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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2023. március 13. 

 

1. Lehetséges áttörés az Északi Áramlat vezetékek felrobbantásával 

kapcsolatos német vizsgálatokban 

Német sajtóértesülések szerint a Szövetségi Főügyészség fontos fordulóponthoz érkezett a 2022 

szeptemberében felrobbantott Északi Áramlat vezetékek ügyében kezdeményezett nyomozás során. 

2022. szeptember 26-án éjjel a Balti-tenger fenekén robbanás következtében az Északi Áramlat 1 és 

2 vezeték négy vezetékszála közül három megsemmisült. A kiszivárgott vizsgálati eredmények szerint 

a szándékos szabotázsakció megrendelőjének kilétét továbbra is homály fedi, ugyanakkor a vizsgálat 

nagyrészt rekonstruálta, hogyan és mikor készítették elő a csővezetékek elleni robbanószeres 

támadást. Sajtóértesülések szerint ezek a nyomok Ukrajna párti csoportok érintettségére utalhatnak. 

A sajtóban megjelent információk szerint a nyomozóknak sikerült azonosítaniuk a hajót, amelyet 

feltehetően a titkos akcióhoz használtak. Ezek alapján egy lengyelországi székhelyre bejelentett ukrán 

tulajdonú cégtől bérelt jachtról van szó. A nyomozás szerint a titkos tengeri műveletet egy hat fős, 

öt férfiből és egy nőből álló csapat hajtotta végre. Az ARD, a „Kontraste”, az SWR és a ZEIT 

információi szerint egy nyugati hírszerző szolgálat állítólag már ősszel, azaz röviddel a robbantások 

után értesítette az európai partnerszolgálatokat arról, hogy nagy valószínűséggel egy ukrán osztag 

lehet felelős a robbantásokért. Ezt követően állítólag további hírszerzési jelzések is érkeztek, amelyek 

arra utaltak, hogy egy Ukrajnát támogató csoport lehet a felelős. 

A vezetékek megsemmisítésének körülményeit Németország, Dánia, Svédország, Hollandia és az 

Egyesült Államok együttesen vizsgálja. Németországban a Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a 

Szövetségi Rendőrség megbízásából a szövetségi főügyész vezeti a nyomozást. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2. A mesebergi kihelyezett kormányülés összefoglalója 

Múlt hét hétfőn zárta kétnapos kihelyezett kormányülését a német szövetségi kormány. Olaf Scholz 

(SPD) kancellár szerint a zárt ülésen a koalíciós pártok között több vitás kérdésben is történt 

közeledés. Az elmúlt hetekben és hónapokban a miniszterek és politikai közösségeik különböző 

kérdésekben, például az autópályahálózat bővítése, a belső égésű motorok tervezett fokozatos 

kivonása, az új olaj- és gázfűtési rendszerek betiltása, valamint a gyermekek után járó támogatás 

finanszírozása kapcsán kerültek összetűzésbe. A szociáldemokrata politikus ezzel kapcsolatban 

hangsúlyozta, hogy kormányának sok jelentős változással járó terve van, így természetes, hogy eltérő 

álláspontokat képviselnek egyesesetekben azzal kapcsolatban, hogy hogyan érjék el a kitűzött célokat, 

https://www.tagesschau.de/investigativ/nord-stream-explosion-101.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Nord-Stream-Sabotage-Politiker-warnen-vor-voreiligen-Schluessen,nordstream880.html
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mindazonáltal ez nem jelent problémát az előremutató munkában. A kormányülésen részt vett az 

Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is, akinek azonban nem sikerült megegyezést elérnie 

a jelenleg a kormánykoalíció pártjait leginkább megosztó és az európai partnereket feldühítő 

témában, a belső égésű motorral rendelkező járművek 2035-re történő kivezetésének kérdéskörében. 

A kihelyezett kormányülésen elért eredményekről részleteiben a közvéleményt nem tájékoztatták, az 

egymással civakodó politikusok azonban az egyeztetések után – a kezdetekhez hasonlóan – ismét 

egységet próbáltak szimbolizálni.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Drasztikusan átalakuló német energiamix 

A Szövetségi Statisztikai Hivatal (Statistisches Bundesamt) legfrissebb jelentése szerint az elmúlt egy 

évben jelentős változások álltak be a német energiamix összetételében. 2022-ben az energiatermelés 

33,3 százalékát a széntüzelésű erőművek állították elő, tovább növelve részesedési arányukat az 

elmúlt évekhez képest. A szénből történő villamosenergia-termelés egy éven belül 8,4 százalékkal 

nőtt, ezzel pedig tovább erősödött a szénerőművek kulcsszerepe a német energiaellátás 

biztosításában. Jelenleg Németországban a széntüzelésű villamos energia mintegy 60 százaléka 

lignitből, 40 százaléka pedig kőszénből származik. „A lignit iránti igényt nagyrészt a hazai termelésből, a 

kőszén iránti igényt pedig importból fedezik” – szögezi le a jelentés. 

A Németországban termelt és a hálózatba táplált villamos energia második legfontosabb forrása a 

szélenergia volt. Egy, a jelentés szerint, viszonylag szélcsendes év után a szélenergia villamosenergia-

termelésben való részesedése 9,4 százalékkal az össztermelés közel egynegyedére (24,1 százalék) nőtt 

2022-ben. A megfelelően napos órák magas számának köszönhetően a napelemekből származó 

energia aránya 10,6 százalékra nőtt 2022-ben (2021-ben 8,7 százalék) a német energiamixben. A 

megújuló energiaforrások extenzív kormányzati támogatása ellenére 53,7 százalékos részarányával a 

hálózatba táplált villamos energia nagy része még mindig hagyományos energiaforrásokból 

származott. Az ezekből a forrásokból származó termelés összességében azonban 8,7 százalékkal 

csökkent a földgáz- és atomerőművek csökkenő termelése miatt. Döntően az Ukrajna elleni orosz 

agresszió és annak hatásai miatt tovább csökkent a fölgázból származó energiafelhasználás 

Németországban. Így az ebből a forrásból származó villamos energia betáplálása 11,3 százalékkal 

csökkent azt követően, hogy 2021-ben már 5,8 százalékkal redukálódott.   

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Eljött a vég a Huawei számára a német 5G-hálózatokban? 

Az új német Kína-politikába illeszkedően a szövetségi kormány a német mobiltelefon-hálózatok 

védelmére hivatkozva egyre kritikusabb álláspontot képvisel a kínai szolgáltatókkal szemben, így az 

5G antennahálózatok, amelyekbe a három német mobiltelefon-hálózat-üzemeltető, a Deutsche 

Telekom, a Vodafone és az O2 Huawei-alkatrészeket telepített, felülvizsgálatát eszközöli. Az 

úgynevezett 5G törzshálózatok ellenőrzésére azért nincsen szükség, mert azokból a kezdetektől 

kizárták a kínai vállalatokat. 

A Szövetségi Belügyminisztériumnak a hálózat üzemeltetőkhöz intézett levele szerint a hivatal 

lehetségesnek tartja, hogy a Huawei és a ZTE kínai gyártók alkatrészei veszélyeztethetik a 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/kabinettsklausur-2023-2169100
https://www.welt.de/politik/deutschland/article244113525/Kabinettsklausur-Meseberg-Scholz-zieht-trotz-Streits-positives-Zwischenfazit-der-Koalition.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-nachhaltigkeit/kohleanteil-an-stromerzeugung-steigt-auf-ein-drittel-18734691.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/stromerzeugung-windenergie-kohle-solar-erdgas-atomstrom-101.html
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németországi közrendet és -biztonságot. Ezért minden kritikus – azaz biztonsági szempontból 

fontos – hálózatba már beépített alkatrészt vizsgálatnak vetnek alá. Ez a biztonsági eljárás már 

alapvetően eddig is létezett, azonban eddig az csak az újonnan beszerelendő „kritikus” alkatrészeket 

érintette, míg az új követelmény a már beépített elemek vizsgálatának kiterjesztésére is vonatkozik. 

Az ellenőrzéssel a szövetségi kormány ki akarja zárni, hogy Kína és kínai állami vállatok 

nemzetbiztonsági kockázatot jelentsenek a német telekommunikációs hálózatokra. 

Sajtóértesülések szerint a minisztérium április elejéig várja a kritikus alkatrészekre vonatkozó listát a 

szolgáltatóktól, amelyet valószínűleg több hónapos átvizsgálási időszak követ majd.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Homoszexuális párok és elváltak megáldásáról döntött a német katolikus 

egyház 

A német katolikus egyházban a homoszexuális párokat, valamint a polgári házasságban 

újraházasodott elvált személyeket is megáldhatják – döntött a katolikus egyház reformjáról szóló 

Zsinati Közgyűlés (Synodaler Weg) mozgalom pénteken Frankfurt am Mainban, amely 2019 óta egyik 

fő célként az azonos nemű párok megáldásának engedélyeztetését tűzte ki zászlójára. A döntést 

ellentmondásos vitát követően, 93 százalékos többséggel fogadta el a közgyűlés, a záró 

dokumentumot a német püspökök 81 százaléka támogatta. 

A határozat értelmében kézikönyvet kell kidolgozni a különböző párkapcsolati konstellációk 

lehetséges megáldására, illetve az ilyen áldási szertartást végző egyházi személyeknek a továbbiakban 

nem kell fegyelmi következményekkel számolniuk. Ezenfelül minden, az áldás iránt érdeklődő 

házaspár számára előkészítő beszélgetéseket, szükség esetén szemináriumot kell tartania a 

lelkipásztoroknak. Az erre vonatkozó szertartás formanyomtatványait és liturgikus formáját a 

következő három éven belül a püspökök részvételével kell kidolgozni. Az „Áldásünnepségek 

egymást szerető pároknak” című dokumentum hangsúlyozza, hogy két olyan ember kapcsolatának 

megáldását megtagadni, akik „szeretetben, elkötelezettségben és egymás és Isten iránti felelősségben 

akarják megélni párkapcsolatukat” irgalmatlan és diszkriminatív. 

A Német Katolikus Egyház a Vatikán 2021-ben hozott döntésével ment most szembe, amely szerint 

nem engedélyezett megáldani a homoszexuális párkapcsolatokat, mivel azokat „nem lehet objektíven 

Isten kinyilatkoztatott tervei felé rendeltnek elismerni”. Németországban ezeket az áldásokat már 

eddig is sok plébánián végrehajtották, mindazonáltal ez eddig az egyházjog szerint egy szürke, nem 

szabályozott tevékenységnek számított. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Újból országos sztrájkok bénították meg a német reptereket  

A Verdi Szolgáltatási Ágazati Szakszervezet felhívására hétfőn újabb, ezúttal a hamburgi, hannoveri, 

brémai és berlini repülőtereket érintő tömeges munkabeszüntetésre került sor Németországban. Az 

elsősorban a biztonsági személyzet által megkezdett sztrájk hatására több mint 350 járatot töröltek, 

amely előzetes becsélések szerint akár 100 ezer utast is érinthetett. A munkabeszüntetések csak a 

legújabb fejezetet képezik a szakszervezetek és a munkáltatók közötti elhúzódó tárgyalások és a 

https://www.dw.com/de/aus-f%C3%BCr-huawei-im-deutschen-5g-netz/a-64908664
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-reaktion-huawei-pruefung-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/katholische-kirche-homosexuelle-segensfeier-100.html#xtor=epr-376
https://www.zeit.de/gesellschaft/2023-03/katholische-kirche-synodaler-weg-zoelibat-segensfeier
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fontos közlekedési csomópontokat az elmúlt időszakban érintő sztrájkok hosszú sorában. A Verdi 

álláspontja szerint tényleges béremelésre az ágazaton belül nem került sor 2006 óta, elsősorban a 

Légiközlekedésbiztonsági Vállalatok Szövetségi Szervezetét (BDLS) hibáztatva a kialakult helyzetért.  

Mindeközben sajtóértesülések szerint a Verdi és a Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) újabb 

országos, ezúttal az összes közlekedési ágazatot értintő, figyelmeztető sztrájk megtartását tervezi 

március 27-én. Az egynapos sztrájk időzítése egybeesne a 2,5 millió szövetségi és helyi 

közalkalmazottat érintő bértárgyalások következő fordulójával. A rekord magas inflációra való 

tekintettel a Verdi 10,5 százalékos, minimum havi 500 eurós, béremelést követel. Ezzel szemben az 

EVG 12 százalékkal nagyobb, legalább 650 euróval magasabb havi béremelés igényt terjesztett elő. 

A Német Vasút mindezidáig még nem tett válaszajánlatot a mintegy 180 ezer dolgozóját képviselő 

szakszervezeteknek. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktualitások 

A jog és a hatalom kérdéskörei elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. A fizikai erőszak, valamint a 

gazdasági és politikai hatalom világában a jognak az a különleges feladata, hogy biztosítsa a 

hatalommal való visszaélések megfékezését. A jog korlátozza, tiltja vagy kiegyensúlyozza a hatalom 

gyakorlását. Azonban ez fordítva is igaz: a jognak szüksége van a hatalomra. Hogyan másképp, ha 

nem hatalommal, tudnák az államok és a társadalmak érvényre juttatni a törvények rendelkezéseit? 

Ennek értelmében a jog tehát mindig a hatalommal rendelkezők részvételével jön létre. Ezen 

kérdéskörről ad elő 2023. március 22-én 18.00 órától Prof. Dr. Christian Hillgruber, a Bonni 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Egyházjogi Intézetének igazgatója az MCC – 

Scruton Kávézóban. 

Regisztrációhoz kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Az olyan jelenségek, mint a globalizáció, a tömeges migráció, illetve a környezeti katasztrófák 

rávilágítanak arra, hogy a világ távoli pontjain végbemenő gazdasági és politikai válságok mennyire 

érintik közvetlenül kontinensünket. Milyen válaszokat és megoldási lehetőségeket tud Európa adni a 

fejlődő és feltörekvő országok gazdasági és társadalmi-demográfiai kihívásaira, egyúttal milyen 

szerepe lehet ebben a nemzetközi szervezeteknek? Erről értekezik 2023. március 28-ám 17.00 órától 

Prof. Dr. Rolf Steltemeier, az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetének (UNIDO) németországi 

igazgatója az MCC – Scruton Kávézóban. 

A regisztrációhoz kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

 

 

 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verdi-warnstreik-107.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warnstreik-der-mobilitaetsbranche-db-bereitet-notfallplaene-vor-18742199.html
https://feliratkozas.mcc.hu/hu/magyar-nemet-intezet-2023-3-22
https://feliratkozas.mcc.hu/hu/magyar-nemet-intezet-2023-3-28
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A Magyar-Német Intézet meghívott vendégével, Prof. Dr. André Thessel készült podcastben szó 

esik az az atomenergiáról, annak kockázatairól és előnyeiről, valamint arról, hogy kiegészítheti-e a 

megújuló energiákat a jövőben, valamint megvitatásra kerül, hogy hogyan érheti el az energiapolitika 

egyszerre az éghajlatvédelem, a megfizethető energiaárak és az ellátás megbízhatóságának valamennyi 

célját.  

A teljes podcast meghallgatásához kattintson az MCC Youtube-csatornájára. 

 

Cikk- és interjúajánló 

Az orosz-ukrán háború leglátványosabb külpolitikai fordulata Németország Amerika-párti igazodása 

volt az energia- és védelempolitikában – mondta Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója 

az M1 Világ című műsorában.  

A teljes interjú megtekintéséhez kattintson a Mediaklikk honlapjára. 

 

„A konzervatív beállítottság“ vallotta egykoron Hermann Wagener, a Bismarck-korszak egyik 

legismertebb konzervatív gondolkodója, mindig „magasztosabb és mélyebb mint a kishitű 

vágyakozás, hogy minél lassabban veszítsük el azt, amink van”. – írja Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll 

az MCC Magyar-Német Intézet vendégoktatója.  

A teljes írás elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Békepárti tüntetést szerveztek Németországban több tízezer ember részvételével. A társadalomban 

nagyon erősen jelen van a fegyverkezés-kritikája, sokan követelik, hogy a német kormány 

kezdeményezzen béketárgyalásokat. Erről, valamint a német fegyverszállításokról kérdezte a Hit 

Rádió Bauer Bencét, a Magyar-Német Intézet igazgatóját.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Hit Rádió Youtube-csatornájára. 

 

Washingtonban tárgyalt egymással Olaf Scholz német kancellár és Joe Biden amerikai elnök. Hogyan 

alakultak az elmúlt években az amerikai-német kapcsolatok? Ezen témákról adott interjút a Karc 

FM-nek, Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója. 

A teljes interjú meghallgatásához a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Az MCC Magyar-Német Intézetének vendégoktatója, Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll az M5-nek 

nyilatkozott a kommunizmus eltérő megítéléséről Nyugat- és Kelet-Közép-Európában, valamint a 

wokizmus Németországban tapasztalható megjelenési formáiról, mozgatórugóiról. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az M5 Youtube-csatornájára.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-mOiQ_a9vWo&ab_channel=MathiasCorvinusCollegium
https://mediaklikk.hu/video/vilag-2023-03-11-i-adas-2/?fbclid=IwAR2ya2b9InDqljeV4-TdHsDdMIysFvK836CM4XWOt3av0fqXNE_E-wqGsn8
https://magyarnemetintezet.hu/kutatas/mit-jelent-konzervativnak-lenni-ertelemmel-es-jozan-esszel-megorizni?fbclid=IwAR3plv25hxKRoW8yc8edhpSWCBeUZziaREA9b53Q_teJTAwIWQ-Tq1CAdDc
https://www.youtube.com/watch?v=NGGnaUAfEOg&ab_channel=HitR%C3%A1di%C3%B3
https://mcc.hu/uploads/default/0001/39/6affc5812320e1b7efa75ef67be095d3eaf18deb.mp3?fbclid=IwAR1WnvSQFK1uPC-XfSU82Mggpacvnstsg9qN7OEZdG5aoHYJFyZMpNbl_y0
https://www.youtube.com/watch?v=B8hF-vbkyOI&ab_channel=M5
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Ukrajnának számolnia kell azzal, hogy Ciprushoz vagy a két Koreához hasonlóan megosztott 

országként fog tovább létezni mindaddig, amíg hosszú távú megoldást nem találnak a problémára. 

Prof. Dr. Heinz Theisen, a MCC Magyar-Német Intézetének vendégoktatója a Magyar Nemzetnek 

adott interjút. 

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