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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2022. ÁPRILIS 4. 

 
1. Így írt a német sajtó a magyar választásokról 

 

A Frankfurter Allgemeine Zeitung hatalmas győzelemként hivatkozott a Fidesz-KDNP és 

Orbán Viktor kormányfő április 3-án aratott győzelmére. Stephan Löwenstein újságíró idézte 

Orbán Viktor beszédét, miszerint ez a győzelem még a Holdról is látszik, de Brüsszelből 

biztosan. Löwenstein szerint az immár negyedik kétharmados győzelem újabb lökést adhat 

Orbánnak az Európai Uniós intézmények ellen folytatott hadjáratában. Ugyanezzel az 

idézettel indította cikkét a Focus újságírója is, aki váratlannak nevezte a Fidesz győzelmét és 

kiemelte, hogy Magyarország 2004 óta folyamatos vitában áll az Európai Unióval, valamint, 

hogy Orbán Viktor csak fél szívvel támogatta az EU Oroszország elleni szankcióit. Jan Puhl, 

a Der Spiegel baloldali magazin újságírója a Fidesz újabb kétharmados győzelmét rossz 

hírnek nevezte a magyar demokrácia szempontjából. A cikk kitért az orosz-ukrán háborúra is, 

miszerint Orbán Viktor elutasítja az esetleges orosz szankciókat az energiaszektorban, ezzel 

akadályozva az Európai Unió hatékony válságkezelését. 

 

A Fidesz eredményét értékelve más újságírói vélemények is születtek: Klaus Kelle, a The 

Germanz című online magazin munkatársa nem a demokrácia végét látja Orbán Viktor újabb 

elsöprő győzelmében, hanem azt, hogy az emberek továbbra is támogatják a régóta hivatalban 

lévő kormányfő politikáját és álláspontját. René Nehring, a Preußische Allgemeine Zeitung 

munkatársa úgy látja, hogy a Fidesz újbóli és tartós sikere jelentős jelzés a brüsszeli 

politikusok és különösen a többi európai kereszténydemokrata párt számára. Megkérdőjelezi, 

hogy jó stratégia-e más európai kereszténydemokrata és konzervatív pártok jelenlegi 

irányvonala, miszerint folyamatosan távolodnak hagyományaiktól és értékeiktől, hogy 

megfeleljenek a nyugat-európai állítólagos liberális korszellemnek. Ezt az álláspontot osztja 

Klaus-Rüdiger Mai, a Tichys Einblick újságírója. Mai úgy látja, hogy Orbán Viktor sikere 

abban gyökerezik, hogy hosszú ideje következetesen képviseli a konzervatív értékeket, 

amelyeket még az olykor masszív hazai és külföldi ellenállással szemben is hajlandó volt 

megvédeni. A magyar miniszterelnöknek ez az állhatatossága hitelessé tette őt a konzervatív 

Fidesz szavazói körében, és nagyfokú bizalmat eredményezett politikai vezetése iránt. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 
 

2. A saar-vidéki választásokra adott reakciók és a szavazók pártok közötti vándorlása 

 

Megszólaltak a német pártok elnökei a saar-vidéki választások kapcsán. Friedrich Merz, a 

CDU saar-vidéki kudarca kapcsán azt nyilatkozta, hogy nem akar belemerülni a sebek 

nyalogatásába, inkább előre tekint, a soron következő tartományi választásokra. Elmondta, 

továbbra is bizonyos abban, hogy pártja sikereket érhet el az idei schleswig-holsteini, észak- 

Rajna-vesztfáliai és alsó-szászországi választásokon. Sajtótájékoztatóján kifejtette, 

reménykedett, hogy az idei év jobban fog kezdődni pártja számára, de ennek ellenére is 

nagyon bizakodó a további választásokkal kapcsolatban. Elmondta, a CDU-t nem a depresszió 

fogja vezérelni a 2022-es év hátralévő részében, épp ellenkezőleg, a rossz választási 

eredmény csak újra felbátorítja a pártot. Kitért arra is, hogy a Saar-vidéken egy speciális 

helyzet állt elő, ami nem tükrözi a szövetségi szintet, ahol a CDU-nak sikerült megelőznie a 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahlen-in-ungarn-viktor-orban-und-seine-fidesz-gewinnen-17932853.html
https://www.focus.de/politik/ausland/knappes-ergebnis-erwartet-ungarn-waehlen-ein-neues-parlament-sechs-oppositionsparteien-geeint-gegen-orban_id_78102515.html
https://www.spiegel.de/ausland/ungarn-viktor-orban-wiedergewaehlt-a-cae160fd-3b9a-4452-b99d-55c7553f9ed1
https://www.the-germanz.de/viktor-orban-ist-das-gegenmodell-fuer-ein-anderes-europa/?fbclid=IwAR3JhL6vQxuSmZGZpZ9LWzAOCGECK-xwKiPUI88i8-_6rjPsKe8GUcoorXo
https://www.the-germanz.de/viktor-orban-ist-das-gegenmodell-fuer-ein-anderes-europa/?fbclid=IwAR3JhL6vQxuSmZGZpZ9LWzAOCGECK-xwKiPUI88i8-_6rjPsKe8GUcoorXo
https://paz.de/artikel/ein-sieg-der-europa-zu-denken-geben-sollte-a6603.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/viktor-orbans-botschaft-nach-dem-wahlsieg-an-europa-dies-ist-die-zukunft/
https://www.spiegel.de/ausland/ungarn-viktor-orban-wiedergewaehlt-a-cae160fd-3b9a-4452-b99d-55c7553f9ed1
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahlen-in-ungarn-viktor-orban-und-seine-fidesz-gewinnen-17932853.html
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közvélemény-kutatások szerint az SPD-t. Christian Lindner, az FDP elnöke is hangsúlyozta a 

választás után, hogy a saar-vidéki választásoknak meg voltak a saját törvényei és hozzátette, a 

választást nagy mértékben befolyásolta a Tobias Hans volt miniszterelnök és helyettese, Anke 

Rehlinger közötti konfrontáció, amelyet az összes kisebb párt megszenvedett. Dietmar 

Bartsch, a Balpárt szövetségi parlamenti frakciójának vezetője értékelése szerint a saar-vidéki 

választás jó alkalom volt arra, hogy bebizonyítsa, pártja nem folytathatja eddigi politikáját. A 

Balpárt 2,6%-os eredményével 10,3%-os veszteséget szenvedett el és kiesett a Saar-vidéki 

tartományi parlamentből. Thino Chrupalla, az AfD vezetője a CDU folyamatos hanyatlásáról 

nyilatkozott, amely véleménye szerint Friedrich Merz alatt csak folytatódni fog. 

 

Az Infratest-dimap elemzés szerint a CDU szavazótáborából mintegy 38.000 fő vándorolt az 

SPD táborába. Emellett a párt jelentős mennyiségű szavazatot kapott eredetileg másik 

pártokra szavazók köréből is. A Balpárt részéről 18.000 szavazatot, a korábbi AfD 

szimpatizánsok köréből 2.000 szavazatot, a Zöldek szavazótáborából 6.000 szavazatot és az 

FDP részéről 2.000 szavazatot kapott. A korábban SPD-re voksolók közül azonban ehhez 

képest csak mintegy 6.000-ren pártoltak át a CDU-hoz. A Balpárt szavazói közül 3.000-en 

pártoltak át a CDU-hoz, ami elenyésző az SPD-hez pártoltak számához képest. A korábban az 

AfD és a Zöldek szimpatizánsainak táborát erősítők közül 1.000-1.000 fő választotta ezúttal a 

CDU-t. Az FDP bázisából pedig szintén 3.000 választó voksolt a CDU mellett. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 
 

3. Olaf Scholz ellátogatott a tavalyi árvíz által sújtott területekre 

 

Március 29-én Olaf Scholz (SPD) szövetségi kancellár és Nancy Faeser (SPD) szövetségi 

belügyminiszter felkereste a tavaly nyári áradások által érintett régiókat. Észak-Rajna- 

Vesztfália tartományban, Bad Münstereifel településen, Hendrik Wüst (CDU) miniszterelnök 

társaságában szemlélték meg a helyreállítási munkálatok előrehaladását. A heves esőzések 

miatt kialakult áradásoknak 181 halálos áldozata volt, az infrastruktúra és a lakóházak pedig 

számos településen jelentős mértékben rongálódtak. A katasztrófa túlélőivel való 

beszélgetések után Wüst méltatta a helyi közösség összetartását az újjáépítés iránt tanúsított 

erőfeszítések tekintetében. Ezután Scholz és Faeser Rheinland-Pfalz tartományba, az Ahr 

völgyébe utaztak tovább, ahol Malu Dreyer (SPD) tartományi miniszterelnök és Claudia 

Weigand (független) járási elöljáró kíséretében tekintették meg az újjáépítési munkálatokat. 

Ahrbrück településen Dreyer kiemelte, hogy a szövetségi kormánnyal és a helyi felelősökkel 

közösen sürgetik a helyreállítást. Faeser kijelentette: ebből a szörnyű katasztrófából levonták 

a szükséges tanulságokat. Hangsúlyozta, hogy dolgoznak a polgári védelem fejlesztésén, a 

riasztó rendszerek javításával és egy telefonos riasztórendszer kiépítésével. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 
 

4. Jelentősen nőtt az infláció Németországban márciusban 

 

Az ukrajnai háború következményei visszatükröződnek a múlt hónap inflációs rátájában. A 

fogyasztói árak összesen 7,3 %-kal emelkedtek az előző év azonos hónapjához képest. Ez 

lényegesen magasabb volt, mint a februári 5,1%-os inflációs ráta. A benzinárak emelkedését 

és az áruházi árak változását a fogyasztók jelentősen megérezték, ugyanez igaz a 

rezsiköltségekre is, mivel a fűtés díja is jelentősen emelkedett. A benzin és a gázolaj literéért 

márciusban már gyakran 2 eurónál többet kellett fizetni. A fűtőolaj esetében különösen 

drasztikus az áremelkedés, mivel az előző év márciusához képest 99,8%-os drágulásról 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/saarland-wahl-reaktionen-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/waehlerwanderung-saarland-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/scholz-flutgebiet-101.html


3  

beszélhetünk, míg februárban ez csak 37,7% volt. Emellett a gáz is jelentősen drágult, az 

áremelkedés 30,1 %-os volt, szemben a februári 21,8 %-kal. Az élelmiszerek esetében 

átlagosan 7,5%-os drágulás következett be. Az étkezési zsírok és növényi olajok ára 19,7%- 

kal emelkedett. Több üzletben nem áll rendelkezésre elég olaj és sok helyen emiatt 

maximálták az étolaj eladást, háztartásonként egy vagy két palackra. A zöldségek is 

jelentősen drágultak, átlagosan 14,2%-kal, az előző év azonos hónapjához képest. A kenyér és 

a gabonakészítmények 7,1%-kal drágultak a februári 5,9 %-hoz képest. A gáz és az áram 

árának emelkedésével még számolni kell a közeljövőben. Szakértők szerint az infláció 

valószínűleg nyárig magas marad és előre láthatóan áprilisban tetőzhet. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 
 

5. Friedrich Merz szerint a német kormány tévesen ítélte meg az orosz politikát 

 

Friedrich Merz, a CDU elnöke úgy nyilatkozott, a kelet-ukrajnai invázió és a Krím-félsziget 

nyolc évvel ezelőtti annektálása óta minden politikus számára, pártokon átívelően világosnak 

kellett volna lennie, hogy mi történik Oroszországban. A német kormányzati politika 

tévedéseinek sora Merz véleménye szerint különösen hosszú. A politikus kritikájában 

közvetve Angela Merkel volt kancellárt is bírálta. Merz arra is figyelmeztetett, hogy 

Németországnak „nagyrészt diszfunkcionális hadserege van”. Kiemelte, az atomenergia 

kivonása a német energiaszektorból egy olyan forgatókönyvet követett, amelynek „semmi 

köze nem volt erőműveink biztonságához”, viszont „cserébe az eredményezte, hogy a 

villamosenergia-termelés egyre jobban függővé váljon az orosz gáztól”. Az Északi Áramlat-2 

tekintetében kiemelte, az sosem volt „tisztán magánszektorbeli projekt”, amelyet Angela 

Merkel is belátott. Összefoglalva Merz úgy nyilatkozott: „be kell ismerni, hogy tévedtünk.” 

Véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök évek óta gondosan készítette elő a jelenlegi 

helyzetet. Szerinte a legnagyobb hiba az volt, hogy Ukrajna nem került felvételre a NATO-ba. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 
 

6. Újabb fegyverszállítás Ukrajnába, Németország kész biztonsági garanciát vállalni 

 

Március 30-i, szerdai sajtóértesülések szerint a német szövetségi kormány újabb 

fegyverszállításokra készül Ukrajna számára. Páncéltörők, aknavetők és drónok szállítása van 

tervben. A Süddeutsche Zeitung (SZ) szerint a kormánynak van egy listája mintegy 3.000 

millió euró értékű fegyverzetről, amelyet rövid időn belül lehetne Ukrajnának szállítani. 

Christine Lambrecht (SPD) szövetségi védelmi miniszternek nincsenek fenntartásai a 

szállítások kapcsán, ahogy azt az SZ is jelentette. A minisztérium azonban rámutatott, hogy a 

titokban ülésező Szövetségi Biztonsági Tanácsnak előzetesen döntenie kell az ügyben. 

Mindezek mellett az sem világos még, hogy ki fogja megkötni a szerződéseket, és azokat ki 

fogja kifizetni. Az SZ információi szerint az esetlegesen szállítandó katonai árucikkek listáján 

200 termék szerepel. Ezek között van 2.650 Matador típusú páncéltörő ágyú 13 millió euró 

értékben, valamint 18 felderítő drón, amelyeket azonnal le lehet szállítani. Ezenkívül 

aknavetők, automata ágyúk, 3000 éjjellátó berendezés, több ezer védőmellény és sisak 

szerepel a listán, valamint nyolc földi megfigyelő radar és egyéb légi megfigyelésre szolgáló 

berendezések, továbbá különböző járművek – az egyszerű buszoktól a páncélozott 

terepjárókig. Március 30-án, szerdán Olaf Scholz kijelentette, hogy Németország készen áll, 

hogy egy esetleges békemegállapodás esetén biztonsági garanciát vállaljon Ukrajna számára, 

az azonban nem derült ki, hogy pontosan mit ért biztonsági garancia alatt. Az Uniópártok 

CDU/CSU frakcióvezető helyettese, Johann Wadephul kritikával illette Olaf Scholz 

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/inflation-in-deutschland-steigt-im-maerz-auf-7-3-prozent-17920709.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/wegen-anziehender-energiepreise-inflationsrate-steigt-im-maerz-voraussichtlich-auf-7-3-prozent/28213524.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237876689/Friedrich-Merz-In-Deutschland-ist-die-Reihe-der-Fehleinschaetzungen-besonders-lang.html
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pontatlan ígéretét és úgy fogalmazott, hogy „Németországnak nincs szüksége arra, hogy 

csalódást szerezzen egy olyan országnak, amely várja a segítséget”. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 
 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

 

Intézetünk német nyelvű összefoglalójából minden fontos részletet megtudhatnak a magyar 

választások eredményeiről és az egyes pártok reakcióiról. 

 

Az összefoglalóért kattintson Intézetünk honlapjára. 
 

Van-e jövője az eurónak? Az eurót 1999. január 1-jén vezették be, napjainkra pedig 19 

állam és kb. 337 millió ember használja hivatalos fizetőeszközként. Vajon milyen előnyökkel 

és hátrányokkal járt az egységes valuta bevezetése az Európai Unió egyes tagállamai 

számára? Ezt a kérdést járta körbe 2022. március 31-én 18.00 órától a Magyar-Német 

Intézetnél tartott előadásában a téma elismert szakértője, Prof. Dr. Dominik GEPPERT, a 

Potsdami Egyetem Történettudományi Intézetének professzora. 

 

Rendezvénybeszámolóért kattintson Intézetünk honlapjára. 
 

Cikk- és interjúajánló: 
 

Viktor Orbáns Botschaft nach dem Wahlsieg an Europa: „Dies ist die Zukunft” címmel 

jelent meg április 4-én visiting fellow-nk, Dr. Klaus-Rüdiger MAI cikke a magyarországi 

választásokról a Tichys Einblick oldalán. 
 

A cikk elolvasásához kattintson a Tichys Einblick oldalára. 
 

Szélsőjobboldali párt is része az Orbán elleni szövetségnek. Intézetünk igazgatója, Dr. 

BAUER Bence cikke április 1-jén a Corvinákon magyar nyelven és korábban a Bild 

folyóiratban német nyelven. 
 

A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára. 
 

Abszolút többséget szerzett az SPD Saarlandban. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER 

Bence és munkatársunk DARKÓ Tünde Tímea a saar-vidéki választásokról írtak. Cikkük a 

Mandinerben jelent meg március 28-án, hétfőn. 
 

A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner oldalára. 
 

Warum der polnische EVP-Chef Tusk im ungarischen Wahlkampf gegen Orbán 

auftritt. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence vendégcikket írt a Tichys Einblick 

folyóiratba Donald Tusk magyarországi látogatásának jelentőségéről. A cikk április 1-jén 

jelent meg. 

A cikk elolvasásához kattintson a Tichys Einblick oldalára. 

A német gazdaság összeomlana, és nagy gazdasági visszaesés következne be, amennyiben 

Németország egyik napról a másikra nem vásárolna orosz energiahordozókat – erről beszélt 

az M1-en Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence március 31-én, szerdán. 

https://www.tagesschau.de/inland/lambrecht-waffenlieferungen-ukraine-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-sicherheitsgarant-ukraine-101.html
https://magyarnemetintezet.hu/de/forschung/ungarn-hat-gewahlt-erste-ergebnisse-1
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/van-e-jovoje-az-euronak-rendezvenybeszamolo
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/viktor-orbans-botschaft-nach-dem-wahlsieg-an-europa-dies-ist-die-zukunft/?fbclid=IwAR0cM4YrjD8hGNE4m5EleINNNgdW65WsO7QDKvQ0XR4-XPPV5RO5qqFjQBk
https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/ungarn-antisemiten-in-der-opposition-rechtsextreme-im-anti-orban-buendnis-dabei-79606642.bild.html
https://magyarnemetintezet.hu/kutatas/szelsojobboldali-part-is-resze-az-orban-elleni-szovetsegnek
https://mandiner.hu/cikk/20220328_nemetorszag_saar_videk_valasztas
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/warum-der-polnische-evp-chef-tusk-im-ungarischen-wahlkampf-gegen-orban-auftritt/?fbclid=IwAR1f1jTYk3OHgk8XXDc6K2hKCzR0leAFODkgjk2W9zdEKkDOv882b6ATluc
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A részlet meghallgatásához kattintson a Híradó.hu-ra. 

Németország energiaellátásáról, az energiaárak növekedéséről, valamint a júniustól 

hatályos rezsicsökkentésről beszélt az új német kormány és az orosz-ukrán háború kapcsán 

az M1 Ma Este című műsorában Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence március 31-én, 

szerdán. 

A műsor meghallgatásához kattintson a Mediaklikk.hu-ra. 

„Drasztikus gazdasági következményei lennének Németországban az orosz energia 

azonnali bojkottjának, ezért Olaf Scholz nemet mond Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 

követeléseire” – nyilatkozta Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence az Inforádiónak 

március 29-én, kedden. A Magyar-Német Intézet igazgatója szerint a német koalíció áttért a 

reálpolitikára, és egyfajta német rezsicsökkentésbe kezdett. 
 

Az interjú meghallgatásához kattintson az Infostart.hu-ra. 
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