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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. OKTÓBER 25. 

1. Koalíciós tárgyalások  

Október 21-én, múlt héten csütörtökön elkezdődtek az SPD, az FDP és a Zöldek által vezetett 

koalíciós tárgyalások a szövetségi kormány felállítása érdekében. A tárgyalások kezdete 

előtt az érintett pártok illetékesei közösen nyilatkoztak a sajtónak a kijelölt céldátumokról és 

a tárgyalások konkrét lefolyásáról. Ahogyan Lars Klingbeil, az SPD pártfőtitkára a közös 

sajtótájékoztatón ismertette, a tárgyalások két síkon zajlanak: munkacsoportokban és fő 

tárgyalócsoportokban. A puhatolózó tárgyalások során összesen 22 munkacsoportot 

állítottak és készítettek fel a pártok, amelyek összetételét részben ismertették. A 

munkacsoportok október 27-én, e héten szerdán fogják elkezdeni a munkát, és feladatuk, 

hogy november 10-ig konkrét pozíciókat és papírokat dolgozzanak ki, amelyeket a fő 

tárgyaló csoportok véglegesítenek majd. Cél, hogy karácsony előtt, a december 6-i héten sor 

tudjon kerülni a kancellárválasztásra és a kormányalkotásra. Volker Wissing, az FDP 

pártfőtitkára kiegészítésként elmondta, hogy a pártok november végéig megállapodások 

teljes sorát szeretné felmutatni. Wissing úgy fogalmazott: „Ez ambiciózus és nagyratörő” 

és hangsúlyozta, „Meg akarjuk mutatni, hogy cselekvőképesek vagyunk”. Mindezek mellett 

Wissing elmondta, hogy mindhárom párt úgy véli, „Németországnak a lehető leghamarabb, 

idén” stabil kormányra van szüksége. Michael Kellner, a Zöldek ügyvezetője úgy 

nyilatkozott, szerinte a koalíciós tárgyalásokat kellően jól előkészítették, ugyanakkor azt is 

hozzátette, hogy már az előkészítés során egy komplex, összetett kérdés megoldására 

vállalkoztak a résztvevő felek. Ezt mutatja az is, hogy számos kérdést szándákosan 

kihagytak a feltáró tárgyalásokból, nem foglalkoztak velük, viszont ahol meg tudtak 

állapodni, ott erős alapokon álló egyezségek köttettek. Kellner azt is kiemelte, hogy 

pártjának, a Zöldeknek 16 év után most először adatik meg újra az alkalom, hogy részt 

vegyenek a kormányzásba és be tudják hozni a pártnak fontos témákat, így a klímavédelmet, 

a társadalmi kohéziót, az igazságosság kérdését és Európa megerősítését. Kellner hozzátette, 

ez nagy felelősség, amit pártja vállal, és saját szellemiségük megőrzésével vágnak bele a 

tárgyalásokba az igazi feltörés érdekében. Az eddig ismertetett felállás a fő 

tárgyalócsoportok tekintetében a következőképpen alakul: Az alapcsoportok tagjai a pártok 

csúcsjelöltjei és a pártvezetők, ezen felül az SPD részéről Malu Dreyer Rajna-vidék-Pfalz és 

Manuela Schwesig Mecklenburg-Elő-Pomerénia tartományi miniszterelnökei, a Zöldek 

esetében három állandó tag, a pártvezetők és Michael Kellner ügyvezető. Nem állandó 

tagokként mindkét párt rendelkezik még négy-négy képviselővel, akik a 

munkacsoportokban segítenek be. Az SPD-vel és a Zöldekkel szemben az FDP négy tagra 

korlátozta a koalíciós tárgyalásokban résztvevők számát: a pártelnök Christian Lindner, a 

főtitkár, Volker Wissing és az FDP parlamenti frakciójának vezetőségéből ketten, Marco 

Buschmann és Bettina Stark. A pozíciók és a tárcák elosztásáról a felek úgy nyilatkoztak, 

hogy a tárgyalási folyamat végén születik majd döntés. Feltételezhető azonban, hogy minden 

pártnak megvannak a preferenciái a személyi kérdésekben.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

Nemcsak szövetségi szinten kezdődtek el a koalíciós tárgyalások október 21-én, múlt héten 

csütörtökön, hanem a berlini tartományi szinten egyaránt. Az érintett pártok – SPD, Zöldek, 

https://www.youtube.com/watch?v=KETU-MY2API
https://www.tagesschau.de/inland/start-koalitionsverhandlungen-101.html
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Balpárt – egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak az első, nyolcórás ülés után. A tisztázandó 

kérdések sorát a pénzügyek, a népszavazás eredményeivel való eljárás és a közigazgatási 

reform témáiban határozták meg. Franziska Giffey, az SPD berlini elnöke elmondta, hogy 

az összes péntekre tervezett pontról meg tudtak állapodni. A Zöldek vezetője, Bettina 

Jarasch úgy nyilatkozott, hogy a projekteket rangsorolni kell, és észre kell venni, hogy a 

pénzügyek területén több vitás helyzet várható. Klaus Lederer, a Balpárt vezetője 

hangsúlyozta, hogy a kormány feladata az egész város képviselete, ennek értelmében a 

közigazgatás és közlekedés működtetése. Ezeken túlmenően a politikusok konkrét 

tartalmakról nem nyilatkoztak. A koalíciós tárgyalások során a felállított szakmai 

csoportoknak november 8-ig kell álláspontokat kidolgozniuk, amelyeket az úgynevezett 

mindent összefogó „ernyőcsoport” fog elfogadni és a fennmaradó vitatott kérdésekről 

dönteni. Amint a koalíciós megállapodás megszületik, a pártbizottságok pártkongresszus 

keretein belül döntenek majd róla. A Balpárt december 4-re, az SPD december 5-re tűzte ki 

a pártkongresszusát. Ezen tervek fényében Berlinben is létrejöhet az új kormány még 

karácsony előtt.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

2. Menekültek: A fehérorosz útvonal kihívások elé állítja Németországot  

Ugyan a választási kampányban a migráció kérdése alig merült fel témaként, Németország 

keleti részén, a lengyel határon mégis csak új kihívás ütötte fel a fejét. A 460 km hosszú 

határ mentén a két érintett németországi tartomány Mecklenburg-Elő-Pomeránia és 

Szászország. Míg augusztusban még csak 209 illegálisan bevándorolni kívánó menekültet 

fogtak el és regisztráltak az említett határon, szeptemberben már 1.164-et, októberben  

2.000-t. A szövetségi rendőrség adatai szerint idén összesen 5.700 illegális határátlépés 

történt, elsősorban Szíria és Irak irányából. A német közvélemény pedig egyre sűrűbben 

teszi fel a kérdést, hogy vajon hogyan lehet uralni a kialakult helyzetet humanitárius és 

adminisztratív szempontból, várható-e további eszkaláció? Az aggodalmak első számú oka 

a 2015/16-os emlék, amely sok németben még mindig él, amikor menekültek százezrei 

árasztották el az országot. Ralph Brinkhaus, a CDU/CSU parlamenti frakció elnöke a 

jelenlegi helyzetre való tekintettel elmondta, hogy nem ismétlődhet meg a 2015/16-os 

katasztrófa. Michael Kretschmer, Szászország miniszterelnöke megnyugtatóan úgy 

nyilatkozott, hogy „A jelenlegi kihívás nincs összefüggésben azzal, amit 2015-ben láttunk, 

ennek ellenére ki kell építeni a kapacitásokat a menekültek megfelelő elhelyezéséhez”. Horst 

Seehofer, Németország szövetségi belügyminisztere elmondta, hogy a német–lengyel 

határon jelenleg kialakult helyzet alapvető migrációs politikai kérdéseket is érint Európában, 

mert a dublini rendelet sok helyen már nem működik, és hozzátette, „a migránsok a 

fehérorosz kormány által államilag szervezett, legalábbis támogatott csempészet” keretein 

belül érkeznek Németországba és „politikai fegyverként vannak felhasználja egyfajta hibrid 

fenyegetésként”. Fehéroroszország elnöke, Alexander Lukashenko kijelentette, nem fogja 

megállítani az EU-ba tartó migránsokat. A szövetségi parlamentben ezzel kapcsolatban 

többen azon az állásponton vannak, hogy „A probléma gyökeréig kell eljutni, a 

fehéroroszországi tekintélyelvű vezető által folytatott emberkereskedelemig” – nyilatkozta 

Nils Schmid, az SPD parlamenti frakciójának külpolitikai szóvivője. Ennek elérése 

érdekében a cél megakadályozni, hogy harmadik országok légitársaságai menekülteket 

hozzanak Fehéroroszországon keresztül az uniós határokra. Seehofer hangsúlyozta, hogy 

Németországnak sikerült egy iraki légitársasággal megállapodni ez ügyben. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2021/beitraege/beginn-koalitionsverhandlungen-spd-gruene-linke.html
https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-belarus-route-fordert-deutschland-heraus/a-59560234
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3. Angela Merkel elköszönt az EU-tól, Észak-Rajna-Vesztfália hivatalosan is új 

miniszterelnököt kapott  

Angela Merkel kancellárt álló ovációval köszöntötték utolsó uniós csúcstalálkozóján. 

Charles Michel, a Európai Tanács elnöke köszönőbeszéde után a többi állam- és kormányfő 

felállva tapsolt a messze leghosszabb ideje hivatalban lévő kormányfőnek. Beszédében 

Michel hangsúlyozta, hogy egy Merkel nélküli csúcstalálkozó olyan lenne, mint „Róma a 

Vatikán vagy Párizs az Eiffel-torony nélkül”. Merkel búcsúajándékként a brüsszeli 

konferencia épületének makettjét kapta. Charles Michel szerint Merkel közel 16 éves 

hivatali ideje alatt 107 csúcstalálkozón vett részt. Érzelmes beszédében a Tanács elnöke úgy 

fogalmazott, az EU-nak hiányozni fog Merkel „bölcsessége, józansága és közvetítői 

képessége, különösen a nehéz időkben”. Ezzel szemben hangsúlyozta: „Nem hagysz el 

minket. A szellemiséged és a tapasztalataid velünk maradnak”. Barack Obama volt amerikai 

elnök videóüzenetet küldött a kancellárnak, amelyben elmondta: „Nagyon sok embernek, 

lánynak és fiúnak, férfinak és nőnek volt Angela Merkel a példaképe, akire felnézhettek a 

nehéz időkben”. Obama hozzátette: „Hosszú évek során kevés politikai vezetőre lehetett 

számítani, aki elveit az önérdek szűkös meghatározása fölé helyezte volna” és kiemelte, hogy 

nemcsak a német nép, hanem az egész világ hálával tartozott neki magas erkölcsi normáiért. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

Armin Laschet már a választási vereség előtt jelezte, hogy távozni fog a CDU észak-Rajna-

vesztfália tartományi elnöki pozíciójából. A hétvégén Laschet hivatalosan is bejelenette 

lemondását. A CDU észak-Rajna-vesztfáliai tartományi elnöki hivatalát 2017 óta töltötte be. 

Az új CDU elnök Hendrik Wüst lett, ahogyan azt Laschet kijelölte. A bielefeldi tartományi 

pártkongresszuson 98,3 százalékkal választották meg Laschet utódjává a 46 éves Wüstöt, 

akinek nem akadt vetélytársa. A választásra jogosultak 645 igennel és 11 nemmel voksoltak. 

Wüst megköszönte a választást és elmondta, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy 

az előzetes bizalmat megköszönje és igazolni tudja, a döntés helyes volt. Ez a választás a 

miniszterelnöki tisztséghez vezető köztes lépésnek tekinthető. Armin Laschet a mai napon 

távozik észak-Rajna-vesztfáliai miniszterelnöki tisztségéből, mivel kedden Berlinben 

átveszi szövetségi parlamenti mandátumát és a tartományi alkotmány szerint egyidejűleg 

nem lehet a szövetségi parlament és a tartományi kormány tagja. Hendrik Wüst 

miniszterelnökké választására szerdán kerül majd sor, addig helyettese Joachim Stamp 

családügyi miniszter veszi át a hivatalos ügyek vezetését.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

4. Többezres klímademonstráció Berlinben 

A „Fridays for Future” klímamozgalom aktivistái október 22-én, pénteken újabb 

demonstrációt szerveztek Berlinben. A tüntetés fő mottója: „Nem hagytok választást 

nekünk!”. A megmozdulásra Németország-szerte csaknem 50 helyszínről érkeztek 

résztvevők szervezett buszokkal. Rendőri jelentések szerint a jelenlévők száma meghaladta 

a 10.000 főt. A demonstráció célja az volt, hogy nyomást gyakoroljanak a koalíciós 

tárgyalások alatt álló pártokra, az SPD-re, a Zöldekre és az FDP-re. „Közlekedésilámpa-

koalíció esetén a 1,5 Celsius-fokos hőmérséklethatárt erőteljes társadalmi nyomás 

hiányában nem lehet kivitelezni” – hangsúlyozták a szervezők felhívásukban. A három párt 

jelenlegi megállapodása szembemegy a radikális politikai változással, amely a 

klímakatasztrófa elkerülése miatt szükséges lenne. A tüntetők egy csoportja már hajnalban 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-gipfel-merkel-113.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-waehlt-hendrik-wuest-zum-neuen-landeschef-in-nrw-a-1966627b-0cab-43c5-b3e7-23fd3f34daf3
https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/laschet-nrw-115.html
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megjelent az SPD székháznál és az épület falán egy falfirka formájában üzenetet hagytak a 

koalíciós tárgyalásokon résztvevő pártok számára, ezzel is nyomást gyakorolva az újonnan 

megalakuló kormányra. Többek között ez volt olvasható: „2045 már túl késő” – számolt be 

róla a berlini rendőrség munkatársa. Hatósági jelentések szerint egy tüntető zászlórúddal 

támadt egy rendőrre, aki megsebesült, majd a támadó előállítása után a demonstrálók és a 

rendőrök egymásnak feszültek. A demonstráció hivatalos végét követően az SPD 

pártszékházát és a környező utcákat blokád alá vették a tüntetők. „Klímavédelmi intézkedés 

hiányában Németország nem tud globális felelősséget vállalni a klímaválságban” – 

nyilatkozta a Friday for Future mozgalom szóvivője, Christina Schliesky. Október 24-re 

pedig ismét egy átfogó demonstrációt szerveztek a szociális és ökológiai átalakulás 

jegyében. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

5. Koronavírus-helyzet Németországban 

Németországban kilencedik napja folyamatos növekedés tapasztalható a hétnapos 

újrafertőződések számát tekintve. A 100.000 főre vetített érték megközelíti az idén májusban 

mért 90-et, amely kimagaslónak számít a két héttel ezelőtti mértekhez képest is, amikor 68,7 

volt. Október 22-én a napi fertőzöttségi adatok meghaladták a 19.500 főt, és 24 óra alatt  

116 beteg hunyt el. A Robert Koch Intézet az elkövetkező hetekben újabb negatív rekordra 

figyelmeztetett. Az intenzív betegellátásban dolgozók szintén tartanak a gyorsan növekvő 

fertőzöttségi mutatóktól, mivel az egészségügyben tapasztalható munkaerőhiány miatt csak 

korlátozott számban tudnak újabb betegeket fogadni. „A következő időszakban érezhetően 

nagyobb megszorítások lesznek tapasztalhatók a betegellátásban” – közölte a DIVI, a német 

Interdiszciplináris Intenzív és Sürgősségi Orvosi Társaság. A tartományok kormányfői 

szövetségi szinten hatályos szabályozást szorgalmaznak, amely november 25-ig hatályba is 

léphet – nyilatkozta Észak-Rajna-Vesztfália volt miniszterelnöke, Armin Laschet a 

kormányfői konferenciát követően Königswinterben, Bonn térségében, október 21-én, 

csütörtökön. A kontaktkutatás vagy az AHA-szabály (távolságtartás, higiénia, mindennapi 

maszkhasználat) egész Németországban egységes törvényi alapot kell, hogy képezzen.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

6. Energiaárak: Egyre hangosabbak az állami beavatkozást követelő felhívások  

Az energiaárak egész Európában növekednek. Többen még azért is aggódnak, hogy 

biztosítva lesz-e a gázellátás. Sokan amellett szólalnak fel, hogy az új szövetségi kormány 

avatkozzon be, a kérdés csak az, hogyan? Németországban a különböző gazdasági 

szövetségek az energiára vonatkozó adók csökkentését követelik. Nemcsak a nagyipari 

vállalatok szenvednek a magas árak miatt, hanem a középvállalkozások is – nyilatkozta 

Ludwig Veltmann, a Középvállalkozások Szövetségének vezérigazgatója. A benzin- és 

energiaárakat nagy részben az adók teszik ki. Csehország és Spanyolország éppen ezért már 

rövidtávú intézkedéseket vezetett be. Németországban azonban éppen az ellenkezője zajlik. 

Mint ahogy a koalíciós tárgyalásokból kitűnik, az SPD, a Zöldek és az FDP részben a 

klímavédelem szempontjából előnyös, azonban az állampolgárokra nézve hátrányos, 

magasabb adóterhet kíván bevezetni. A jelenlegi helyzetből kiindulva sokan úgy gondolják, 

elképzelhetetlen, hogy csökkenteni fogják az adókat, az árak pedig egyre inkább növekedni 

fognak, és az óhajtott állami beavatkozás nem fog pozitív irányú változást hozni. 

https://www.bz-berlin.de/berlin/fridays-for-future-ruft-zu-zentraler-klima-demo-in-berlin-auf
https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/fridays-for-future-klima-demo-in-berlin-am-freitag
https://www.tagesschau.de/inland/rki-infektionszahlen-anstieg-vierte-welle-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/mpk-laschet-corona-101.html


5 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

Az 1956-os magyar forradalom két győzelme címmel jelent meg október 23-án, múlt hét 

szombaton, Prof. Dr. K. LENGYEL Zsolt vendégoktatónk véleménycikke az 1956-os 

forradalomra és szabadságharcra emlékezve.  

A cikk elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára.  

Németország: Szélsőségesen balliberális programot hoz az új koalíció? címmel adott 

interjút Dr. BAUER Bence az Ultrahang rádiónak október 21-én, csütörtökön.  

Az interjú meghallgatásához kattintson az Ultrahang youtube oldalára.  

Sikerrel zárult a Magyar-Német Intézet országos előadássorozatának harmadik, 

egyben utolsó hete. 2021. szeptember 28-án kezdetét vette az MCC Magyar-Német 

Intézetének Merre tovább Németország? című országos rendezvénysorozata, amelynek 

keretein belül az MCC-nél oktató német vendégprofesszorok ellátogatnak az Alapítvány 

vidéki központjaiba, hogy ott tartsanak előadást a német parlamenti választás témájáról. 

A rendezvénysorozatról írt beszámoló elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet 

honlapjára.  

Cikk- és interjúajánló:  

Deutschland, Ungarn: Unsere beiden Länder und Völker pflegen gute Beziehungen  

címmel jelent meg a Dr. BAUER Bencével készült interjú a két ország közötti jó 

kapcsolatokról.  

A német nyelvű interjú elolvasásához kattintson a Visegradpost.com oldalra.  

Milyen lesz az Angela Merkel utáni Németország? címmel jelent meg október 11-én, 

hétfőn a beszámoló cikk Prof. Dr. Werner. J. PATZELT és Dr. BAUER Bence 

pódiumbeszélgetéséről.  

A cikk elolvasásához kattintson a Hajdú-Bihar megyei hírportál oldalára.  
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