BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2022. MÁJUS 2.
1. A Német Szövetségi Parlament megszavazta fegyverek szállítását Ukrajna részére
A Német Szövetségi Parlament április 28-án, csütörtökön a közlekedésilámpa-koalíció,
valamint az ellenzéki CDU/CSU parlamenti frakció támogatásával döntött Ukrajna
nehézfegyverzettel való támogatásáról. A döntés magában foglalja, hogy a fegyverszállítások
ellenére Németország szövetségi védelmi képességei nem kerülhetnek veszélybe. A döntést
hosszas viták előzték meg az ellenzék és a kormánypártok között. Friedrich Merz (CDU), az
ellenzéki CDU/CSU frakcióvezetője elmondta, a vitában nem az ellenzékkel, hanem a
kormánypártok frakcióival volt probléma, így például kiemelte, hogy Olaf Scholz kancellár
tétlenkedett és gyengén kommunikált az Ukrajna támogatásáról szóló kérdésben. Merz továbbá
bírálta, hogy a kancellár igyekezett kerülni a vitát és fellépését a tétovázás, halogatás és félénk
hozzáállás jellemezte. Merz mindezek ellenére pozitívan ítéli meg, hogy a szövetségi parlament
döntést tudott hozni az ügyben és felszólította a kormánypárti frakciókat, hogy a
finanszírozásról tárgyaljanak konstruktívan, kiemelve, hogy a háború kirobbanása óta már 8 hét
telt el és a német szövetségi kormány támogatása nem volt elegendő.
A vitában Lars Klingbeil (SPD) megvédte a szövetségi kormány politikáját, amely véleménye
szerint tisztában van vele, hogy a jelenlegi helyzet következetes és gyors döntéseket igényel.
Klingbeil köszönetet mondott a kormány és az ellenzék frakcióvezetőinek az indítvány
kidolgozásában való együttműködésért, az uniópártokat viszont kishitűséggel vádolta és
felszólította Merzet, hogy hagyja jóvá a Bundeswehr korszerűsítésére szolgáló 100 milliárd
eurós különalapot és tegye világossá, hogy a kész javítani az uniópártok 16 évnyi kormányzása
alatt a védelem területén elkövetett hibákat. Merz azonban elmondta, frakciója nem fog
egykönnyen hozzájárulni az a különalap létrehozása miatt szükséges Alaptörvény
módosításhoz.
Christian Dürr, az FDP frakcióvezetője azzal indokolta az Ukrajnának történő nehézfegyverek
szállítását, hogy Oroszországnak több haditechnikai eszköze van, ötször annyi tankja és
háromszor annyi katonája, mint Ukrajnának. Dürr figyelmeztetett arra is, hogy a bucsai
mészárlás nem egy egyszeri eset volt, minden orosz előre nyomulással beigazolódik, hogy a
háborús bűncselekmények megismétlődnek. A Zöldek hétvégén ülésező választmánya szintén
megszavazta a fegyverszállítások megkezdését, valamint a 100 milliárd eurós különalapot,
azonban továbbra is ellenzik a NATO által lefektetett 2%-os cél teljesítését.
Az AfD részéről Tino Chrupalla frakcióvezető elutasította az indítványt és kifogásolta, hogy
Olaf Scholz kancellár nem volt jelen a parlamentben az indítvány ismertetésénél. Dietmar
Bartsch, a Balpárt frakciójának vezetője végzetes versenyfutásként jellemezte a
nehézfegyverek szállításáról szóló döntést és elmondta, álláspontja szerint a szolidaritást nem
a nehézfegyverekben lehet kifejezni. Hozzátette, a nehézfegyverek szállításával a szövetségi
parlament szerinte egy atomháború kezdetét idézte elő és emlékeztetett arra, amikor Olaf
Scholz kancellár a nehézfegyverek szállításától joggal zárkózott el az atomháború elkerülése
érdekében.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
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2. Így vélekedik a német lakosság a fegyverszállításról
Az ARD-Deutschlandtrend legfrissebb felmérése szerint a németek megosztottak a
fegyverszállítások kérdésében, Olaf Scholz kancellár népszerűsége pedig jelentősen esett. A
kutatást április 25-e hétfő és április 27-e szerda között végezte el a közvélemény-kutató intézet.
A válaszadók 45%-a támogatja és ugyanennyien ellenzik Ukrajna részére a fegyverek
szállítását. Egyértelműen csak az FDP és a Zöldek szavazói támogatják, előbbiek 70, utóbbiak
67%-os arányban. A megkérdezett CDU/CSU szavazók közül 53% támogatja és 42% ellenzi a
szövetségi parlament döntését. Az SPD támogatói erősen megosztottak a kérdésben, hiszen
45%-uk egyetért a fegyverek szállításával, 46%-uk viszont ellene van. Az AfD szavazói
egyértelműen ellenzik, csupán 12%-uk támogatja a döntést.
A közvélemény-kutatás rámutat, hogy Olaf Scholz kancellár hivatali ideje megkezdése óta most
örvend a legkisebb támogatásnak a német lakosság részéről. Jelenleg csupán 39% elégedett
vagy nagyon elégedett a munkájával, ami újabb 12%-os visszaesést jelent, miután Scholz már
februárban is sokat veszített a támogatottságából. Mindemellett a felmérésből az is kiderült,
hogy a megkérdezettek 47% gondolja úgy, hogy Scholz alkalmas a kancellári feladatra, ami
19%-os csökkenés a tavaly szeptemberi hivatalba lépéséhez képest. Összességében az elmúlt
hetek kancellári politikája, vagyis az óvatosság és a lépések túlzott megfontolása az, amit
kifogásolnak a válaszadók. A megkérdezettek 37%-a gondolja úgy, hogy Scholz jó
válságkezelő, és a válaszadók mindössze 27 %-a tartja a kancellárt meggyőzőnek.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
3. Oroszország német diplomatákat utasított ki Moszkvából
Április 25-én, hétfőn az orosz kormány 40 német diplomatát nyilvánított nemkívánatos
személlyé és utasított ki az országból. A moszkvai német nagykövetet már korábban beidézték
és egy Németország barátságtalan politikája ellen tiltakozó levelet adtak át neki. A diplomaták
kiutasítása egy reakció Németország áprilisi intézkedéseire, amelynek keretében 40 orosz
diplomatát utasítottak ki. Annalena Baerbock külügyminiszter elítélte Oroszország döntését.
Úgy nyilatkozott: „Számítottunk a mai lépésre, mely semmiképpen sem indokolt, hiszen a
kiutasított munkatársak nem követtek el bűnt.” Baerbock elmondta: nyitottan és nagy
elköteleződéssel mentek Oroszországba, hogy az ottani kétoldalú kapcsolatokat szolgálják az
egyre kedvezőtlenebb körülmények ellenére. Álláspontja szerint a kiutasításokkal Oroszország
saját magát károsítja.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
4. Jelentős áremelkedések, tovább nőtt az infláció Németországban
Áprilisban elérte az inflációs ráta a 7,4%-ot, közölte április 28-án, csütörtökön a Szövetségi
Statisztikai Hivatal. Az infláció márciusban 7,3%, februárban 5,1% volt. Németországban
utoljára 40 évvel ezelőtt emelkedett az infláció 7% fölé. A jelenlegi, 7,4% az Európai Monetáris
Unió fennállása óta mért legmagasabb inflációs szintnek felel meg. Márciushoz képest jelentős
áremelkedések figyelhetők meg, azonban kiemelendő, hogy az energiaárak már nem
emelkedtek olyan mértékben, mint az előző évben, sőt egyes esetekben még csökkentek is a
márciusi árakhoz képest. Az élelmiszerek árai emelkednek folyamatosan nagy mértékben,
különösen azok, amelyeket valamilyen módon érint az ukrajnai háború: Például a növényi olajat
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és a gabonafélékből készült termékeket, így a kenyeret is, hiszen Ukrajna mindkét nyersanyag
fontos termelő országa. Christian Lindner szövetségi pénzügyminiszter aggodalmát fejezte ki a
magas infláció miatt: „Ez sok ember számára terhet jelent. Az ilyen magas inflációs ráta
veszélyezteti a gazdaság stabilitását és káros a befektetésekre.” Hozzátette: „Egy ilyen
gazdasági helyzetből mély válság alakulhat ki. Ezért a szövetségi kormány már most
könnyítéseket nyújt a vállalatoknak és a háztartásoknak”. Emellett felszólalt az adósságfék
2023-as betartása mellett és szót emelt annak érdekében, hogy Németország távolodjon el a
laza költségvetési politikától és határozzon meg prioritásokat a költségvetésben. Ez
mindenekelőtt azt jelenti, hogy a közlekedésilámpa-koalíció terveit egy meghatározott
fontossági sorrendben kellene megvalósítani.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
5. Razzia a Deutsche Banknál pénzmosás gyanúja miatt
A Deutsche Bank telephelyén a Frankfurti Kerületi Bíróság által kiadott házkutatási parancs
alapján jelenleg házkutatás zajlik – közölte április 29-én, pénteken a Frankfurti Ügyészség. Az
akcióban a Frankfurti Ügyészség, a Szövetségi Bűnügyi Hivatal, valamint a Bafin pénzügyi
felügyeleti hatóság tisztviselői vesznek részt. Az ügyészség a folyamatban lévő nyomozás miatt
jelenleg nem tudott bővebb tájékoztatást adni. A bank telephelyén legutóbb 2018-ban tartottak
házkutatást pénzmosás gyanúja miatt. Annak idején a befektetőket sokkolták azok a
videofelvételek, amelyeken mintegy 170 hatósági alkalmazott kutatta át az intézmény irodáit.
A bankot 15 millió eurós bírsággal sújtották, mert nem jelentett bizonyos gyanús átutalásokat
és nem tett megfelelő felügyeleti intézkedéseket.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
6. Az ARD kutatása szerint a szövetségi kormány 758 további köztisztviselői állást akar
létrehozni, emelkedni fog a parlamenti képviselők fizetése
A szövetségi kormány masszív munkahelyteremtést tervez - közölte az ARD Report Mainz
politikai magazin, a 2022-es költségvetési tervezetben szereplő személyi listákról készült
értékelésében. Nehéz elhinni, de a Kancellárián munkaerőhiány van, annak ellenére, hogy a
Német Szövetségi Kancellária a világ egyik legnagyobb létszámú kormányzati hivatalának
számít. A munkaerőhiányt 758 új tisztviselői állás megteremtésével és 400 új iroda kiépítésével
kívánja orvosolni a kormány. Reiner Holznagel, a Német Adófizetők Egyesületének elnöke
szerint a bővítés azt jelképezi, hogy a dolgok rossz irányba mennek, hiszen a Kancellárián
dolgozók száma megduplázódott, mióta a szövetségi kormány székhelye Berlinben van, ez
pedig se nem gazdaságos, sem fenntartható. A személyi listák értékelése azt mutatja, hogy
minden miniszter több alkalmazottat szeretne, illetve, hogy az SPD és a Zöldek által vezetett
minisztériumokban különösen sok új alkalmazottat igényelnek. Olaf Scholz kancellár 75 új
munkatársat szeretne a Kancelláriára, Robert Habeck gazdasági miniszter 101 új pozíciót
szeretne, a Belügyminisztériumban 103 új munkatársra van szükség, Klara Geywitz építésügyi
miniszter 104 új pozíció megteremtését kérte. A Report Mainz kérdésére válaszul kiderült, hogy
a Koalíciós Szerződésből eredő új feladatok ellátásával indokolják a kormány tagjai igényeiket.
Április 27-én, szerdán Bärbel Bas (SPD), a szövetségi parlament elnökének leveléből
megtudhattuk, hogy a parlamenti képviselők júliustól havonta 300 euróval fognak többet
keresni, amely a szövetségi parlament összes tagjának 3,1%-os béremelkedését jelenti. A
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koronavírus járvány miatt a tavalyi évben a képviselői fizetések csökkentek. A béremeléssel az
úgynevezett parlamenti juttatás a jelenlegi 10.012,89 euróról 10.323,29 euróra emelkedik
havonta.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Magyar önkép – német tükörben címmel pódiumbeszélgetés került megrendezésre április 28án, csütörtökön az MCC Scruton kávéházban. A pódiumbeszélgetés résztvevői: Dr. K.
LENGYEL Zsolt történész, politológus, Regensburgi Egyetem Magyar Intézet, Dr. UJVÁRY
Gábor történész, Veritas Történetkutató Intézet PRŐHLE Gergely igazgató, Habsburg Ottó
Intézet voltak. Moderált: VOLF-NAGY Tünde riporter, műsorvezető, M1, Kossuth Rádió.
Rendezvénybeszámolóért kattintson Intézetünk honlapjára.
A nagy átalakulás: Szükség van-e a kapitalizmus reformjára? Visiting fellow-nk, Dr.
Klaus-Rüdiger MAI április 26-án, kedden az MCC debreceni képzési központjában tartott
előadást a nagy átalakulás fogalmának kialakulásáról, annak magyar vonatkozásáról, Angela
Merkel idején betöltött szerepéről és a jelenlegi kihívásokról.
Rendezvénybeszámolóért kattintson Intézetünk honlapjára.
Németország átalakulóban – társadalom, kultúra, politika címmel tartott előadást visiting
fellow-nk, Dr. Klaus-Rüdiger MAI április 25-én, hétfőn a Scruton Belváros kávézóban.
Rendezvénybeszámolóért kattintson Intézetünk honlapjára.
Cikk- és interjúajánló:
Németország és a háború címmel adott interjút intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence
április 29-én, pénteken az Ultrahang online rádiónak.
Az interjú meghallgatásához kattintson az Ultrahang youtube csatornájára.
„Der Bundeskanzler hegt die Vorstellung, dass Orbán sein Land zu einem autokratischen
Staat umformte” címmel adott interjút visiting fellow-nk Prof. em. Dr. Werner J. PATZELT
április 28-án, szerdán az Ungarn Heute-nak Orbán Viktor kormányzásának németországi
megítéléséről.
Az interjú elolvasásához kattintson az Ungarn Heute oldalára.
Még maga Angela Merkel sem szólal fel Angela Merkel érdekében címmel jelent meg
április 27-én, szerdán visiting fellow-nk Prof. em. Dr. Werner J. PATZELT cikke a Corvinákon.
A cikk elolvasásához kattintson a Corvinák.hu oldalra.
A jövő volt a téma. A Tolnai Népújság online és nyomtatott verziójában április 22-én, pénteken
jelent meg visiting fellow-nk, Dr. Klaus-Rüdiger MAI április 7-i, szekszárdi előadásának
összefoglalója.
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A cikk elolvasásához kattintson a Tolnai Népújság oldalára.
Auswirkungen der Parlamentswahlen auf die deutsch-ungarischen Beziehungen címmel
jelent meg Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence cikke a Budapester Zeitungban április 21én, csütörtökön.
A cikk elolvasásához kattintson a Intézetünk oldalára.
Ungarische Impressionen címmel jelent meg René NEHRING cikke a Preußische Allgemeine
Zeitung folyóiratban április 10-én, vasárnap német nyelven a magyarországi választásokról.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
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