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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. NOVEMBER 8. 

1. Koalíciós tárgyalások  

Christian Lindner a pénzügyminiszteri pozíciót szeretné. A közlekedési-lámpa pártjai a 

héten folytatták a koalíciókötési tárgyalásokat, november 4-én, csütörtökön a tárgyalások 

második szakaszát nyitották meg. A tárgyalások vitás pontjairól nem tudhattunk meg többet 

annál a múlt hét folyamán sem, hogy a Zöldek szerint túlságosan gyenge megállapodást 

fektettek le a klímacélokat tekintetében a tárgyalási alapul szolgáló puhatolózó tárgyalások 

eredményeként megfogalmazott 12 oldalas dokumentumban. Azt viszont igen, hogy 

Christian Lindner, az FDP elnöke konkrét céllal érkezett a tárgyalásokra: szövetségi 

pénzügyminiszter szeretne lenni. Az FDP-n belül sokan támogatják Lindnert, szerintük 

alkalmas és a legjobb jelölt a pénzügyminiszteri pozícióra. Az FDP frakcióvezető-helyettese 

azonban arra figyelmeztetett, hogyha pártjának mégsem sikerül keresztülvinni a 

pénzügyminisztérium céljait, nagyon kínos lesz a helyzet. Lindner a minisztériumok 

felosztását tekintve úgy nyilatkozott, szerinte egyértelmű, hogy az SPD a szociális, míg a 

Zöldek az ökológiai kérdések mellett állnak ki, így az FDP-nek a gazdaságot érintő ügyek 

és a pénzügyek maradnak. Az FDP hosszú éveken át vezette a gazdasági tárcát, a 

pénzügyminisztériumot azonban csak kétszer, 1961 és 1966 között.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

Robert Habeck a belügyminiszteri tárcára apellál, abban az esetben, ha pártja (Zöldek) 

nem kapja meg a pénzügyi tárcát. A Zöldeknek kulcsfontosságú lenne a klímacélok 

megvalósítása érdekében a pénzügyminiszteri poszt megszerzése. A Kancellária után a 

legfontosabb tárca a Pénzügyminisztérium, azt követi a Belügyminisztérium, amely a 

korábbi szövetségi kormányok logikájában minden fontos megbeszélésnél jelen volt. Mivel 

alkotmányügyi minisztériumról van szó, a jogalkotási folyamat során a Belügyminisztérium 

minden esetben részt vesz az alkotmányos kérdések megvitatásában. Ha a Zöldek a 

Belügyminisztériumot kapják, kétség kívül nagy súllyal lesznek jelen az új szövetségi 

kormányban. A Belügyminisztérium dolgozói túlnyomó részt CDU és SPD tagok és 

jogászok. Jellemző továbbá a Belügyminisztériumra, hogy az esetek többségében a CDU 

vagy a CSU irányítása alatt működött. Mivel Robert Habeck nem jogász végzettségű és nem 

az előbb említett pártok tagja, nem lesz könnyű dolga esetleges belügyminiszterként.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

2. Verseny a CDU pártelnöki székért  

Minthogy az a november 2-i, keddi elnökségi ülés után kiderült, a Kereszténydemokrata 

Unió (CDU) a párt összes tagját meg fogja kérdezni levélszavazás útján, hogy kit tartanak 

alkalmasnak a pártelnöki tisztségre. A héten a Civey közvéleménykutató intézet felmérést 

készített a német szavazók körében, hogy kit látnának szívesen a CDU elnöki pozíciójában. 

A felmérése szerint az Uniópártok szavazói körében tisztán látszik, hogy Friedrich Merzet 

támogatják legtöbben. November 4-i, csütörtöki adatok szerint a CDU/CSU szavazók nagy 

része, 43%-a tartja Merzet alkalmasnak a CDU jövőjét tekintve a pártelnöki pozícióra. A 

sorban őt követi Norbert Röttgen, 22%-os támogatottsággal. Harmadikként Carsten 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christian-lindner-wird-er-neuer-finanzminister-17616313.html?premium
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-gruenen-wird-robert-habeck-bald-innenminister-17618403.html
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Linnemann helyezkedik el, az eredmény tekintve a sorban 10%-os eredménnyel. Ralph 

Brinkhaus frakcióvezető 8%-os, Jens Spahn ügyvezető egészségügyi miniszter 2%-os 

támogatottsággal végzett a heti felmérésben. Fontos azonban megjegyezni, hogy a felmérés 

a német szavazók teljes egészét reprezentálja az említett százalékokkal. Ha a válaszok 

alapján csak a CDU szavazóit vesszük figyelembe, Friedrich Merz csak 27%-os, míg 

Norbert Röttgen 22%-os támogatottságnak örvend. Brinkhaus és Linnemann mindketten  

7 %-kal végeztek a párton belüli megkérdezettek véleménye szerint. A válaszadók életkora 

szerint tekintve az eredményeket, szintén a teljes spektrumból, megállapítható, hogy 

Friedrich Merz a 30-39 évesek, illetve a 65 éve felettiek körében a legnépszerűbb, míg 

Norbert Röttgen a 18-29 éveseknél.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

3. Koronavírus okozta helyzet – szigorúbb korlátozások várhatóak 

November 2-án, kedden Angela Merkel a CDU elnökségi ülésén bejelentette, hogy a 

koronavírus okozta helyzet kezelésére irányuló politika drámai szigorításra fog kerülni. 

Ezzel arra utalt, hogy akár a be nem oltottak alapvető jogaik gyakorlásából való kizárása is 

bekövetkezhet. Az n-tv beszámolója szerint a leköszönő kancellár aggodalmát fejezte ki a 

fertőzések növekvő száma miatt. Elmondta, azt sem zárja ki, hogy a nem beoltottakat télen 

naponta is tesztelni kell majd a munkahelyeken. Angela Merkel szándéka, hogy a 

szabályozás túlmutasson a 2-G modellen. A 2-G szabály szerint a beoltott és gyógyult 

személyek vehetnek részt rendezvényeken, vehetnek igénybe bizonyos szolgáltatásokat és 

végezhetnek bizonyos tevékenységeket, amik szabályozás alatt állnak. Ha gyorsan haladnak 

előre az események, esély van arra, hogy a kancellár utolsó napjaiban bevezethesse a 

„NoCovid” elven alapuló kemény koronavírus kezelésére irányuló politikáját. Sokak szerint 

ez magában hordozhatja akár a törvény által előírt kötelező védőoltás bevezetését is, mivel 

a napi rendszerességű tesztelés súlyos anyagi vonzattal járna. Angela Merkel a Frankfurter 

Allgemeine Sonntagszeitungnak úgy nyilatkozott, hogy kitart álláspontja mellett és nem lesz 

kötelező a védőoltás.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, videóösszefoglalóért ide.  

November 4-én, csütörtökön a Robert-Koch-Institut összesen 33.949 új megbetegedést és 

165 halálesetet jelentett. Csütörtöki adatok szerint az egy oltással rendelkezők száma 57,8 

millió, mintegy 55,6 millióan kapták már meg a második védőoltást is. Helge Braun, a 

kancellári hivatal vezetője ugyancsak november 4-én, csütörtökön erős kritikával illette az 

időseknél a harmadik oltást, szerinte náluk már régen meg kellett volna történnie az 

emlékeztető oltások beadásának. Braun megfogalmazott kritikájában arra is rámutatott, hogy 

a tartományok egészségügyi miniszterei már augusztusban döntöttek arról, hogy az idősek 

megkaphatják az emlékeztető oltást. Braun világosan kiemelte, hogy készen áll egy a 

tartományi kormányok és a szövetségi kormány részére közös találkozó összehívására a 

koronavírus kezelésének ügyében. A közös találkozót azonban egyes tartományok nem 

tartják szükségesnek, így például Schleswig-Holstein és Türingia.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

A koronavírus negyedik hullámára a tartományok egymástól eltérő szabályozásokkal 

reagálnak. Bajorországban ideiglenesen újra maszkhordási kötelezettség lépett életbe az 

iskolákban és a kormány szigorúbb szabályokat vezetett be a kórházakra vonatkozóan. Az 

iskolák első négy osztályának diákjai esetében elegendő a hétköznapi maszk, de az 

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/bundestagswahl/id_91086926/umfrage-mehrheit-der-unionswaehler-sieht-friedrich-merz-als-retter-der-cdu.html?fbclid=IwAR0i1o_unPSzWjvSItkNOVKLI2X_9EYNkQKWLSRFOdjHoMe3SYAE_s8I4DI
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/merkel-einschraenkungen-ungeimpfte/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article234815360/Corona-Merkel-fordert-staerkere-Kontrollen-Das-fuehrt-dann-logisch-zur-2G-Regel.html
https://www.nzz.ch/international/coronavirus-in-deutschland-die-neusten-entwicklungen-ld.1543011
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idősebbek esetében kötelező az orvosi maszk használata. Ha egy osztályban új fertőzés üti 

fel a fejét, egy héten keresztül minden diákot tesztelnek. Ezek mellett a kórházi közlekedési 

lámpa is újra meghatározásra került. Ha a tartományban 450 kórházi ágy telt meg 

koronavírusos betegekkel, a lámpa sárgára vált, viszont ha 600 beteg van már, piros lesz. A 

sárga szinten már további védőintézkedések lépnek életbe: FFP2 maszkot kell hordani és 

csak a beoltottak illetve a betegségen átesettek vehetnek részt rendezvényeken, léphetnek be 

éttermekbe. Baden-Württembergben november 3-án, szerdán lépett életbe a figyelmeztető 

fokozat, aminek értelmében a szigorodnak a szabályok a nem beoltottak esetében: aki nincs 

beoltva vagy nem esett át a betegségen, annak negatív PCR tesztet kell felmutatnia, ha 

étterembe, moziba vagy uszodába szeretne menni, a korábban elfogadott gyorsteszt már nem 

elegendő. A szigorúbb szabályok kiterjednek a kapcsolattartás korlátozására is: maximum 

két háztartás és 5 személy találkozhat egyszerre. Szászországban a kormány a 2-G modellt 

kívánja bevezetni a vendéglátásban és a belső térben megtartott rendezvények esetén. A 

közösségi közlekedés használata során FFP2 maszk hordása kötelező. A kormány tervei 

szerint az egészségügyi dolgozókat a jövőben akár hetente háromszor is tesztelni kell majd. 

Rajna-Vidék-Pfalzban a mai napon, hétfőn lépett hatályba az új rendelet, ami előírja az 

egészségügyben és idősotthonokban dolgozók napi szintű tesztelését. Thüringiában már 

október 30-án, szombaton életbe léptek a szigorúbb szabályok: a vendéglátásban és a 

rendezvények esetén 2-G vagy 3-G szabály alkalmazandó. A 3-G magában foglalja a 

tesztelteket is. A tartomány jelenleg a második figyelmeztetési fokozat alatt áll, azonban ha 

a fertőzések száma miatt a harmadikba kerül, már koncertek, mozik, kültéri vásárok és 

autóbuszokkal történő utazásra is kiterjednek a korlátozó intézkedések. Hesssen, 

Mecklenburg Előpomeránia, Brandenburg tartományokban, ahol megoldható napi 

szinten lesz kötelező a tesztelés. Brandenburgban a kültéri karácsonyi vásárokra is 

korlátozásokat vezettek be: 3-G szabály lesz érvényes, távolságot kell majd tartani 

egymástól és a belső tereken, amik például forralt bor fogyasztásra lesznek fenntartva 

maszkot kell hordani. Berlinben november 2-án, kedden ült össze a szenátus az ügyet 

megvitatni. Az ülésen megállapodás született arról, hogy további szigorító intézkedésekre 

van szükség. Előre láthatólag a rendezvényekre történő belépés korlátozására lehet majd 

számítani.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

November 5-én, pénteken a tartományok egészségügyi miniszterei Lindauban tartott 

miniszteri konferencián megállapodtak abban, hogy mindenki számára elérhetővé akarják 

tenni az emlékeztető oltásokat. Jens Spahn jelenlegi ügyvezető szövetségi egészségügyi 

miniszter a konferencia után elmondta: „Nehéz hetek állnak az ország előtt. Az új hullámot 

meg kell törni, mert különben a kórházak intenzív osztályai túl lesznek terhelve.” A 

november 5-én közzétett Infratest Dimap által elvégzett „Deutschlandtrend” 

közvéleménykutatás szerint a válaszadók 57%-a támogatja a kötelező védőoltást, 39 %-uk 

ellenzi. Augusztusban 50%-os többséggel ellenezték a kötelező védőoltást, a 

megkérdezettek 46%-a támogatta. A növekvő fertőzési arányok miatt sokak szerint a 3-G 

szabály betartását is jobban kellene ellenőrizni.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article234821826/Corona-Regeln-So-kaempfen-die-Bundeslaender-gegen-die-vierte-Welle.html
https://www.nzz.ch/international/deutsche-gesundheitsminister-wollen-boosterimpfung-fuer-alle-ld.1653743
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4. Emelkedni fognak a német nyugdíjak  

Jelenleg 21 millió nyugdíjas él Németországban. Hivatalos becslések szerint a következő 

években jelentősen emelkedhet a nyugdíj mértéke. 2022 júliusától a nyugati tartományokban 

5,2 százalékos, míg keleten 5,9 százalékos növekedést prognosztizálnak a szakértők. Ilyen 

mértékű növekedés negyven éve nem volt az országban. Utoljára 2016-ban kedveztek a 

nyugdíjkorhatárt elérőknek, azonban az idei évben nyugaton nem növekedtek, keleten is 

csak 0,72 százalékos növekedés volt tapasztalható. 2023-ban is újabb növekedést jósolnak, 

akkora 4,9-5,7 százalékos nyugdíjemelés várható. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

5. Sahra Wagenknecht az oltás kapcsán került ellentétbe pártjával 

 

Sahra Wagenknecht, a Balpárt észak-Rajna-vesztfáliai csúcsjelöltje, múlt héten Anne Will 

műsorában szerepelt, ahol többek között a koronavírus elleni oltásokról fejtette ki 

véleményét, amellyel ismét felháborodást váltott ki saját párttársai körében. A politikus arról 

beszélt ugyanis az adásban, hogy nem oltatta még be magát, mivel nincs tisztában az oltás 

hosszútávú hatásaival. Véleménye szerint „az oltást nem kellene úgy kezelni, mintha az 

mások iránti szolidaritás lenne, hiszen valójában, aki oltat, elsősorban saját magát védi meg, 

azonban továbbra is megfertőzhet másokat.” A Balpárt vezetése elhatárolódott a 

Wagenknecht kijelentéseitől, Susanne Hennig-Wellsow pártelnök úgy fogalmazott, „nem 

akar ismét Wagenknecht miatt magyarázkodni, hiszen pártja elkötelezetten támogatja az 

oltási kampányt.” Nem ez az első alkalom, hogy Wagenknecht megosztja a közvéleményt: 

2021-ben megjelent „Az önteltek” c. könyvében, amely országos bestseller lett, saját pártját 

illette kritikával, mivel az véleménye szerint teljesen elvesztette belső iránytűjét. A politikus 

ellen – a könyvben tett kijelentései miatt – pártja júniusban kizárási eljárást kezdeményezett, 

amelyet azonban szeptemberben eredmény nélkül lezártak. A Wagenknecht kizárását 

sürgető hangok most ismét felerősödtek a párton belül, azonban a szövetségi választásokon 

gyengén szereplő Balpárt aligha engedheti meg magának, hogy megváljon legikonikusabb 

politikusától. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

6. Angela Merkel az ENSZ nemzetközi klímakonferenciáján és Emanuel Macronnál 

járt a múlt héten  

November 2-án, kedden Angela Merkel is részt vett a Glasgow-ban tartott nemzetközi 

ENSZ klímakonferencián. Merkel a klímakonferencián az egységes CO2 árképzés mellett 

szólalt fel és az üzleti, illetve hétköznapi élet átfogó átalakításáról beszélt, hogy az Európai 

Unió klímasemleges kontinens legyen. Greta Thunberg, a Fridays-for-Future mozgalom 

vezető aktivistája is részt vett a konferencián. Thunberg felhívta Angela Merkel kancellár 

figyelmét, hogy szerinte Németországnak az utóbbi években több felelősséget kellett volna 

vállalnia és elmondta, a szénből való kiszállásról úgy vélekedik, hogy az nem más, mint a 

politikai vezetők képmutatása.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

Angela Merkelt ujjongó tömeg fogadta november 3-án, franciaországi búcsúlátogatásán. 

A német kancellár férjével érkezett Beaune-be, ahol a francia elnök, Emanuel Macron 

üdvözölte. Macron volt a negyedik francia elnök, akivel Merkel 16 évnyi kancellársága alatt 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/renten-steigen-2022-wohl-um-mehr-als-5-prozent-17615283.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/wagenknecht-impfaussage/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/grotesk-grotesker-weltklimakonferenz/
https://www.welt.de/politik/ausland/article234807250/Greta-Thunberg-Deutschland-hat-eine-historische-Schuld-zu-begleichen.html
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szorosan együttműködött. A német-francia kapcsolatok egyik legmeghatározóbb pontja a 

500 milliárd eurós Európai Uniós alap felállítása volt, ami a koronavírus negatív hatásaival 

érintett tagállamok megsegítésére jött létre. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

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:  

Márki-Zay und die „sieben Zwerge” címmel jelent meg november 3-án, múlt héten 

szerdán Dr. BAUER Bence az ellenzéki összefogás közös miniszterelnökjelöltjéről, Márki-

Zay Péterről írt cikke német nyelven.  

A cikk elolvasásához kattintson a Tagespost oldalára.  

A tudomány és kutatás szabadsága demokratikus alapelv – az Egyesült Államokban ez 

a fajta akadémiai szabadság már régóta nem érvényesül teljes körben, a legnagyobb 

egyetemeken is vannak olyan témák, amelyek kritikán felül állnak, legyen az a kritikai 

fajelmélet, a gender-kérdések, vagy akár a migráció. Aki mégis bírálatot fogalmaz meg, azt 

kirekesztik. Hasonló folyamatok jelei láthatók Németországban is – számolt be Holm 

PUTZKE, a Passaui Egyetem professzora és MCC visiting fellow a Kossuth Rádió 

Vasárnapi Újság című műsorában. 

A cikk elolvasásához kattintson a hirado.hu oldalára. 

Megalakult a Bundestag, de csak két dolog biztos címmel jelent meg október 26-án, múlt 

héten kedden Dr. BAUER Bencével készült interjú a Bundestag alakuló ülése után a német 

szövetségi kormány megalakításáról.  

Az interjú elolvasásához kattintson az Inforstart.hu oldalra.  
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