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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. DECEMBER 6.  

1. A közlekedésilámpa-koalíció pártjai elfogadták a koalíciós szerződést  

 

Az SPD rendkívüli kongresszusán december 4-én, szombaton a delegáltak elfogadták a 

Zöldekkel és az FDP-vel alakítandó közlekedésilámpa-koalícióra vonatkozó szerződést. 

A delegáltak 98,8 %-a szavazott igennel a szerződésre. Az SPD társelnöke, Saskia Esken 

úgy nyilatkozott, a szerződés elfogadása egy történelmi esemény. Ezzel egyidőben 

megjegyezte, hogy a fejlődés nem magától értetődő, azért sok mindent kockáztatni kell. 

Norbert Walter-Borjans, a párt másik társelnöke azt mondta, újra teljes erőbedobással ott 

tartunk, hogy a szociáldemokrácia a vezető erő az országban. A közlekedésilámpa-

koalíció második pártjaként az FDP is elfogadta a koalíciós szerződést december 5-én, 

vasárnap. A rendkívüli pártkongresszus delegáltjainak 92%-a szavazott igennel a 

szerződés elfogadásáról. Christian Lindner, az FDP elnöke úgy fogalmazott, a koalíciós 

szerződés a politikai középnek szól, ami Németországot nem balra, hanem előre 

mozdítja. Hozzátette, a szerződés azáltal formálódott, hogy a három párt egymást 

kiegészíteni és gazdagítani szeretné és véleménye szerint nem lett volna lehetséges a 

liberális politika fellendítésére a CDU/CSU, az FDP és a Zöldek által vezetett Jamaika-

koalíció. Johannes Vogel helyettes elnök úgy fogalmazott, a szerződés a 90-es évek ót a 

legnagyobb liberalizáció, de lehetséges, hogy a 70-es évektől nézve is annak számít. A 

Zöldek párttagjai a mai napon, december 6-án, hétfőn szavaztak a koalíciós szerződésről 

és 86%-os támogatottsággal elfogadták azt. Így a közlekedésilámpa-koalíció pártjai 

holnap hivatalosan is aláírják a szerződést. Ezt követően Olaf Scholz december 8-án, 

szerdán kerülhet hivatalosan megválasztásra a szövetségi parlamentben, a kormány 

tagjai pedig közvetlenül a kancellár megválasztása után esküdhetnek fel hivataluk 

betöltésére.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide.  

 

2. Pártpolitikai hírek  

 

A hírek szerint Kevin Kühnert lesz SPD új főtitkára. A fiatal politikus már a párt ifjúsági 

szervezetében, a Jusos-ban is nagy népszerűségnek örvendett, karrierjén pedig csak 

lendített, hogy aktívan kampányolt a Nagykoalíció ellen. December 3-án, pénteken az 

SPD elnöksége egyhangúan szavazta meg Kühnert jelölését a főtitkári pozícióra. A 

pártfőtitkár elsődleges és legfontosabb feladata, hogy a választási kampányt 

menedzselje. Kühnertet a párt feltehetően azért tartja alkalmasnak a feladatra, mert 

közimert róla, hogy jó stratéga és jó szervező.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

A CDU új elnökének megválasztásáért elindított, összes párttag bevonásával 

megrendezett szavazás szombaton, december 4-én elindult. A párttagok online vagy 

offline, levélszavazás útján adhatják le voksaikat december 16-ig. A szavazás utáni első 

napon kerül majd sor az eredményhirdetésre. Ha egy második szavazási kör is szükséges 

lesz, az 2022 január 12-ig fog tartani. Az elnöki pozícióért Friedrich Merz korábbi 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/spd-parteitag-abstimmung-ampel-koalitionsvertrag-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/fdp-parteitag-koalitionsvertrag-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/auch-gruene-stimmen-ampel-koalitionsvertrag-zu-100.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spd-generalsekretaer-kann-kevin-kuehnert-das-17667236.html?premium
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-12/kevin-kuehnert-spd-generalsekretaer-2?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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frakcióvezető, Norbert Röttgen a második Merkel kormány környezetvédelmi minisztere 

és Helge Braun Angela Merkel kancelláriaminisztere indulnak. 

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

 

3. Rózsával és katonai tiszteletadással búcsúztatták a leköszönő Angela Merkelt 

 
16 év után a napokban véget ér Angela Merkel kancellársága. A leköszönő politikus előtt 

december 2-án, csütörtökön egy különleges katonai szertartással - Großer Zapfenstreich 

- tisztelgett a Német Szövetségi Haderő. Az esti, fáklyás menettel és katonazenével 

egybekötött szertartás a legmagasabb szintű katonai tiszteletadás, amellyel a különösen 

nagyra becsült szövetségi elnökök, szövetségi kancellárok, védelmi miniszterek és 

tábornokok előtt tisztelegnek. A Zapfenstreich eredete 16. századi vallási 

hagyományokban gyökerezik, majd a 19. századi porosz haderőnél alakult ki ma is 

ismert formája. Angela Merkel előtt csupán két másik kancellárt búcsúztattak hasonló 

módon: Helmut Kohlt és Gerhard Schrödert. Az ünnepséget Merkel hétperces beszéde 

nyitotta meg, amelyben a kancellár elsőként a koronavírus ellen harcoló egészségügyi és 

katonai dolgozóknak köszönte meg fáradhatatlan munkájukat. A későbbiekben a 

demokrácia védelmére szólította fel a hallgatóságot, amelyet folyamatosan veszélyeztet 

a gyűlölet, az erőszak és az álhírek. További kihívásként említette még az 

éghajlatváltozást, a digitalizációt és a nemzetközi konfliktusokat. Merkel beszédét 

pozitív felhanggal zárta: megköszönte családjának és munkatársainak az általuk nyújtott 

támogatást és végül boldog jövőt kívánt Németországnak és minden honfitársának. A 

leköszönő német kancellár az ünnepség részeként sokak meglepetésére a ’Du hast den 

Farbfilm vergessen’ című zeneszámot választotta Nina Hagen punk énekesnőtől. 

Választása egyesek szerint azért esett erre a számra, mert szövege miatt többen a férfi 

politikusoknak szóló kritikának vélték, míg mások szerint inkább keletnémet identitását 

szerette volna hangsúlyozni. A ceremónia végén Angela Merkel két vörös rózsát húzott 

ki a díszítésül szolgáló csokrokból: Az egyiket Annegret Kramp-Karrenbauer ügyvivő 

védelmi miniszternek adta át, a másikat pedig magánál tartotta, amíg férjével beszállt az 

őket hazaszállító autókonvojba.  
 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

    

4. A Szövetségi számvevőszék kritikával illette a német politikai alapítványokat  

 

A Szövetségi Számvevőszék élesen bíráltra a németországi pártokhoz szorosan 

kapcsolódó politikai alapítványok vezetőinek fizetését, mint az a Spiegel információi 

szerint kiderült egy vizsgálati jelentésből. A hatóság az ellenőrzés után úgy vélte, az 

alapítványok vezetői túl magas fizetést kapnak. Ezzel egyidőben felrótták az 

alapítványok költségvetését ellenőrző Szövetségi Belügyminisztériumnak, hogy nem 

megfelelően ellenőrzi a pénzügyi források felhasználását. A Számvevőszék jelentése 

alapján a kritika az összes olyan politikai alapítvány érinti, amelyek a 2015 és 2019 

közötti időszakban globális támogatásban részesültek. Ugyan a Számvevőszék nem 

nevesítette ezeket az alapítványokat, a Spiegel információi szerint a következőkről van 

szó: Konrad-Adenauer-Alapítvány (CDU), Friedrich-Ebert-Alapítvány (CSU), 

Friedrich-Naumann-Alapítvány (FDP), Heinrich-Böll-Alapítvány (Zöldek), Rosa-

Luxemburg-Alapítvány (Balpárt). Az Alternatíva Németországért párthoz kötődő 

Desiderius-Erasmus-Alapítvány nem esett az ellenőrző vizsgálat alá, mivel az később 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/cdu-mitgliederbefragung-parteivorsitz-kandidaten-100.html
https://www.dw.com/de/zapfenstreich-f%C3%BCr-kanzlerin-merkel-zum-abschied-eine-rose/a-60002875
https://www.zdf.de/nachrichten/zdfspezial/ende-einer-aera---grosser-zapfenstreich-fuer-angela-merkel-100.html
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alakult meg és nem kapott megfelelő finanszírozást. Az ellenőrzés során kiderült, hogy 

az alapítványok a költségvetési törvényt több aspektusból is megsértették. A 

legsúlyosabb szabálysértés például, hogy a szövetségi költségvetésből finanszírozott 

politikai alapítványokra a javítási tilalom vonatkozik. Eszerint az intézményi 

finanszírozású egységek nem helyezhetik a megadottnál jobb financiális helyzetbe az 

alkalmazottakat.   

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

 

5.  Újabb rekordot döntött az infláció 

 

A Szövetségi Statisztikai Hivatal múlt héten hétfőn, november 29-én közzétett becslése 

szerint az inflációs ráta 2021 novemberében 5,2 % volt. Ez az elmúlt 29 év legmagasabb 

inflációs értéke. Októberben az arány 4,5 % volt. A harmonizált fogyasztói árindex 

európai számítási módszere szerint az arány elérte a 6 %-ot is. Az áremelkedést a német 

fogyasztók a szupermarketekben, a benzinkutakon és a pékségekben biztosan megérzik. 

Emellett számos nyersanyag és félkésztermék ára is erőteljesen emelkedett. Az egyik 

legnagyobb emelkedést az árak Rajna-vidék-Pfalzban mutatták, ahol az 

ásványolajtermékek és a benzin ára 51,9, az élelmiszerárak összesen 4,2 %-kal 

emelkedtek. A margarin és a vaj 14,1 illetve 11,5 %-kal kerül többe, mint egy évvel 

ezelőtt. Az eurózóna országai közül Németország jelenleg a felső középmezőnyben 

helyezkedik el az inflációt tekintve. Litvániában októberben már 8,2 % volt az inflációs 

ráta, Spanyolországban novemberben 5,6 %-ra emelkedett. Magyarországon 2021 

októberében 6,5% volt az infláció.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Szigorodtak a koronavírus elleni védekezés szabályai 

 

A szövetség és a tartományok között december 2-án, csütörtökön a koronavírus elleni 

közös védekezés szabályai kerültek újra megtárgyalásra. A találkozó számos szabály 

megerősítésével és további korlátozások bevezetésével zárult: a kancellári hivatalon 

belül egy válságstábot hoz létre a kormány, aminek feladata, hogy az oltások 

megszervezését menedzselje és az oltóanyagok szállítása, illetve elosztása során 

felmerült problémákat időben felismerje és orvosolja. Az oltások kapcsán a szövetség és 

a tartományok megállapodtak arról, hogy akik karácsonyig jelzik igényüket első, 

második vagy emlékeztető oltásra, azok számára lehetővé teszik annak felvételét. Ez 

összesen 30 millió oltást jelent. Ehhez kapcsolódóan kibővült azoknak a köre, akik 

beadhatják az oltásokat, így most már orvosok, gyógyszerészek és ápolók is olthatnak. 

A védőoltás beadatása továbbra is csak a kórházi dolgozók és az idősotthonok ápolói 

számára lesz kötelező. Egy általánosan kötelező védőoltás lehetőségéről a Német 

Szövetségi Parlament később fog szavazni, várhatóan február környékén, amikor az 

oltóanyag ellátás megengedi majd, hogy ez a terv megvalósítható legyen. Angela Merkel 

kiemelte, hogy a jövőben a hivatalosan elismert védettség csak az emlékeztető oltással 

rendelkezőkre lesz érvényes, a második oltás már nem elég. Ezt kiegészítve a leköszönő 

kancellár azt is elmondta, hogy az Európai Unióban jelenleg tárgyalások folynak arról, 

hogy az emlékeztető oltással rendelkezőknek is csupán tartósan 9 hónapig lesz érvényes 

a védettségük. Döntés született arról is, hogy országos szinten a 7 napos újra 

fertőződések számától eltekintve csak azok mehetnek moziba, színházba és étterembe, 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesrechnungshof-kritisiert-spitzengehaelter-bei-parteinahen-stiftungen-a-f99adaa4-0296-4a06-a644-d3e432d0ed96
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/inflation-in-deutschland-steigt-im-november-auf-5-2-prozent-17657894.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article235351728/Teuerungsrate-Inflation-ueberspringt-erstmals-seit-1992-im-November-Fuenf-Prozent-Marke.html
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akik be vannak oltva vagy átestek már a betegségen. Ezt kiegészítve tartományi szinten 

alkalmazni lehet a tesztelést is, mint kiegészítő szabályozást. Ennek értelmében ha valaki 

be van oltva vagy átesett már a betegségen, csak akkor mehet moziba, színházba vagy 

étterembe, ha előtte negatív eredménnyel tesztelték a minden városban több helyszínen 

működő tesztelési központban. A szabadidős rendezvények tekintetében erős 

szigorításokra kell számítani. Zárt térben a rendezvénytermek maximum 30-50%-át lehet 

kihasználni, ami legfeljebb 5.000 résztvevőt jelenthet. Szabadtéren szintén a 30-50%-os 

kihasználás a megengedett, ami legfeljebb 15.000 résztvevő lehet. A privát 

rendezvények és találkozók terén is született szigorítás azok körében, akik nincsenek 

beoltva és nem estek még át a betegségen. Legfeljebb két háztartás és azokból két 

személy találkozhat privát úton. Azokban a tartományokban, ahol a 7 napos újra 

fertőződések száma 350 felett van, további korlátozások érvényesek: privát 

rendezvények oltottak és betegségen átesettek számára belső térben 50 főig, kültéren 200 

főig megengedettek. Ezekben a tartományokban a klubok és a szórakozóhelyek 

bezárnak. Mindezek mellett országos szinten kötelező a maszkhasználat az iskolákban 

és tilos szilveszterkor a tűzijáték, a petárdák és további pirotechnikai eszközök 

értékesítése.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. Német nyelvű videóösszefoglalóért 

kattintson ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

 

Új kutatóintézetet hívott életre az MCC. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

Magyarországon egyedülálló kutatóintézetet hoz létre, amelyet egy szakmai 

konferencián mutatnak be az MCC Tas vezér utcai központjában. Az eseményen szó lesz 

az MCC tehetséggondozó programjáról, tanuláskutatásról, a közoktatás előtt álló 

kihívásokról. A szakmai konferencia december 7-én, 14:30-tól kezdődik ORBÁN Balázs 

kuratóriumi elnök köszöntőjével. Ezt követően PORKOLÁB Imre: ’A flow-kutatásban 

rejlő lehetőségek’ előadása, majd Calum T. NICHOLSON ’oktatás és tanulás kihívásai 

nemzetközi kitekintés’ következik a programban. Rajtuk kívül megszólalnak még: 

BAGDY Emőke klinikai szakpszichológus, MÁRKY Ádám az MCC Mindset 

Pszichológia Iskola kutatótanára, CONSTANTINOVITS Milán, az MCC szakmai 

főigazgatóhelyettese és DOMINEK Dalma, az MCC Vezetőképző Program vezető 

kutatója egy oktatásról szóló kerekasztal beszélgetésen. Zárszót SZALAI Zoltán, az 

MCC főigazgatója fog mondani.  

 

Regisztrációhoz kattintson az MCC.hu -ra.  

 

Nyolcadik alkalommal jelent meg Intézetünk német nyelvű, havi hírlevele.  

 

A Monatsbrief Ungarn elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.  

 

Cikk- és interjúajánló:  

A „Kancellárkérdés Ausztriában” témában adott interjút Intézetünk igazgatója, Dr. 

BAUER Bence az Inforádiónak december 3-án, pénteken.  

Az interjú meghallgatásához kattintson az Inforádió oldalán a linkre. 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-regeln-mpk-bund-laender-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=-oVGELgpKLk
https://mcc.hu/esemeny/negyzetre-emeljuk-a-tehetseget-uj-kutatasi-intezetet-hiv-eletre-az-mcc
https://magyarnemetintezet.hu/de/artikel/der-monatsbrief-ungarn-ist-erschienen
https://infostart.hu/audio/6D544/6D544884.mp3
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„A migráció kevésbé ismert aspektusai” címmel készítettek kollégáink podcastet Prof. 

Dr. REINHARD Merkellel, a Hamburgi Egyetem büntetőjogi és jogbölcseleti 

professzorával. 

A podcast meghallgatásához kattintson Intézetünk honlapjára.  

„Miről szól az új koalíciós szerződés?” Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence interjút 

adott november 29-én, hétfőn a Kossuth Rádiónak a közlekedésilámpa-koalíció által 

bemutatott szerződésről.  

Az interjú meghallgatásához kattintson a Kossuth Rádió oldalán a linkre 7:33-tól. 
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AZ MCC ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT 

Intézetünk 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/mcc-podcast-a-migracio-kevesbe-ismert-aspektusai
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-11-29_06-00-00&enddate=2021-11-29_09-10-00&ch=mr1
http://www.magyarnemetintezet.hu/

