

Pistorius (SPD) szövetségi védelmi miniszter. A csomag részeként a német fél végzi majd el az ukrán 

személyzet kiképzését, valamint biztosítja a harckocsik hatásos működtetéséhez szükséges lőszert, 

logisztikai segítséget és a rendszerek karbantartását is.  Jelenleg 14 európai állam rendelkezik Leopard 

2 típusú harckocsikkal, közülük Lengyelország mellett Finnország, Hollandia és Spanyolország is 

egyértelművé tette, hogy készen áll harckocsikat szállítani Ukrajnának.   

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2.  Alkotmányellenes a pártok finanszírozásának növelését elrendelő törvény 

A Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) döntése értelmében alkotmányellenes 

volt a CDU/CSU-SPD nagykoalíció által 2018-ban beterjesztett és megszavazott, 

pártfinanszírozással kapcsolatos törvény. Az állami pártfinanszírozást 25 millió euróval, évi 190 

millió euróra emelő döntés felülvizsgálatát az FDP, a Zöldek és a Baloldali Párt képviselői 

kezdeményezték. A bíróság meglátása szerint az akkori kormánypártok mindenekelőtt az emelés 

összegének megfelelő megindoklását mulasztották el, ezzel pedig alkotmányellenesen jártak el. A 

döntés értelmében a pártfinanszírozás korábbi jogi szabályozását kell ismét érvényesnek tekinteni. 

Alexander Dobrindt, a CDU/CSU Bundestag-frakció keresztényszociális vezetőjének álláspontja 

szerint a döntés egyúttal azt is jelenti, hogy a szóban forgó négy év alatt kifizetett 100 millió eurós 

többletösszeget az elmúlt törvényhozási ciklusban támogatásban részesülő pártoknak vissza kell 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-doppelte-botschaft-des-olaf-scholz-in-der-panzer-debatte-18628517.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-leopard-panzer-103.html
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fizetniük. A CSU esetében mintegy négymillió euróról van szó, amelyet párt külön félretett egy ilyen 

döntés esetére – jelentette ki Dobrindt.  

A nagyobb pártokat nagyságrendileg komolyabban érintheti a bírósági döntés, ugyanakkor szakértői 

meglátások szerint egy esetleges vészforgatókönyvre készülve a Bundestagban képviselt szinte 

valamennyi párt pénzügyi tartalékot képzett egy ilyen, vagy ehhez hasonló bírósági döntés esetére. A 

döntést követően a jelenlegi kormánykoalíció pártjai kezdeményezni kívánják a pártfinanszírozás 

eddigi szabályozásának a felülvizsgálatát. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Hans- Georg Maaßen lett a Werteunion elnöke 

Hans-Georg Maaßent, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi elnökét választották múlt hét 

szombaton a jobboldali konzervatív Werteunion (Érték-Unió) elnökévé. A csoportosulás 

vezetőjeként Maaßen „ki kíván állni a kereszténydemokrata célok megvalósításáért, a konzervatív és liberális 

értékekért, valamint mindenfajta ökoszocializmus és gender-wokizmus ellen” – fejtette ki a még CDU-s politikus 

megválasztása előtt a Twitteren. 

Maaßen megválasztását alapvetően beárnyékolta, hogy a szövetségi CDU kedden bejelentette 

pártkizárási eljárást fontolgat Maaßen ellen annak korábbi kijelentései miatt. A kritikák 

középpontjában álló politikus ezt megelőzően egy internetes portálnak adott interjújában a 

következőket mondta: „A zöld-piros faji doktrína szerint a fehérek alsóbbrendű faj”, valamint egy tweetben 

azt állította, hogy a „politikai-média teret mozgató erők” irányvonala a „fehérek elleni eliminációs rasszizmus”. 

Maaßen, aki az elmúlt években többször is jobboldali populista kijelentéseivel keltett feltűnést, „aljas 

rágalomhadjárattal” vádolta a CDU-t a pártkizárási folyamat lehetősége miatt. 

A 2017-ben alapított Werteunion a konzervatív kereszténydemokraták csoportosulásának tekinti 

magát és azzal érvel, hogy a CDU az akkori pártelnök, Angela Merkel alatt túlságosan balra tolódott, 

és újra konzervatívabb álláspontokat kell képviselnie. A csoportosulás bejegyzett egyesületként 

működik, azonban nem tartozik a CDU hivatalos pártágai közé. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Borús jövőkép – a FAZ publikálta legfrissebb átfogó 

közvéleménykutatásának eredményét  

A német lakosság többsége elégedett országának jelenlegi helyzetével, ugyanakkor sok esetben 

kifejezetten aggodalommal tekint az elkövetkező időszak elé – derül ki a Frankfurter Allgemeine 

Zeitung megbízásából elkészült legfrissebb közvéleménykutatásból. Az Institut für Demoskopie 

Allensbach (IfD Allensbach) által készített átfogó kutatás és elemzés szerint a megkérdezettek 

négyötöde Németországot erős és vonzó országként látja, egyúttal túlnyomó többségük szeret az 

országban élni. A megkérdezettek 83 százaléka az életszínvonalat és az életminőséget tartja 

különösen kiemelkedőnek, míg 84 százalék a kulturális kínálatot, 79 százalék pedig a társadalom és a 

vállalkozások minőségtudatosságát. A lakosság kétharmada a német vállalatok versenyképességét, 

valamint a gazdaság állami támogatását tartja az ország erősségének. Növekvő trendet mutat azon 

meggyőződés mely szerint a gazdasági sikerek nagyrészt a tisztességes munkakörülményeknek és a 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/verfassungsgericht-anhebung-staatlicher-parteienfinanzierung-rechtswidrig-18625321.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/parteienfinanzierung-verfassungsgericht-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/maassen-zum-chef-der-rechten-werteunion-gewaehlt-18637260.html
https://www.tagesschau.de/inland/maassen-werteunion-103.html
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munkavállalók nagyfokú teljesítési hajlandóságnak is köszönhetőek – jelenleg a megkérdezettek 70 

százaléka osztja ezt az álláspontot, míg hat évvel ezelőtt még csak 56 százalékuk vélte így.  

Ugyanakkor egyértelműen negatív trendek is kirajzolódnak: 2017-ben a válaszadók 81 százaléka látta 

az egészségügyi rendszert Németország erősségének, 2019-ben már csak 75 százalékuk vélte így, míg 

mára ez az érték már csak 60 százalék. Azok aránya, akik ezen a területen gyengeséget látnak, 2017 

óta több mint kétszeresére, 18-ról 39 százalékra nőtt. Fentiek fényében némileg meglepő, hogy 

összességében csak kevesebb mint minden harmadik megkérdezett bizakodó a jövővel kapcsolatban: 

Csak 31 százalékuk van meggyőződve arról, hogy Németország jó irányba és megfelelően fog 

fejlődni a következő tíz évben. Egyúttal csak 39 százalék bízik abban, hogy az ország tíz-tizenöt év 

múlva is a vezető gazdasági nemzetek közé tartozik majd – öt évvel ezelőtt még 59 százalék volt 

erről meggyőződve. 

Annak ellenére, hogy a lakosság erősségeket társít Németországhoz, ezzel egyidejűleg nőnek a 

kételyek az ország jövőbeli státuszával kapcsolatban. A többség az erősségek mellett komoly 

gyengeségeket is lát a mindennapokban, legyen szó a közlekedési infrastruktúráról, a digitális 

felszereltségről, az iskolák minőségéről vagy a család és a munka összeegyeztethetőségéről. 

A megkérdezettek túlnyomó többsége szerint sok területen a felszereltség és a hatékonyság 

kívánnivalót hagy maga után. Ez nemcsak az egészségügyi ellátásra és a gyógyszerek elérhetőségére 

vonatkozik, hanem ugyanúgy érvényes a Bundeswehr működőképességére, a közlekedési és digitális 

infrastruktúrára, vagy az állami szolgáltatások megbízhatóságára – legyen szó akár a helyi 

tömegközlekedésről, a vasútról, a gyermekgondozásról, az iskolai oktatásról vagy akár a hivatalok és 

hatóságok kérelmeinek feldolgozásáról – is.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Németország az EU és a MECOSUR közötti megállapodás minél 

gyorsabb életbeléptetését sürgeti 

Dél-amerikai körútjának első állomásán Buenos Airesben Olaf Scholz (SPD) kancellár az Európai 

Unió és a Dél-amerikai Közös Piac (MERCOSUR) közötti szabadkereskedelmi megállapodásról 

folytatott tárgyalások minél gyorsabb lezárása mellett foglalt állást. Alberto Ángel Fernández argentin 

elnökkel való megbeszélését követően tartott sajtótájékoztatón Scholz emlékeztetett, hogy az EU és 

a MERCOSUR államai közötti megegyezés immár több, mint 20 éve napirenden szerepel, mégse 

sikerült véglegesen lezárni azt. Az 1999-ben megkezdett folyamat során először 2019-ben sikerült 

áttörést elérni, azonban még mindig vannak vitás pontok a felek között, különösen az Amazonas 

térségében található esőerdők védelmének kérdésében. A megállapodás – mely a világ legnagyobb 

szabadkereskedelmi övezetévé válna – egy több mint 700 millió embert számláló piacot hozna létre, 

amely a világgazdaság közel 20 százalékát, egyúttal pedig a globális áruexport 31 százalékát fedné le.  

Háromnapos dél-amerikai körútja során a német kancellár Chilébe és Brazíliába is ellátogat majd. 

Szakértői elemzések alapján a multilaterális, illetve kétoldali, a térség államai és Németország közötti 

gazdasági együttműködések megkötésével Scholz elsődleges célja a Kínától való gazdasági függés és 

kitettség csökkentése lenne. Emellett a kancellár által felkeresett országok számos olyan, az átalakulás 

alatt álló német gazdaság számára kulcsfontosságú ásványkincs (mint például a lítium) kitermelésében 

is érdekeltek, amelyeket Berlin mindezidáig elsősorban Kínából szerzett be.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

https://zeitung.faz.net/faz/politik/2023-01-26/2b7b6deb4ce559aa73eff98bf93587be/
https://www.ifd-allensbach.de/startseite.html
https://www.n-tv.de/politik/In-La-Boca-blueht-Scholz-auf-article23878597.html?utm_source=newsletter&utm_medium=nachrichten_morgen&utm_campaign=30.01.2023&utm_content=21095377_topmeldungen_1
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschland-und-argentinien-wollen-baldiges-eu-mercosur-abkommen-18638003.html
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6. Növekvő különbség a kormánypártok és az ellenzék támogatottsága 

között 

Az elmúlt hetek felmérései (Insa-Institut/IfD Allensbach) szerint tovább nőtt az ellenzéki CDU 

előnye az erősebb kormánypártok előtt. Aktuális felmérések 27-31 százalék között mérik a jobb-

közép pártot, míg az SPD és a Zöldek további támogatottságvesztést követően 21, valamint 17 

százalékon állnak. Szintén folytatódik az FDP elmúlt év során tartományi szinten is megmutatkozó 

mélyrepülése, a párt immár a megkérdezett szavazók mindössze 6-7 százalékának szavazatát nyerné 

el, szemben a 2021 őszi Bundestagswahlon elért 11,5 százalékos eredménnyel. 

Az Insa-Institut felmérése alapján így a jelenlegi kormánypártok „közlekedési lámpa” koalíciója 45 

százalékkal elmarad a parlamenti többséghez szükséges értéktől. Ezzel szemben egy fekete-piros 

(CDU/CSU-SPD) nagykoalíció együttesen 47 százalékkal már parlamenti többséggel bírna, míg a 

CDU/CSU, a Zöldek és az FDP ún. „Jamaica-koalíciója” együttesen 52,5 százalékkal még a 

szavazatok többségét is magáénak tudhatná. A felmérések jelenleg 14-15 százalékon mérik az AfD-

t, míg a Baloldali Párt 4,5 százalékkal pillanatnyilag nem éri el a Bundestagba való bejutáshoz 

szükséges küszöböt. A felmérések szerint a további pártok együttes támogatottsága 6,5 és 8 százalék 

között mozog.  

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. 

 

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. 

 

 

 

 

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/sonntagsfrage-ampel-in-umfrage-ohne-mehrheit-lambrecht-stuerzt-in-ranking-ab/28913292.html
https://zeitung.faz.net/faz/politik/2023-01-26/2b7b6deb4ce559aa73eff98bf93587be/
https://feliratkozas.mcc.hu/hu/magyar-nemet-intezet-2023-1-31
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-ezer-eve-europa-kozepen-a-magyar-allam-karaktere
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Cikk- és interjúajánló 

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. 

 

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. 

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/
https://vasarnap.hu/2023/01/23/vedelmi-miniszter-nemetorszag-boris-pistorius-orosz-ukran-haboru/
https://index.hu/kulfold/2023/01/23/nemetorszag-olaf-scholz-boris-pistorius-christine-lambrecht-vedelmi-miniszterium/amp?fbclid=IwAR2BlBNdBP-Itvu6WpwE1Hvu8qypQhvQsJ5TKkLWfAX4ZKLvoOecWBoXlBE
https://hirtv.hu/global/global-nemetorszag-ukrajna-harmadik-legnagyobb-fegyverszallitoja-2562079?fbclid=IwAR0zkL6k0GiWvneoFUsCdG2JYiAezcH8IC6Ucv1FUdJx0e9qSZWPaXLnkoA


6  

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. 

 

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. 
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