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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. NOVEMBER 22. 

1. Koalíció – a Bundestag támogatja a Jelzőlámpa-koalíció javaslatait a koronavírus 

elleni védekezésben 

November 18-án, csütörtökön szavazott a Bundestag az SPD, Zöldek és FDP által 

előterjesztett törvénymódosításról, amely a koronavírus elleni védekezést helyezi új alapra. 

A módosítást az immár 736 tagú Bundestag 398 képviselője támogatta, november 19-én, 

pénteken pedig a Bundesrat is elfogadta. Az új törvénymódosítás azért vált szükségessé, 

mert a Bundestag által korábban megszavazott járványügyi helyzet november 25-én lejár, a 

jelzőlámpa-pártok pedig úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg a rendkívüli állapotot, 

amely eddig lehetővé tette a tartományi kormányok számára, hogy rendeletek útján 

hozzanak járványügyi intézkedéseket, úgy, mint kijárási tilalom, iskolabezárások vagy 

rendezvénytilalom. A törvénymódosítás megszavazását éles viták előzték meg a 

Bundestagban: Az uniópártok szerint a jelzőlámpa-pártok nem veszik elég komolyan a 

járványügyi helyzetet, és az új döntéssel korlátozzák a tartományok mozgásterét a járvány 

elleni védekezésben. Az új döntés értelmében erre – kevés kivétellel – nem lesz lehetőségük 

a tartományoknak. A törvénymódostás azonban új lehetőségeket is ad a járvány elleni 

védekezésre: Ezentúl a munkahelyeken és a tömegközlekedésben is bevezetik a 3-G 

szabályozást. Ennek értelmében csak azok vehetnek részt szabadidős rendezvényeken, 

mehetnek étterembe, hotelbe és sportolni, akik be vannak oltva vagy átestek a betegségen 

vagy negatív teszteredménnyel rendelkeznek. A törvénymódosítás szerint november 24-től 

a munkaadóknak lehetőségük nyílik a náluk dolgozók oltási státuszának lekérdezésére, ezzel 

együtt pedig az oltatlanok munkavégzését csak rendszeres tesztelés ellenében kell 

biztosítaniuk. A módosítás a tömegközlekedési eszközök használatát is rendszeres 

teszteléshez köti az oltatlanok esetében, azonban ennek életbe lépéséről még nem született 

konkrét döntés.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

A koalíciós tárgyalásokan részt vevő pártok – SPD, Zöldek és az FDP – pártfőtitkárai 

november 16-án, kedden úgy nyilatkoztak, ezen a héten már be szeretnék mutatni a koalíciós 

szerződést. Mindhárman elmondták, elégedettek a tárgyalások előrehaladásával és az eddig 

elért eredményekkel. Volker Wissing, az FDP pártőfitikára véleménye szerint a vártnál 

gyorsabban is mentek a tárgyalások. Tartalmi pontokat azonban nem árult el egyik párt sem. 

A közös cél továbbra is, hogy a december 6-i héten szövetségi kancellárt lehessen választani 

és a kormánykabinetet felállítani.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

2. A CDU új elnöksége körüli kérdések 

Friedrich Merz november 15-én, hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy indul a CDU 

pártelnöki pozícióért, immár harmadik alkalommal. A sajtótájékoztatón Merz úgy 

nyilatkozott: „Szeretném megköszönni a kerületi elnökségem tagjainak, hogy jelöltek, 

harmadszor is elindulok a CDU elnöki tisztségéért. A köszönet az unió számos tagját és a 

https://www.cicero.de/innenpolitik/corona-massnahmen-der-bundestag-stimmt-fur-die-vorschlage-der-ampel
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ampel-parteien-praesentieren-koalitionsvertrag-naechste-woche-17637083.html
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választópolgárokat is megilleti, akik bátorítottak, hogy vállaljam a jelöltséget.” Mathias 

Kerkhoff, a CDU hochsauerlandi járási elnöke erre reagálva elmondta: „Teljes 

meggyőződéssel támogatni fogjuk Friedrich Merzet az útján. Ránk bízhatja magát.” 

Friedrich Merz nem saját támogatóinak körében számíthat nagy érdeklődésre. Még a 

kritikusok is azt gyanítják, hogy a 60 évnél idősebb képviselők körében ismertsége miatt elől 

fog végezni. Emellett számíthatunk arra, hogy Merzre azok szavaznak majd, akik a merkeli 

centrista politika után a párt konzervatív alap értékeihez való visszatérést szeretnék.  

November 17. szerdáig nyílt még lehetőségük a politikusoknak jelöltségeiket hivatalosan 

leadni. Norbert Röttgen és Helge Braun mellett egy nő is megfontolta, hogy jelentkezne a 

pártelnöki pozícióra, a terve azonban kudarcba fulladt, párttársai nem támogatták volna. Jens 

Spahn ügyvezető egészségügyi miniszter korábban elmondta a CDU ifjúsági szervezete, 

Junge Union által szervezett Deutschlandtagon, hogy támogatja a nők jelöltségét, mert 

hiányzik és fontos lenne a párt megújítása érdekében. A jelöltek közül Norbert Röttgen a 

pártfőtitkári pozíción támogatná Franziska Hoppermant a pártból, míg Friedrich Merz a 

főtitkár helyettesi pozíción támogatná szívesen Christina Stumppot, baden-württembergi 

helyi politikust.  

Az elnöki pozícióról való szavazás a CDU összes tagjának megkérdezésével december 4-től 

kezdődik. Mivel formálisan nem lehet offline térben szavazni az összes tag részvételével, a 

CDU vezetősége úgy döntött, január 21-én a hannoveri pártkongresszuson az ott részt vevő 

1001 küldött fogja formálisan megválasztani az elnököt. A párttagok döntése ezáltal kerül 

majd hivatalosan elfogadásra.  

Friedrich Merz november 21-én, vasárnap bejelentette, ha ő lesz a CDU pártelnöke, gyerek 

és szülő barátibbá fogja változtatni a munkavégzés körülményeit. Így szeretné, ha 

mindenhol, ahol a politikusok megfordulnak megbízható felügyelet álljon rendelkezésre, 

míg a szülők dolgoznak, ide értve a pártközpontokat is. Szeretné a hétvégi munkavégzést, 

amennyire lehet visszaszorítani, legalább a vasárnapot és az éjszakába nyúló üléseket 

megszüntetni.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide. 

3. A koronavírus okozta helyzet – védelmi intézkedések   

November 17-én, szerdán Angela Merkel bejelentette, hogy a szövetségi szinten nagy 

mértékben eltérő koronavírus okozta helyzet kezelésére irányuló szabályozások fennállása 

miatt a kórházi ellátottak számát szeretné bevezetni irányadó küszöbértéknek. A javaslatról 

november 18-án, csütörtökön tárgyalt az ügyvezető kancellár asszony a tartományok 

miniszterelnökeivel. A javaslat az érvénybe lévő Fertőzésvédelmi törvény megváltoztatását 

irányozza elő. A törvény szeptemberi módosításánál a kórházi ellátottak száma a 

járványhelyzet értékelésének döntő tényezőjévé vált, ami azt jelentette, hogy a 7 napos 

mozgóátlag száma önmagában nem szolgáltak a korlátozó intézkedések meghozatalának 

alapjául. A kórházban ellátottak számát tekintve azonban Angela Merkel szerdai 

bejelentésénél még nem nevezett meg konkrét javaslatot, hogy a döntéshozóknak melyik 

értéknél kell újabb szabályokat bevezetni. Ezen túlmenően az index megbízhatósága sem 

teljes mértékben ismert, hiszen a kórházban ellátottak számáról a jelentések késve érkeznek, 

ezért a Robert-Koch-Intézetnek folyamatosan korrigálnia kell a számokat.  

November 18-án, csütörtökön a szövetség és a tartományok egyeztető konferenciáján 

megállapodtak a tartományok miniszterelnökei és a szövetségi kormány abban, hogy egy 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-vorsitz-friedrich-merz-als-kandidat-nominiert-17636294.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sabine-buder-wollte-fuer-cdu-vorsitz-kandidieren-und-scheiterte-wer-ist-die-frau-a-77553133-bbb5-4544-9a01-759dcb81b686
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-merz-will-cdu-familienfreundlicher-gestalten-a-2c95aacd-781b-49b0-b55d-04e8a58dfb27


3 

 

teljes lezárást magában foglaló karantént feltétlenül el akarnak kerülni, ennek érdekében 

viszont egységes intézkedések bevezetése szükséges. Angela Merkel kiemelte „A helyzet 

erősen drámai, ezért a lényeg az, hogy gyorsan és konzekvens módon tudjon az ország 

cselekedni. Megállapodás született arról, hogy a kórházi betegek száma lesz egységesen az 

irányadó, így az a szám, hogy egy héten belül 100.000 lakosra vetítve. A csütörtöki érték 5,3 

volt. A megállapodás szerint ha az érték eléri a 3,0-t, akkor a tartományban be kell vezetni a 

2 G modellt, tehát csak az oltottak és a betegségen átesettek vehetnek részt szabadidős illetve 

kulturális eseményeken, mehetnek étterembe, hotelbe és sportolni. Ezt követően, ha az érték 

6,0-ra emelkedik a 2 G plusz modell lép életbe, miszerint az oltottak és a betegségen már 

átestek részére is csak akkor válik lehetővé minden előbb felsorolt tevékenység, ha negatív 

teszteredménnyel is rendelkeznek. Ez úgy tud megvalósulni, hogy Németország szerte 

minden városban több tesztelési központ is működik, ahol 15 perc alatt kiderül a 

teszteredmény. Ha az érték 9,0-t ér el, további korlátozások lépnek életbe a nem oltottak 

számára, le kell korlátozniuk a találkozásaik számát. Az emlékeztető oltások beadásának 

meggyorsításról is egyet értetek a konferencián résztvevők. Ezen túl az ügyvezető kormány 

tagjai és a tartományok miniszterelnökei megállapodtak abban, hogy azok az orvosok, akik 

oltást adnak be, külön bónuszban részesülnek és lépéseket kívánnak tenni annak érdekében, 

hogy a kórházi és a gondozóotthonban dolgozók számára kötelező legyen az oltás, főleg 

azoknak, akik intenzív osztályon dolgoznak.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide. Videóösszefoglalóért kattintson ide.  

4. A Robert Koch Intézet elnöke a drámaian romló járványügyi helyzetre figyelmeztet 

Drámai hangvételű beszédet intézett a nézőkhöz Lothar Wieler, a Robert Koch Intézet 

elnöke egy online kerekasztal-beszélgetésen. Wieler, akit általában tárgyilagos, kimért, 

tudományos érvekkel alátámasztott beszédek jellemeznek, most érzelmektől túlfűtött 

hangnemben mondott prognózist a következő hetek németországi járványügyi történéseiről. 

Számításai szerint ugyanis ha a napi új fertőzések átlaga továbbra is ilyen magas marad, 

akkor néhány héten belül napi 400-1.200 halálos áldozattal kell számolnia a német 

társadalomnak: „Ami számomra fontos, hogy mindenki, aki most minket hallgat megértse, 

ezen már nem tudunk változtatni. Ezek az emberek már mind megfertőződtek(…). Remélem, 

hogy tenni fogunk ez ellen, mert az segít, hogy a jövőben kevesebb fertőzött legyen. Azonban 

azon, hogy a következő hetekben minden nap 400 ember meghal, már senki nem tud 

változtatni, még a legjobb orvosi ellátás ellenére sem(…). Wieler a kórházak állapotára is 

kitért, mint mondta, az ellátás akadozik, a korona-fertőzöttek nagy száma miatt az intenzív 

ellátásra szoruló más betegeket néha 2-3 órát utaztatják, mire sikerül nekik megfelelő 

elhelyezést találni egy kórházban. Wieler szerint a Robert Koch Intézet már időben 

figyelmeztette a politikusokat, hogy a mostani hullám jóval erősebb lehet az előzőeknél, ha 

az oltottak száma nem fog drasztikusan emelkedni. Meglátása szerint a klubokat, bárokat 

már rég be kellett volna zárni, a tömegrendezvényeket pedig lemondani. Wieler a 

járványhelyzet enyhülését a 2-G szabályozás konzekvens betartásában és az oltási kvóta 

emelkedésében látja, ezzel együtt pedig az ingyenes tesztelés minden formáját eltörölné. 

„Ha most nem cselekszünk, egy borzalmas karácsonyunk lesz” – zárta mondandóját az RKI 

vezetője.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

5. Angela Merkel irodát és munkatársakat is kap a nyugdíjas éveire 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article235106688/Corona-Merkel-will-Schwellenwert-fuer-Hospitalisierung-durchsetzen.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-warum-die-hospitalisierungsrate-problematisch-ist-17639319.html?premium
https://www.welt.de/politik/deutschland/video235140498/Ministerpraesidentenkonferenz-zu-Corona-Treffen-bei-Merkel-im-Kanzleramt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article235126418/Coronavirus-RKI-Chef-Lothar-Wieler-warnt-in-Brandrede-vor-einem-sehr-schlimmen-Weihnachtsfest.html
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Úgy tűnik, mintha Angela Merkelt nem akarná elengedni Németország a nyugdíjas éveire. 

November 16-án, szerdán kiderült, hogy kancellársága végét követően egy kilenc 

munkatársból álló csapatot kap majd és természetesen egy irodát, hogy a „szövetségi 

érdekekért” tevékenykedhessen továbbra is. A Bundestag főbizottságához benyújtott 

előterjesztésben az áll indoklásul, hogy „A leendő kancellár nyugalmazott kancellársága 

után olyan szövetségi érdekű feladatokat lát el, amelyek a folyamatos hivatali feladatokból 

adódnak”. A munkatársakat a védelmi minisztérium stábjából csoportosítanák át a volt 

kancellár irodájához. Gerhard Schrödert kancellársága után Angela Merkelhez képest 

„csupán” hét munkatárs illette meg.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

6. Annalena Baerbock „Most - Hogyan újítjuk meg országunkat” című könyvét 

kivonják a kereskedelemből  

 

Annalena Baerbocknak, a Zöldek volt kancellárjelöltjének könyve körül a választási 

kampányban felmerült plágiumgyanú után egy ideig arra gyanakodhattunk, hogy a könyv új 

kiadásában ki lesznek javítva a többek által észrevett hibák. A plágiumok nyilvánosságra 

kerülése után ugyanis az Ullstein kiadó közölte júliusban, hogy a könyvet át kell dolgozni, 

a pontos forrásmegjelölésékkel kiegészíteni. Ezt követően Baerbock is úgy nyilatkozott, 

hogy nekilát és ki fogja egészíteni a könyvet. Baerbock ennek ellenére november 18-án, 

csütörtökön mégis úgy nyilatkozott, hogy saját döntése okán kivonja könyvét a 

kereskedelemből. Indoklásképp elmondta, a választási kampányban, azt követően a 

puhatolózó tárgyalások ideje alatt, valamint jelenleg a koalíciós tárgyalások mellett nem 

jutott ideje az utómunkára és úgy véli, ez feltehetően nem fog változni.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

„A migráció és az integráció jogi alapproblémái” címmel tart előadást Prof. Dr. 

Reinhard MERKEL a Hamburgi Egyetem büntetőjog és jogbölcselet emeritus professzora 

az MCC új épületében november 23-án, kedden 18.00 órától német nyelven. Az eseményen 

való részvétel csak személyesen meghívóval és regisztrációval lehetséges november 22-ig 

erre a linkre kattintva. Magyar-német szinkrontolmácsolás biztosított.  

November 16-án, kedden Berlinben tartott Intézetünk könyvbemutatót. Az „Ezer éve 

Európa közepén - A magyar állam karaktere” című könyv német nyelvű kiadása került 

bemutatásra a Berlini Tudományos Akadémián. A rendezvényen a könyv szerkesztői, Dr. 

ORBÁN Balázs miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár és az MCC kuratóriumának 

elnöke, valamint Dr. SZALAI Zoltán az MCC főigazgatója beszélgetnek Steffen 

BILGER német szövetségi közlekedésügyi és infrastruktúráért felelős államtitkárral, 

Frank PRIESS-szel, a Konrad-Adenauer-Stiftung Európai és Nemzetközi Együttműködési 

Osztályának helyettes vezetőjével, Dr. GYÖRKÖS Péterrel Magyarország németországi 

nagykövetével és Intézetünk igazgatójával, Dr. BAUER Bencével.  

 

A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára. 

 

A könyvbemutatón hat MCC-s diáknak is lehetősége nyílt részt venni. Vörös E. Hargita 

Élménybeszámolóját itt olvashatják magyar nyelven. A könyvbemutató másnapján a diákok 

a magyar nagykövetségen és a szövetségi parlamentben jártak. Előbbi látogatás során 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-soll-als-ex-kanzlerin-neun-mitarbeiter-bekommen-17637945.html
https://www.buchreport.de/news/annalena-baerbock-wird-ihr-buch-nicht-laenger-im-handel-anbieten/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article235131766/Annalena-Baerbock-zieht-ihr-Buch-Jetzt-aus-dem-Handel-zurueck.html
https://forms.gle/uLt5HPWeNTaGebeT6
https://magyarnemetintezet.hu/hir/elso-alkalommal-mutattak-be-nemetorszagban-az-ezer-eve-europa-kozepen-a-magyar-allam-karaktere-c-konyv-nemet-kiadasat
https://magyarnemetintezet.hu/hir/elmenybeszamolo-mcc-s-diakok-berinben
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visiting fellownk Prof. Dr. Werner J. PATZELT előadásán vettek részt. Később a CDU 

Fiatal képviselőcsoportjának, a Junge Union főtitkárával találkoztak, mjad a Konrad-

Adenauer-Alapítvány demokrácia és emberjogi osztályának elemzőjével Oliver ERNSTtel 

találkoztak.  

 

Sikerrel zárult Intézetünk őszi akadémiája, amit a Migrációkutató Intézettel együtt 

szerveztünk meg Győrben. A hétvége folyamán szombaton Dr. MARSAI Viktor, a 

Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója nyitotta meg a napot, aki az európai migrációs 

trendekkel, valamint az illegális migrációval együtt járó biztonságpolitikai kockázatokkal 

ismertette meg a diákokat. Ezt Dr. BAUER Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatójának 

előadása követte, aki a németországi migrációs folyamatokat, valamint Németország 

szerepét mutatta be a 2015-ös migrációs válság kapcsán. Emellett szóba került az is, hogy 

milyen szerepet játszott a migrációs politika az egyes pártok programjában a 2021-es 

németországi szövetségi választásokon. A délelőttöt Dr. Calum T. M. NICHOLSON 

MCC visiting fellow angol nyelvű előadása zárta, aki a klímamigráció kritikus 

megközelítésének szükségességéről mesélt a résztvevőknek. Az Akadémia zárónapján 

TÓTH Klaudia, a Migrációkutató Intézet munkatársa a gyerekkatonaság témakörébe adott 

betekintést a diákoknak, amelynek kapcsán élénk beszélgetés alakult ki a résztvevők között. 

Zárásképp DARKÓ Tünde, a Magyar-Német Intézet kutatási asszisztensének vezetésével 

a résztvevők egy vezetett vita keretében gyakorolhatták a hétvégén tanultakat. 

Cikk- és interjúajánló:  

A lengyel-belarusz konfliktusról adott interjút munkatársunk, DOBROWIECKI Péter a 

Katolikus Rádiónak november 17-én, szerdán.  

Az interjú meghallgatásához kattintson ide.  

Az Újabb migránskrízis vár Európára? Kérdésre adott informatív és alapos válaszokat 

DOBROWIECKI Péter, Intézetünk kutatója, Lengyelország-szakértő november 11-én, 

csütörtökön.  

Az interjú meghallgatásához kattintson a Pesti TV oldalára. 

Az új német politika iránya címmel adott egy órás nagyinterjút Dr. BAUER Bence, 

Intézetünk igazgatója a Fix TV-nek november 10-én, szerdán.  

Az interjú meghallgatásához kattintson a Fix TV Youtube csatornájára.  
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AZ MCC ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT 

Intézetünk a mai naptól kezdve a 1113 Budapest Tas vezér utca 3-7. címen 

található meg az ötödik emeleten az 508, 509, 510, 511 irodákban 

Továbbra is várunk minden érdeklődőt!  

https://magyarnemetintezet.hu/hir/oszi-akademia-az-europai-migracios-valsag-ujfajta-kihivasok-lehetseges-valaszok
https://www.migraciokutato.hu/
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=17&mev=2021&mho=11&mnap=16&mora=17&mperc=30
https://pestitv.pestisracok.hu/2021/11/11/ujabb-migranskrizis-var-europara-miert-baj-a-480-ft-os-benzinar-na-es-ha-cseh-katalin-reszeg-volt-akkor-mi-van/
https://www.youtube.com/watch?v=J2KCc3K2q3s
http://www.magyarnemetintezet.hu/

