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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2023. március 27. 

 

1. Országos sztrájk bénította meg Németországot 

Az elmúlt évek legnagyobb országos sztrájkjára került sor hétfőn Németországban. Az elsősorban a 

Verdi, valamint az EVG Vasúti Szakszervezet által március 27-re meghirdetett munkabeszüntetés 

hatására országosan jelentős kimaradásokra került sor a vasúti, légi és közúti személy- és 

áruszállításban, amely a becslések szerint több millió német munkavállalót érinthetett. Az előzetes 

várakozásokkal szemben azonban a sztrájk nem járt országos közlekedési káosz kialakulásával. 

Közlekedési szakemberek szerint ez elsősorban a sztrájk korai bejelentésének volt köszönhető, 

melynek hatására sokan az otthonról való munkavégzés mellett dönthettek.  

A vasútvonalakon a távolsági forgalom teljesen, míg a regionális forgalom részben szünetelt – 

szakszervezeti vezetők bejelentése szerint legalább 30 ezer munkavállaló tagadta meg a 

munkafelvételt csak a vasúti ágazatban. Szinte az összes német repülőteret érintette a sztrájk. Az 

ADV Repülőtéri Szövetség szerint körülbelül 380 ezer utas járatát befolyásolta valamilyen formában 

a munkabeszüntetés. Szintén korlátozások léptek életbe a vízi utak és kikötők, valamint az autópálya-

hálózat esetében. Mindemellett hét szövetségi államban a tömegközlekedési dolgozók is sztrájkba 

léptek. 

Martin Burkert, EVG-vezér, a sajtónak nyilatkozva nem zárta ki az újabb sztrájkok lehetőségét 

húsvéti időszak során sem. Frank Werneke Verdi-vezér a megemelkedett energia és élelmiszerárakkal 

indokolta a munkabeszüntetések létjogosultságát, meglátása szerint a közlekedési vállalatoknál 

alacsonyabb beosztásokban dolgozó munkavállalók a jelenlegi fizetéseikből egyszerűen nem tudják 

kigazdálkodni az ár növekedésekből adódó többletkiadásaikat.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2. Növekvő társadalmi igény a menekültpolitika átértékelésére   

Németországban egyre többen vélik úgy, hogy a menekültek befogadásával kapcsolatban az ország 

nemcsak elérte lehetőségeinek határát, hanem egyúttal érdekei is sérülnek – derül ki a Frankfurter 

Allgemeine Zeitung megrendelésre készült átfogó közvéleménykutatásból (Institut für Demoskopie 

Allensbach). 2022-ben közel 1,3 millió menekültet regisztráltak Németországban, lényegesen többet, 

mint 2015-ben és 2016-ban. A menekültek közül 1.045.000-an Ukrajnából, 244.000-en pedig más 

országokból érkeztek. Az esetek többségében mostanra elhelyezési problémák merültek fel, az ilyen 

problémákat saját környezetükben megfigyelők aránya 2022 ősze óta meredeken emelkedett, a 

válaszadók 38 százaléka helyett immár 53 százalék számolt be ehhez hasonló helyzetről. 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/warnstreik-verkehr-107.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-warnstreik-ist-nur-die-ruhe-vor-dem-sturm-18777334.html
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Mindemellett a német lakosság többsége számára a menekült helyzet még mindig nem ad akkora 

mértékben okot az aggodalomra, mint 2015-ben: októberben még a megkérdezettek 30 százaléka 

aggódott komolyabban a fejlemények miatt, jelenleg 39 százalékuk nyilatkozott így. Ez az arány 

azonban jóval alacsonyabb, mint 2015-ben, amikor a menkültválság csúcsán a polgárok 53 százaléka 

látta rendkívül komolynak a helyzetet. Szakértők szerint a jelenlegi elfogadóbb társadalmi álláspontot 

nagyban befolyásolja, hogy a menekültek a német lakossághoz hasonló kulturális háttérrel 

rendelkeznek, és társadalmi-demográfiai összetételük megfelel a menekültekről alkotott általános 

elképzeléseknek abban, hogy főként nők és gyermekek érkeztek.  

Mindemellett a még mindig túlnyomórészt nyugodt hangulat ellenére uralkodóvá vált azon 

meggyőződés, mely szerint a menekültek befogadására szolgáló kapacitások kimerültek. Csak 

minden ötödik ember gondolja úgy, hogy Németország még több menekültet be tud fogadni, 59 

százalék szerint ez nem lehetséges – utóbbi kérdés esetében Kelet-Németországban a válaszadók 69 

százaléka véli így. A felmérés jól mutatja az ukrán, illetve más országokból – jellemzően Európán 

kívülről – érkező menekültek közötti különbségtételt. Míg 39 százalékuk aggódik a jelenlegi helyzet 

miatt, addig már 57 százalékuk komoly aggodalmat érez amiatt, hogy az Európán kívüli régiókból 

érkező menekültek száma jelentősen megnőhet. 

Mindez tükröződik a német menedékjogi rendelkezések megítélésében is. Jelenleg csak 39 százalék 

támogatja a jelenlegi menekültügyi törvényt, míg 49 százalék követel korlátozásokat. Ez összefügg 

azzal is, hogy a most hatályos törvény a gyakorlatban csak korlátozottan működik, és az elutasított 

menedékkérelmek gyakran következmények nélkül maradnak – vélik a megkérdezett szakértők. A 

népesség nagy többsége a menekültügyi törvény korlátozását szeretné elérni, mindössze 13 százalék 

érvel a további liberalizálás mellett.  

A közvéleménykutatásra támaszkodó elemzés konklúziója szerint a német lakosság világosan 

meghatározott célokat és ellenőrzést akar, de ezeknek jelenleg csak a kezdetleges formáját látja. Ez 

vezet oda, hogy a túlnyomó többség immár egy új bevándorlási törvényt követel. 2010-ben még csak 

57 százalék tartotta szükségesnek ennek megalkotását, 2015-ben már 74 százalék vélte így, jelenleg 

pedig az ezt követelők száma már eléri a 86 százalékot. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Sikertelen berlini népszavazás 

A „Klimaneustart” nevű szövetség kezdeményezésére 2023. március 26-án népszavazást tartottak 

Berlinben, amelynek a célja a tartomány energetikai átállásáról szóló törvény megváltoztatása volt. 

Az indítvány értelmében egy sikeres referendum esetén Berlinnek a 2045-ös céldátum helyett már 

2030-ra klímasemlegessé kellett volna válnia. 

A Tartományi Választási Iroda szerint 35,8 százalékos részvételi aránynál a szűk többség, mintegy 

442.00 (50,9 százalék) választópolgár szavazott igennel a törvénymódosítási kezdeményezésre, míg 

mintegy 423.000 (48,7 százalék) szavazó nem támogatta azt. Bár ezzel az egyik feltétel teljesült a 

sikeres népszavazáshoz, azonban a második követelményként meghatározott szükséges kvórumot, 

ami mintegy 608.000 támogató szavazatot, azaz az összes választásra jogosult 25 százalékát jelentené, 

nem érte el a kezdeményezés.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy a város hasonlóan megosztottnak mutatkozott, mint a hat 

héttel ezelőtti megismételt tartományi parlamenti választáson: A belvárosi kerületek választóinak 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-recht-auf-asyl-ist-nicht-mehr-unumstritten-18767701.html?fbclid=IwAR1oGahgjEpskum6P6IFeR8k0atkFGfP3WlykFjh58ODy4SMf5TsDG4oeK0C:/Users/dobrowiecki.peter/OneDrive%20-%20mcc.hu/Dokumentumok/Egyéni%20Office-sablonok
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/bw-trend/umfrage-fluechtlingskrise-fluechtlinge-in-bw-100.html
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többsége a szigorúbb klímacélok mellett szavazott vasárnap, míg a külső kerületek lakói inkább ellene 

voksoltak. Sokakat meglepett mindazonáltal, hogy az igen és a nem szavazatok száma között ilyen 

alacsony volt a különbség, mivel a népszavazás előtt – ellenkampány nélkül – csak a támogatók 

mozgósítottak erőteljesen a városban. 

A kezdeményezők csalódottságuknak adtak hangot az eredmény miatt. „Nem csak egy kezdeményezés 

egyetlen projektje bukott meg, hanem ez minden berlini embert érint. Ez szégyen minden berlini ember számára. 

Természetesen folytatjuk, tovább fogunk küzdeni.” – mondta Jessamine Davis a „Klimaneustart” 

szövetségtől. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Módosított gazdasági előrejelzések 2023-ra 

A szövetségi kormány szakértői korábban 0,2 százalékos recessziót prognosztizáltak az idei évre, 

most azonban a Német Gazdasági Szakértői Tanács (Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) módosított előrejelzésén és 2023-ra mégis enyhe, 0,2 

százalékos növekedést vár.  

A gazdasági szakértők elnöke, Monika Schnitzer szerint a német gazdaság ellenállónak bizonyult és 

azon felül, hogy az energiaellátás nem terheli már túlságosan a gazdaságot, Kína is felhagyott a 

COVID-19 járvány visszaszorítására irányuló szigorú politikájával, amelyeknek köszönhetően a 

gazdasági kilátások javultak. 

Az infláció azonban továbbra is terheli a német gazdaságot. A testület idén 6,6 százalékos inflációra 

számít, míg jövőre 1,3 százalékos gazdasági növekedés mellett 3 százalékkal alacsonyabb pénzromlási 

rátával számol. 

A jelenlegi bankválság ellenére a szakértők szerint a német pénzügyi piacok stabilitása nincs 

veszélyben, bár azt elismerték, hogy a svájci Credit Suisse bank körüli zavarok miatt megnőtt a 

bizonytalanság a pénzügyi piacokon. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Újabb országos rendőrségi razzia a Reichsbürger-mozgalom feltételezett 

tagjai ellen 

A tavaly decemberi letartóztatásokat követően ismét országos, hét német tartományra és egy további 

svájci helyszínre kiterjedő, rendőrségi razzia keretében tartottak a német és svájci hatóságok 

házkutatásokat a szélső-jobboldali Reichsbürger-mozgalom 19 feltételezett tagjánál. Az akció során 

egy rendőr könnyebben megsebesült, miután az egyik gyanúsított tüzet nyitott az intézkedő 

rendőrökre. A mostani akció a hatóságok közleménye alapján szorosan összefügg a decemberi 

letartóztatásokkal – az akkor lefoglalt adathordozókon és számítástechnikai eszközökön talált 

információk kiértékelése vezetett részben az újabb rendőrségi házkutatásokhoz. A korábbi 

letartóztatásokat követően a hatóságok óvva intettek a csoport egyes tagjainak – az események 

hatására történő – további radikalizálódásától. Rendőrségi jelentések szerint ezek a félelmek látszólag 

beigazolódottak, indokolttá téve a gyors hatósági fellépést.  

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ergebnis-berliner-klima-volksentscheid-ist-gescheitert-18778184.html
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/klima-volksentscheid-in-berlin-droht-zu-scheitern-a-b333feb4-247c-4dd9-9621-07857d50ec3f
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/konjunktur-wirtschaft-prognose-rezession-inflation-wirtschaftsweise-102.html#xtor=epr-376
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/wirtschaftsweise-konjunkturprognose-wachstum-inflation-101.html
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2022. december 7-én szerda reggel országos akció keretében kutatott át a német rendőrség 137 

ingatlant összesen 11 tartományban. Az akció során 25 embert vettek őrizetbe, többek között az 

AfD korábbi Bundestag-képviselőjét, a csoport feltételezett vezetőjét Heinrich Prinz Reuss türingiai 

ingatlanvállalkozót, valamint a fegyveres testületek három tagját.   

A mozgalom a legitim német kormány megdöntését egy erőszakos államcsíny útján kívánta volna 

elérni, melynek feltételeit egy polgárháború közeli helyzet előidézése teremtette volna meg. A 

rendőrég közleménye szerint a csoport 2021. novembere óta aktívan dolgoztak a tervük realizálásán, 

melynek kezdeti fázisát a villamosenergia-ellátó hálózat megrongálása jelentette volna – az ezt 

követően kialakuló kaotikus állapotok pedig immár a megfelelő körülményeket jelentették volna az 

erőszakos hatalomátvételhez. A Reichsbürger mozgalom mára több mint 20 ezer tagot számol, 

közülük potenciálisan 5-10 százalék vallhat szélsőséges nézeteket és állhat készen erőszakos 

cselekmények elkövetésére – vélik a hatóságok. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Végleges: nem indulhat az AfD Brémában 

A Brémai Választási Bizottság csütörtökön elutasította a két héttel ezelőtti döntését megfellebbező 

kereseteket és ezzel véglegessé vált, hogy az Alternative für Deutschland (AfD) szélsőjobboldali párt 

nem indulhat a városállam tartományi parlamenti választásán. Sőt, a bizottság most, miután a 

Bremerhavenért felelős választási körzeti bizottság vezetője fellebbezett az AfD körzeti jelölti 

listájának elfogadása ellen, változtatott korábbi döntésén, amelynek értelmében a párt nem csak 

Bréma városban, de Bremerhaven választási körzetében is kizárásra került a tartományi 

választásokról.  

Előbbi döntés esetében a városállam választási bizottsága nem engedélyezte az AfD listaállítását, 

mert a párttól két különböző listajavaslat érkezett be, a törvény szerint azonban egy párt csak egy 

jelöltlistát adhat le. Az utóbbi döntés megváltoztatását a bizottság azzal indokolta, hogy a jelölti listát 

nem írta alá a párt legitim tartományi elnöksége. 

A helyzet azért eszkalálódott ennyire, mert a brémai AfD hónapokkal ezelőtt két táborra szakadt és 

a csoportosulások azóta megosztottak, hogy ki képviselhette volna a pártot a közelgő tartományi 

parlamenti választáson. Mivel egyik rész sem ismeri el a másikat legitimnek, ezért mindkét tábor saját 

listát nyújtott be. Az egyik jegyzék a Sergej Minich alelnök körül kialakult „régi” vezetőségtől 

érkezett, míg a másik javaslat a Heinrich Löhmann és Frank Magnitz tartományi parlamenti 

képviselők köré szerveződött ún. Vészhelyzeti Elnökségtől származik. A brémai konfliktus az AfD 

szövetségi vezetését is megosztja: A szövetségi elnökség Minich mögé állt, míg a Brémai és a 

Szövetségi Döntőbíróság a Vészhelyzeti Elnökséget tartják legitimnek.  

Az AfD, amely a 2019-es brémai tartományi parlamenti választáson a szavazatok 6,1 százalékával öt 

mandátumot szerzett. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

  

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/reichsbuerger-schiesst-auf-die-polizei-18768575.html
https://www.tagesschau.de/faq-reichsbuerger-netzwerk-101.html
https://www.zeit.de/politik/2023-03/bremen-afd-wahllisten-buergerschaftswahl
https://www.welt.de/politik/deutschland/article244449826/AfD-in-Bremen-von-der-Buergerschaftswahl-ausgeschlossen.html
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7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktualitások 

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. 

Regisztrációhoz és további információkért kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

„A szabad, szekuláris állam olyan előfeltételekből él, amelyeket maga sem tud garantálni.” Dr. 

Michael Kühnlein vallásfilozófus 2023. április 5-én 17.00 órától az MCC Scruton Kávézóban a 

„régi Bonni Köztársaság” ezen alapító idézetét állítja Identitás és jogállamiság – a szekularizált 

államok dilemmája című előadásának középpontjába. Ennek során Kühnlein megkísérli annak a 

„berlini köztársaságra” történő vonatkoztathatóságát is feltárni. 

Regisztrációhoz és további információkért kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Prof. Dr. Tilo Schabert legújabb könyve, a „Vom Geschehen zur Geschichte. Sechs Kapitel zur 

Historiographie der Wiedervereinigung Deutschlands“ („Az eseménytől a történelemig. Hat fejezet 

a német újraegyesítés történetírásáról“) 2023. április 20-án 15.00 órától kerül Magyarországon 

először bemutatásra az MCC Scruton Kávézóban. 

Regisztrációhoz és további információkért kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Cikk- és interjúajánló 

Schenk Richard az MCC Magyar-Német Intézetének junior vendégoktatója az Inforádiónak adott 

interjút az új német választási törvényről.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Infostart honlapjára. 

 

Óriási felzúdulást okozott a német politikai életben, hogy a balliberális kormánykoalíció az ellenzék 

kárára változtatta meg az ország választási szabályait. Az antidemokratikusnak nevezett választójogi 

reformot nemcsak az uniópártok és a Die Linke bírálja, hanem még a koalíció saját tagjai is 

felszólaltak ellene – elemzte Schenk Richard az MCC Magyar-Német Intézetének junior 

vendégoktatója a Magyar Nemzetnek.  

A teljes elemzéshez kattintson a Magyar Nemzet honlapjára. 

  

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/europa-szerepe-a-vilagban-a-fejlesztesi-politika-lehetosegei
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/identitas-es-jogallamisag-a-szekularizalt-allamok-dilemmaja
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/nemet-egyseg-esemenyek-tortenelem-jelen
https://infostart.hu/belfold/2023/03/22/uj-valasztasi-torveny-nemetorszagban-a-kormany-felrugta-az-iratlan-szabalyokat?fbclid=IwAR2kpnVw72EVCjNTvS1LbXXeshoC6VdlBdGy-O15WGyNASIHzzqdkrlM3RU
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2023/03/meg-a-koalicion-belul-is-tamadjak-a-nemet-valasztojogi-reformot?fbclid=IwAR0tTDqh8oP-8woSAGwMw3zrCYiS5-Xe-tJNN-IcC9VcxEib53RUt23m21g
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A német Bundestag egy olyan választási reformot vezetett be, amely akár végzetes lehet két kisebb 

ellenzéki pártra, valamint a változtatások kapcsán a magyar olvasó is ismerős érveléseket, 

motívumokat fedezhet fel – írja az MCC Magyar-Német Intézetének junior vendégoktatója, Schenk 

Richard a Mandineren.  

A teljes elemzés elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

 

Az MCC Magyar-Német Intézetének vendégoktatói, Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll és Prof. Dr. 

Heinz Theisen a Mandinernek adtak nagyinterjút Európa szuverenitásáról, Amerika szerepéről, a 

hideg és valódi háborúkról. 

A teljes interjú elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 
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