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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2023. január 9. 

 

1. Újévi zavargások német nagyvárosokban 

Az újévi ünnepségek közepette jelentős összetűzésekre és zavargásokra került sor több német 

nagyvárosban. Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg és Düsseldorf utcáin az ünneplő tömeg közé 

vegyülő randalírozok megfékezésére csak komoly rendőri erők felvonultatását követően kerülhetett 

sor a hajnali órákban. A tűzijáték és petárda tilalmat semmibe vevő, döntően Maghreb országokból 

származó fiatal férfiak csoportjai idővel támadólag léptek fel nemcsak a rendőrséggel szemben, 

hanem az általuk gyújtott tűzek eloltására és a sérültek ellátására kiérkező tűzoltó és mentő 

egységekkel szemben is. A berlini tűzoltóság szóvivője szerint a fővárosban az este során számos 

alkalommal csak megerősített rendőri védelemmel tudták a hivatásos tűzoltók ellátni feladatukat. 

Csak Berlinben 145 letartóztatásra került sor, amely személyek közül – rendőrségi adatok szerint – 

csupán 45 rendelkezett német állampolgársággal.  

A zavargásokban részt vevő, döntően bevándorló hátterű, muszlim vallású fiatalok magas száma 

újból előtérbe helyezte a bevándorlók és menedékkérők német társadalomba való elégtelen 

integrálásával kapcsolatos vitát a német közbeszédben. Különösen heves polémiát váltottak ki az 

események Berlinben, ahol a 2021. szeptemberi törvénytelen helyhatósági választások miatt tavasszal 

megismételt választásokra kerül majd sor. Itt az SPD, a Die Linke és Zöld pártokból álló 

kormánykoalíció hevesen elutasította az ellenzéki CDU azon kritikáját, mely szerint a városvezetés 

eddigi politikája és a rendőrségtől elvont pénzügyi források egyenesen vezettek a városban tapasztalt 

kaotikus helyzetért. Ezzel szemben válasz sajtóközleményeikben a baloldali pártok szélsőjobboldali 

populizmussal vádolták meg a letartóztatottak nemzetiségi hovatartozását firtató CDU-

politikusokat.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2.   Német-norvég energetikai egyezmény  

Egy új kormányközi megállapodás értelmében a jövőben Norvégia hidrogént fog szállítani 

Németországba, amely kezdetben kiegészítené a Németországba irányuló norvég földgázellátást, 

majd idővel – a német klímasemlegességi célok szem előtt tartásával – ki is váltaná azt. A bejelentésre 

Robert Habeck (Zöldek) szövetségi gazdasági miniszter oszlói útja során került sor, amelynek 

keretében megállapodást írtak alá a német RWE és a norvég Equinor energetikai konszernek vezetői. 

A felek által kötött szerződés értelmében a német cégek részt vállalnak a szükséges energetikai 

infrastruktúra, legkésőbb 2030-ig történő kiépítésében – ennek részeként egy megfelelő 

hidrogénvezeték, valamint a célországon belüli disztribúciós létesítmények is kiépítésre kerülnének.  

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/silvester-krawalle-in-berlin-verdaechtige-sind-vor-allem-auslaender-18579139.html?premium
https://www.welt.de/politik/deutschland/article243048649/Fragenkatalog-zu-Silvester-Krawallen-CDU-will-Vornamen-wissen.html
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A fosszilis tüzelőanyagokról az éghajlatbarát üzemanyagokra való áttérés érdekében sürgősen 

szükség van a hidrogéngazdaság fejlesztésére – hangzott el az egyezményt kísérő sajtótájékoztató 

során. Ehhez az első lépés földgázból szén-dioxid megkötése útján előállított hidrogén („kék 

földgáz”), majd ezt követné a megújuló energiákból elektrolízissel előállított „zöld hidrogén” 

létrehozása. Markus Krebber RWE felügyelőbizottsági elnök szerint a legfontosabb első lépés a kék 

hidrogén nagy mennyiségben való előállítása lenne, mely folyamatot követően elindulhat majd ezen 

energiaforrás „egyre zöldebbé tétele”. 

A kék hidrogén felhasználását korábban sokáig éppen a zöldek vitatták a legjobban, azonban most a 

koalíciós német kormány mégis a leválasztási és sűrítési technológia (CCS) alkalmazása mellett 

döntött, mivel a zöld hidrogén még mindig túl drága és túl kevés, illetve nincs elég zöld áram hozzá. 

Az egyezmény értelmében a CCS terén megszerzett norvég tapasztalatokat így idővel Németország 

is kamatoztathatja majd.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3.  Felháborodás Christine Lambrecht védelmi miniszter újévi 

köszöntővideója miatt 

Christine Lambrecht (SPD) szövetségi védelmi miniszter szilveszterkor privát közösségi média 

fiókjain megosztott újévi köszöntővideójával, amelyben 2022-es év történéseiről vetett számot, 

került ismét a kritikák középpontjába. 

A videót a miniszter szilveszter éjjel Berlin egyik terén - feltehetően Friedrichshain-Kreuzberg 

kerületben vette fel a háttérben dübörgő petárdák és rakéták zajával. Az 56 másodperces videó, 

amelyben Lambrechtet a szeles idő és a robbanások miatt csak nagyon nehezen érteni, spontánnak, 

átgondolatlannak és egyúttal unprofesszionálisnak tűnik. Az SPD-s politikus szerencsétlenül 

választott mondatai – miszerint „Európa közepén háború dúl. Ezzel kapcsolatban sok különleges benyomást 

szerezhettem. Sok-sok találkozás érdekes és nagyszerű emberekkel. Szeretnék nagy köszönetet mondani ezért.” – az 

ukrajnai, több ezer halálos áldozattal járó orosz agressziós háború fényében helytelennek és távolinak 

tűnnek a berlini szilveszteri tűzijátékok esőjében. 

A Szövetségi Védelmi Minisztérium szóvivője elmondta, hogy a videó egy magánfelvétel, amelyhez 

nem használtak fel minisztériumi erőforrásokat, míg a szövetségi kormány nem kívánta mindezidáig 

kommentálni a felvételt és annak tartalmát. 

A videó kapcsán a minisztert – saját pártját kivéve – az összes párt kritikával illette, az Unió-pártok 

politikusai Lambrecht alkalmasságával kapcsolatos kétségeiknek adtak ismét hangot és követelték a 

miniszter lemondását vagy a kancellár által történő menesztését. Armin Laschet (CDU) volt 

kancellárjelölt a Twitteren mutatott rá arra, hogy Lambrecht Instagram-fellépése külföldön is 

megdöbbenést keltett. „A kancellárt tényleg nem érdekli Németország Európára és a világra gyakorolt hatása?” 

– tette fel a kérdést Laschet.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

https://www.tagesschau.de/ausland/habeck-norwegen-105.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/norwegen-will-deutschland-mit-wasserstoff-versorgen-18580233.html
https://www.tagesschau.de/inland/lambrecht-silvester-101.html
https://www.n-tv.de/politik/Lambrecht-spricht-inmitten-von-Boellern-vom-Krieg-article23816226.html?utm_source=newsletter&utm_medium=nachrichten_morgen&utm_campaign=03.01.2023&utm_content=21095607_nl_meistgelesen_2
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4. Németország Marder típusú lövészpáncélosokat szállít Ukrajnának 

Joe Biden amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Olaf Scholz (SPD) kancellár 

bejelentette, hogy Németország és az USA lövészpáncélosokkal látja el Ukrajnát az Oroszország 

ellen folytatott honvédő háborúban. 

Németország pontosan mintegy 40 Marder típusú gyalogsági harcjárművet és az USA-val közösen 

egy Patriot légvédelmi rendszert szállít Ukrajnának 2023 első negyedévében. Emellett az USA 

Bradley típusú tankokat küld, így ezek lesznek az első nyugati típusú páncélozott szállítókocsik, 

amelyeket Ukrajna kap. Steffen Hebestreit szövetségi kormányszóvívő szerint Leopard típusú tankok 

szállítása a telefonbeszélgetés alkalmával nem került szóba az amerikai elnök és a kancellár között. 

A Bundestag védelmi bizottságának elnöke, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) üdvözölte, 

hogy a kancellária szabaddá tette az utat a lövészpáncélosok szállításához. „Nagyon későn jön, de nem 

túl későn. Az erőfeszítéseink beváltak” - írta a Twitteren a szabaddemokrata politikus, aki ugyanakkor azt 

is hangsúlyozta: „Nem fogunk leállni. A Marder után jön a Leopard.” 

A berlini orosz nagykövetség mindeközben elítélte a szövetségi kormány azon döntését, hogy Marder 

lövészpáncélosokat és Patriot légvédelmi rendszert szállít az ukrán fegyveres erőknek. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Második hónapban csökkent a német infláció 

Németországban az év végén csökkent az infláció üteme. A Szövetségi Statisztikai Hivatal becslése 

szerint a fogyasztói árak decemberben 8,6 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos 

hónapjához viszonyítva. Novemberben ez az adat még 10 százalékos volt, a jelenlegi csökkenés a 

gáz- és távhőfogyasztóknak nyújtott egyszeri gyorssegélynek is köszönhető, amelynek költségeit a 

szövetségi kormány fizette. 

2022-ben 70 éve nem látott inflációt tapasztaltak a polgárok Németországban: a meredeken 

emelkedő energia- és élelmiszerárak 7,9 százalékra hajtották az éves inflációt, mint azt a Szövetségi 

Statisztikai Hivatal közölte. 

Ahhoz, hogy a hivatal statisztikáiban hasonlóan magas értéket találjunk, messzire, egészen 1951-ig 

kell visszamenni, amikoris 7,6 százalékos inflációt regisztrált a hivatal. Továbbá még az újraegyesített 

Németországban sem volt még soha olyan magas infláció, mint 2022-ben. Mindazonáltal itt fontos 

megjegyezni, hogy a számítási módszerek változtak az évek során. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. COVID-19 tesztelési kötelezettség a Kínából érkezőknek 

Az Európai Unió számos országához hasonlóan Németország is kötelező COVID-19 tesztelést 

vezet be a Kínából érkező utasok esetében. A Kínában tapasztalt, rendkívül gyorsan növekedő 

esetszámok immár indokolttá teszik legalább egy COVID-19 gyorsteszt elvégzését még a 

Németországba való utazásuk megkezdése előtt – jelentette be Karl Lauterbach (SPD) szövetségi 

egészségügyi miniszter. Ezen túlmenően a belépéskor az illetékes német hatóságok szúrópróbaszerű 

vizsgálatokat végeznek majd az esetleges új vírusváltozatok kimutatására – hangsúlyozta a miniszter.  

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/panzer-deutschland-leopard-ukraine-krieg-russland-bundesregierung-100.html#xtor=epr-376
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/deutschland-liefert-marder-panzer-koennen-die-wende-bringen,TS8LJnY
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/inflation-dezember-100.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_003_611.html
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Ezt megelőzően már több más uniós ország is a kötelező tesztelés bevezetése mellett döntött – 

miután a tesztelés egész EU-ban való kötelezővé tételére tett kísérlet kudarcot vallott. Más 

országokban, például Olaszországban vagy Franciaországban már korábban meghozták ezt a 

döntést. Németország után Ausztria, Svédország és Belgium is követi a kötelező koronavizsgálatra 

vonatkozó uniós ajánlást. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. 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. 

 

Cikk- és interjúajánló 

„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. 

 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-china-einreise-testpflicht-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-china-testpflicht-deutschland-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=_hqIJr-SPjo&ab_channel=MathiasCorvinusCollegium
https://index.hu/gazdasag/2023/01/08/haboru-oroszorszag-energia-veszelyhelyzet-energiavalsag-nemetorszag-foldgazellatas/
https://corvinak.hu/velemeny/2023/01/06/egy-szabadsagharcos-nep-koltoi-hangja?fbclid=IwAR1F-RyAIYwm_6MdH9adiTBFbmQGCqfDB6fwcysgp2Ap4Ai9TCnO2V5ld8s
https://infostart.hu/kulfold/2023/01/05/bauer-bence-csokken-a-nemet-inflacio-es-ez-nekunk-is-jo-hir?fbclid=IwAR3_wUsuPjTkoa1aYCRESJOXTwICCNej3e1X0_yVVl6r1YYXWGCvKcx4HlM
https://mandiner.hu/cikk/20230103_nemetorszag_valasztas_demokracia?fbclid=IwAR0tPfbEKtx9nVa_eaHAbQ74vXhtq7BUTRsEInYqfBNmkDrq2dwEr7f0uG0
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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. 

 

Válságkezelés és politikai paradigmaváltás - mit hozott az elmúlt egy év Németországban az új 

hárompárti koalíciós kormány vezetése mellett? Mennyire sikerült kezelni az energiaárak 

elszabadulását és miben változott a németországi energia-mix? Többek között ezekről is beszélt 

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója, az InfoRádió Aréna c. műsorában 2022.12.27-én. 

A teljes interjú meghallgatásához kattinston az Infostart honlapjára. 

 

Könyv egy olyan Németországról, ahol senki sincs biztonságban – Darkó Tünde, a Magyar-Német 

Intézet kommunikációért és tehetséggondozásért felelős projektasszisztensének recenziója 

Constantin Schreiber Die Kandidatin c. könyvéről.  

A teljes írás elolvasásához kattinston a Corvinák honlapjára. 
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https://vasarnap.hu/2023/01/03/berlini-gyors-nemetorszag-eu-anyagi-hozzajarulas/
https://infostart.hu/video/0ZDmzJyFNB0?fbclid=IwAR2fsqM1abWvkUFDEnWumcyuTiFUnz7_wzlAxbpiC1aoAh1gpJrs0YfpHb0
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