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1. Olaf Scholz nyári sajtótájékoztatója  

Immár hagyományosan a nyári szabadságidőszak végéhez közeledve tartott helyzetértékelő 

sajtótájékoztatót Olaf Scholz kancellár. Az augusztus 11-i esemény során a kancellár közel 

másfél órán keresztül értékelte a Németország előtt álló bel- és külpolitikai kihívásokat, 

valamint válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire. A beszélgetés középpontjában a kormány 

gazdasági intézkedései, a német energiahelyzet alakulása, valamint az ukrajnai háború állt.  

A magas inflációra és növekvő energiaárakra válaszul meghozott kormányzati döntésekről 

szólva a kancellár pozitívan nyilatkozott egy harmadik gazdasági tehermentesítő csomag 

bevezetésének lehetőségéről, ugyanakkor ezt csak az első két csomag főbb elemeinek a 

maradéktalan megvalósítását követően léptetné életbe a kormány. Az alapvetően az 

állampolgárok felé nyugalmat és biztonságot sugározni kívánó sajtótájékoztató során Scholz 

hitet tett a német társadalom erőssége és teherbírása mellett, egyúttal leszögezte, hogy a 

kormány mindenkinek támogatást nyújt. Ennek mottójaként a kancellár a jól ismert és általa 

korábban már említett „You never walk alone” című dalt említette.  

A kritikus téli időszak közeledtével a tervezett új segélyelemek külön fognak foglalkozni az 

állandó bevételt nélkülöző és munkanélküli lakosok megsegítésével – jelentette ki Scholz. 

Azonban a kormány nemcsak ezen társadalmi csoportok támogatásával kíván foglalkozni. 

Ennek megfelelően Scholz megbeszéléseket folytatott Christian Lindner (FDP) 

pénzügyminiszterrel a közepes bevételi sávba tartozó polgárok pénzügyi terheinek 

csökkentéséről is. A kancellár egyúttal leszögezte, hogy a kormány rendelkezik a megfelelő 

anyagi forrásokkal ahhoz, hogy az új intézkedések életbeléptetéséhez ne legyen szükség a 

német Alaptörvényben rögzített adósságfék (Schuldenbremse) túllépésére (ahogy az korábban 

a Bundeswehr számára megítélt 100 milliárd eurós modernizációs csomag esetében történt), 

vagy pótköltségvetési tételek kivetésére. A kancellár szintén jelezte, hogy a kormány nem 

tervezi extraprofit adó bevezetését, vagy a legjobban keresők jövedelemadójának az emelését.  

A kancellár meglátása szerint – számos a napokban megszólaló közéleti szereplővel és 

politikussal ellentétben – nem kell attól tartani, hogy a megszorítások és a növekvő árak az őszi-

téli időszakban komolyabb társadalmi feszültségekhez és esetleges zavargásokhoz vezetnének 

Németországban.   

Az energiaellátásáról szólva Scholz kritikával illette elődjének, Angela Merkelnek, e téren 

meghozott intézkedéseit. A kancellár szerint az elmúlt években a korábbi német kormány nem 

foglalkozott eléggé az energiadiverzifikáció kérdésével, ami az orosz gáz és olaj-behozataltól 

való túlzott kitettséghez és függőséghez vezetett. „Az elmúlt évek összes hibás döntését 

próbáljuk helyrehozni, amelyek ebből a szempontból nagyon nagyok voltak.” – jelentette ki a 
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kancellár. Az alternatív energiaforrásokról szólva Scholz kifejezte azon reményét mely szerint 

a közeljövőben döntés születhet az utolsó három, még működő, német atomerőmű 

élettartamának esetleges meghosszabbításáról. Az idei év végére tervezett leállást a jelenlegi 

helyzetben számos szakember és politikus kritizálta, ugyanakkor a Zöldek mindezidáig 

látszólag ragaszkodnak az eredeti tervek követéséhez. A kancellár szintén bizakodóan 

nyilatkozott a két épülőfélben lévő német cseppfolyós gáz (LNG) terminál átadási dátumáról. 

Scholz szerint akár már decemberre üzemképes lehet a két terminál, nagyban hozzájárulva a 

német energiabiztonság garantálásához.  

Újságírói kérdésekre válaszolva a kancellár leszögezte, hogy az ukrajnai háborúnak csak akkor 

lehet vége, ha az ukrán politikai vezetés és társadalom számára is elfogadható feltételek 

kerülnek napirendre. Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús bűnösségét firtató újságírói 

kérdésre ugyanakkor kitérő választ adott Scholz. Szintén szűkszavúan nyilatkozott a kancellár 

a jelenleg is zajló Cum-Ex botrány kivizsgálásával kapcsolatban – kritikusok szerint Hamburg 

polgármestereként Scholznak minden bizonnyal tudnia kellett a hamburgi Warburg Bankot is 

érintő illegális transzakciókról. A kancellár ezúttal is cáfolta érintettségét és hangsúlyozta, hogy 

az évek óta tartó vizsgálat során nem került elő olyan bizonyíték, amely az érintettségére utalt 

volna.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2. Friedrich Merz interjúja a kormánypártokkal való együttműködésről 

Friedrich Merz CDU pártelnök a Német Sajtóügynökségnek adott augusztus 11-i interjújában 

élesen támadta Olaf Scholz kancellár és az SPD politikáját. Merz meglátása szerint a jelenlegi, 

rendkívül kiélezett politikai helyzetben a konstruktív párbeszéd helyett az SPD tudatosan és 

rosszindulatúan kerüli a dialógust a legnagyobb ellenzéki erőt adó CDU/CSU frakcióval. 

„Minden szinten egy feltűnően rossz, részben agresszívan ellenséges magatartást látunk az SPD 

részéről velünk szemben.” – nyilatkozta Merz. A CDU pártelnöke szerint május óta a kancellár 

szándékosan kerüli a CDU-val való párbeszédet a stratégiai projektekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalakor. Ezzel szemben a két kisebb kormánypárt – a Zöldek és az FDP – nyitottak az 

egyeztetésekre, mi több aktívan keresik ezek lehetőségét – így Merz. A kormány munkájáról 

beszélve Merz különösen Christine Lambrecht (SPD) honvédelmi miniszter tevékenységét 

illette éles kritikával. Meglátása szerint Lambrecht ellenzékkel szembeni távolságtartó 

magatartása „saját bizonytalanságának, tudatlanságának és a részletek hiányos ismeretének az 

eredménye”.  

Merz meglátása szerint az SPD vezetőségének viselkedése mögött elsődlegesen a párt rendkívül 

alacsony, egyes mérések szerint akár 20% alatt álló támogatottsága, valamint a közelmúltban 

elvesztett két tartományi választás (Schleswig-Holstein és Észak-Rajna-Vesztfália) állhat. A két 

sikeres választást követően a CDU mindkét tartományban a Zöldek bevonásával hozott létre 

koalíciós kormányt. 

Ezzel párhuzamosan továbbra is sajtótéma Merz bejelentett távolmaradása a „Transatlantischen 

Forum” konferenciáról. Merz előzetesen jelezte részvételi szándékát, majd – a módosított 

programpontokra hivatkozva – augusztus elején mégis lemondta azt. Mindez találgatások 

tömkelegéhez vezetett a tényleges okokat illetően. Egyes vélemények szerint Lindsey Graham 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article240416457/Scholz-kuendigt-drittes-Entlastungspaket-an-und-erwartet-keine-sozialen-Unruhen.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/scholz-zur-energiekrise-drittes-entlastungspaket-sei-moeglich-18236577.html
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republikánus szenátor, valamint más, AfD-közelinek tartott felszólalók részvétele miatt 

dönthetett a CDU pártelnök a lemondás mellett. Ugyanakkor, kritikus publicisztikák szerint 

Merz távolmaradásával inkább a saját politikai táborán kívül álló szavazók esetleges 

szimpátiájának a megőrzését tarthatja szem előtt.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Botrányai miatt lemondott Patricia Schlesinger, az RBB intendánsa 

Azonnali hatállyal lemondott Patricia Schlesinger, az RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) 

intendánsa – jelentette be a közszolgálati műsorszolgáltató. Schlesinger ellen a berlini ügyészség 

hűtlen kezelés és megvesztegetés elfogadásának alapos gyanújával nyomoz. A vádak, amelyek a 

megkérőjelezhető tanácsadói szerződésektől kezdve, egy azóta meghiúsított építési projekten át 

Schlesinger fizetésének 300.000 euróra történő megemeléséig terjednek, a különböző 

médiumokban megjelentek révén váltak ismertté. 

Ezenfelül az RBB Schlesinger botrányai miatt azonnali hatállyal lemondott a Németországi 

Szövetségi Köztársaság Közszolgálati Műsorszolgáltatók Szövetségén (Arbeitsgemeinschaft der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, röviden ARD) belüli 

elnökségéről, hisz az RBB intendánsa egyúttal az ARD elnökségi pozícióját is betöltötte. Az 

RBB még az év elején rotációs rendszerben vette át az ARD elnöki tisztségét. 

Schlesinger az ellene felhozott vádakat tagadja, nyilatkozatában személyes vádakról és 

rágalmazásról beszélt. Az ügyben jelenleg külső vizsgálat folyik, amelynek eredménye csak 

hetek múlva várható. Mindazonáltal az ügy kapcsán felerősödtek a követelések a német 

közszolgálati médiumok megreformálása érdekében. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Újra felmerült Olaf Scholz kancellár felelőssége az elhíresült Cum-Ex-botrányban 

Az ügy középpontjában a Hamburgi Adóhivatal (Hamburger Finanzamt) állítólagos illegális 

„adóajándékai” állnak a nagyvállalatok számára. A kölni ügyészség még 2016-ban arról 

tájékoztatta az északi adóhatóságot, hogy a Warburg Banknál dolgozó felelősök ellen Cum-Ex 

bűncselekmény miatt nyomozás folyik. Ezzel kapcsolatban a hatóságok különösen azt a 

lehetőséget vizsgálják, hogy a hanzavárosi SPD politikai vezetése befolyásolta-e, hogy a 

pénzintézet megkaphassa az „adóajándékokat”. A jelenlegi szövetségi kancellár, Olaf Scholz 

2012 és 2018 között Hamburg főpolgármestere volt, így az ő felelőssége is többször felmerül az 

ügyben. Legutóbb akkor, amikor tavaly szeptemberben a kölni ügyészség nyomozói 214.000 

euró készpénzt találtak Johannes Kahrs, korábbi Bundestag képviselő és a hamburgi SPD korábbi 

vezető politikusának széfjében. Kahrs - Scholzhoz hasonlóan - a hamburgi szociáldemokraták 

egyik erős emberének számított. A héten az ügy kapcsán felállított Hamburg tartományi 

parlamenti vizsgálóbizottság ismét meghallgatja Olaf Scholzot, aki állítja semmit nem tudott a 

Kahrsnál talált készpénzről. 

Ezzel kapcsolatban Thorsten Frei, a CDU/CSU Bundestag-frakciójának parlamenti ügyvivője 

elmondta, hogy végre választ kell adni arra a kérdésre, hogy történt-e politikai beavatkozás, míg 

a Transparency International Németország elnöke, Hartmut Bäumer azt követelte, hogy Kahrs 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merz-wirft-scholz-mangelnde-bereitschaft-zur-zusammenarbeit-vor-18236773.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/inflation-friedrich-merz-wirft-olaf-scholz-mangelnden-willen-zur-zusammenarbeit-vor-a-ecd4df50-65c9-41fc-8e53-773a7608074b
https://www.tagesschau.de/eilmeldung/schlesinger-ruecktritt-101.html
https://www.tagesschau.de/kultur/rbb-schlesinger-ruecktritt-101.html
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hozza nyilvánosságra a pénz eredetét, valamint hangsúlyozta, hogy Scholznak is felelőssége van 

abban, hogy hozzájáruljon az ügy tisztázáshoz. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. A Bundeswehr mali missziójának a felfüggesztése 

A helyi kormányzat korlátozó intézkedései miatt a német kormány a mali missziójának a 

felfüggesztése mellett döntött. Az ENSZ MINUSMA missziójának keretében 2013 óta 

nemzetközi békefenntartók – köztük német katonák – voltak jelen az országban, akiknek az 

elsődleges feladata az ország stabilitásának a biztosítása és a Mali Fegyveres Erők támogatása 

volt az ország északi területein jelen lévő iszlám szélsőségesekkel folytatott harcban. A 

politikailag instabil országban a 2021 májusi katonai puccs óta egy átmeneti katonai kormányzat 

gyakorolja a hatalmat, amely rövid időn belül szoros együttműködést alakított ki Oroszországgal. 

Ezzel párhuzamosan a kormányzat és a nemzetközi misszióban (az ENSZ missziója mellet 

Franciaország is külön katonai missziót működtet Maliban) érdekelt NATO tagállamok között 

kapcsolat az elmúlt időszakban látványosan megromlott. A csapatok szabad mozgását 

akadályozó engedélyek gyakori megvonása, illetve más nehézségek miatt immár számos ország 

döntött tevékenységének a szüneteltetése, vagy felfüggesztése mellett. Hasonló okok miatt 

döntött most Németország az ENSZ Biztonsági Tanácsa által csupán júniusban meghosszabbított 

misszióban való – elsősorban felderítő és logisztika feladatok ellátására szorítkozó – részvétel 

felfüggesztése mellett. A lépéssel így, bizonytalan időre, pont kerül a Bundeswehr legnagyobb 

és az Afganisztánból való NATO kivonulás óta vitán felül legveszélyesebb külföldi missziójának 

végére. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Gerhard Schröder volt kancellár marad az SPD tagja 

Gerhard Schröder volt szövetségi kancellár nem sértette meg az SPD pártszabályait azzal, hogy 

orosz állami vállalatokkal állt kapcsolatban. Az ezzel foglalkozó illetékes vizsgálóbizottság nem 

lát alapot a megrovásra vagy akár a kizárásra: „Az SPD hannoveri körzetének döntőbizottsága 

megállapította, hogy az alperes Gerhard Schröder nem vétkes a pártszabályok megsértésében, 

mivel nem bizonyítható vele szemben semmilyen jogsértés” – indokolta a bizottság az elsőfokú 

döntést. Az eljárásra azért került sor, mert Németország különböző részeiről az SPD 17 helyi és 

kerületi szervezete kérelmezte, hogy a volt kancellárt zárják ki a szociáldemokraták soraiból. 

Mindegyik kérelemben Schröder Oroszországgal ápolt szoros kapcsolatát kritizálták. 

Lars Klingbeil, az SPD társelnöke a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy „a hannoveri 

döntőbizottság jogi döntést hozott”, majd egyúttal elhatárolódott a volt kancellártól: „Számunkra 

egyértelmű: Gerhard Schröder véleményével politikailag elszigelelt az SPD-n belül.” 

Ezt követően a volt kancellár ügyvédjén keresztül bejelentette, hogy beperli a Bundestagot, mert 

az májusban megfosztotta őt különleges jogaitól. Schröder a berlini közigazgatási bíróságnak 

benyújtott panaszában azt követeli, hogy egy volt kancellárnak járó iroda, munkatársakkal együtt 

ismét rendelkezésére állhasson. A Bundestag költségvetési bizottságának döntése, miszerint 

megvonják Schrödertől a Bundestagban lévő irodájának felszerelésére szánt forrásokat, és az 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/cum-ex-skandal-untersuchungsausschuss-scholz-tschentscher-100.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/cum-ex-und-hopp-der-skandal-der-jetzt-den-kanzler-bedroht_id_132606355.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bundeswehr-einsatz-mali-100.html
https://www.bundeswehr.de/de/aktuelles/meldungen/einsatzmeldung-minusma-lageentwicklung-mali-5477256
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irodát felfüggesztik, jogellenes – áll az ügyvédi közleményben. 

A szövetségi kormány higgadtan reagált a volt kancellár keresetére. „A jogorvoslat mindenki 

számára nyitva áll egy jogvitában” – mondta Steffen Hebestreit kormányszóvivő. Az esetet 

hasonlóan kommentálta Wolfgang Kubicki (FDP), a Bundestag alelnöke is: „Rendkívül 

alacsonynak tartom a Gerhard Schröder által szövetségi parlament ellen indított per sikerének 

valószínűségét, azonban joga van ahhoz, hogy ezt bíróságon felülvizsgáltassa.” 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktuális események 

Az MCC idén is megrendezte egyedülálló tehetséggondozó fesztiválját, az MCC Fesztet, amely 

több mint 32.000 látogatót vonzott Esztergomba, interaktív programokkal, szakmai 

beszélgetésekkel, koncertekkel. A Magyar-Német Intézet két pódiumbeszélgetését nagy 

érdeklődés övezte a fesztiválon: 

A „Germany in 2022 - politics, media and public life in a turmoil” című beszélgetés központjában 

Angela Merkel volt kancellár politikai öröksége és megítélése, a CDU támogatottságának az 

alakulása és Friedrich Merz pártelnök eddigi tevékenysége, a jelenlegi hárompárti koalíciós 

kormány reformtervei, valamint a német energiapolitika legégetőbb kérdései álltak. Meghívott 

szakértőink Roland Tichy a Tichys Einblick politikai magazin kiadója, Dr. Saskia Ludwig a 

Brandenburgi Tartományi Parlament tagja, valamint Dr. Peter Hefele a Wilfried Martens Centre 

for European Studies politikai igazgatója voltak. A beszélgetést Bauer Bence az MCC Magyar-

Német Intézetének az igazgatója moderálta.  

További információért látogasson el honlapunkra. 

Szintén nagy érdeklődés övezte Klaus von Dohnanyi, magyar származású korábbi vezető német 

szociáldemokrata politikus online beszélgetését, aki „National Interests in Times of Radical 

Changes” című könyvéről Szalai Zoltánnal, az MCC főigazgatójával beszélgetett. Az előadás 

témájáról Klaus von Dohnanyi interjút adott a Mandiner c. hetilapnak.  

A cikk elolvasásához kattintson a honlapunkra. 

 

Cikk- és interjúajánló: 

"Németországnak fagyoskodnia kell a békéért?" címmel jelent meg intézetünk podcast 

sorozatának legújabb része Roland Tichyvel, a "Tichys Einblick" című liberális-konzervatív 

havilap alapítójával. Böhm Márton a jelenlegi német politika kihívásairól és kudarcairól, valamint 

a közlekedésilámpa-koalíció eddigi munkájáról kérdezte az újságírót.  

 

A podcast meghallgatásához látogasson el honlapunkra.  

 

Megtartotta szokásos, nyári nemzetközi sajtóértekezletét Olaf Scholz német kancellár. A két fő 

téma az energiaválság és az orosz-ukrán háború volt. Kollégánk, Dobrowiecki Péter az 

Inforádiónak elemezte a kancellár beszámolójának legfontosabb részleteit.  

https://www.tagesschau.de/inland/schroeder-spd-103.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/gerhard-schroeder-bundestag-sonderrechte-klage-100.html
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/germany-in-2022-politics-media-and-public-life-in-a-turmoil-nemet-szakertoi-panel-az-mcc-feszten
https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/Mandiner_11.08.2022.pdf
https://magyarnemetintezet.hu/hir/podcast-nemetorszagnak-fagyoskodnia-kell-a-bekeert-roland-tichy
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Az interjú meghallgatásához kattintson az Inforádió honlapjára.  

 

Dobrowiecki Péter legújabb elemzése a német haderő helyzetéről és a tervezett reformok 

mértékéről már olvasható a Hungarian Conservative legújabb, nyári számában. 

 

A teljes elemzésért látogasson el honlapunkra.  

 

„Zeit für neues Denken!” címmel jelent meg Bauer Bence legújabb elemzése a magyar és német 

Oroszország politikáról a Budapester Zeitungban, amelyet a Mandiner is szemlézett. 

 

A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

 

Roland Tichy német újságíró, a Tichys Einblick főszerkesztője intézetünk meghívására érkezett 

Magyarországra, a Mandinernek adott interjúban fejtette ki véleményét a jelenlegi német politika 

irányvonaláról.  

 

Az interjú elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

 

Magyarországi tartózkodása alatt Orbán Viktornál járt a Karmelita Kolostorban Roland Tichy 

német újságíró, a Tichys Einblick főszerkesztője. A Mandiner magyar nyelvű összefoglalója 

bepillantást enged az újságíró Magyarországon szerzett élményeibe. 

 

A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

„Kelet-Közép-Európa új hatalmi központ Európában, és ezzel Berlinnek is meg kell tanulnia 

együttélnie” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Peter Hefele, a Wilfried Martens Központ német 

politikai igazgatója, aki a Magyar-Német Intézet meghívására érkezett az esztergomi MCC 

Fesztre. 

Az interjú elolvasásához kattintson a Magyar Nemzet honlapjára.  

„Birodalmak illata – Hogyan fonódik össze a Chanel No 5 és Krasznaja Moszkva esszenciája 

Európa történetével?” címmel jelent meg Dörstelmann-Fodor Kinga recenziója Karl Schlögel 

német történész könyvéről a Corvinák blogon. 

A recenzió elolvasásához kattintson a Corvinák honlapjára.  
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