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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. DECEMBER 13.  

1. Olaf Scholz Németország új kancellárja - Hogyan zajlik a kancellárválasztási 

folyamat?  

 

Németország Alaptörvénye szabályozza, hogy pontosan ki választható meg kancellárnak 

és, hogy a szavazópolgárok által megválasztott képviselők milyen többségű támogatása 

szükséges a kancellárrá váláshoz. Kancellárrá az a német állampolgár jelöltetheti magát, 

aki elérte legalább 18. életévét. A kancellári pozíció nem kötött szövetségi parlamenti 

mandátum meglétéhez. A kancellárjelölt személyét a szövetségi elnök javasolja a 

parlamenti vita nélkül. A kancellár megválasztása az Alaptörvény 63. cikke szerint 

zajlik, amelynek értelmében a szövetségi parlament tagjai választják meg a kancellárt 

egymással történő egyeztetés nélkül. Egy sikeres megválasztáshoz a kancellárjelöltnek 

az első választási szakaszban abszolút többségre van szüksége. Ezt kancellári többségnek 

is nevezik. A kancellárválasztás második szakasza akkor kezdődik el, ha nem sikerül 

elérni az abszolút többséget. Ekkor viszont a szövetségi parlamentnek 14 nap ideje van, 

hogy egy másik kancellárjelöltet válasszon meg - szintén abszolút többséggel. A 

kancellárválasztás szakaszainak száma nincs korlátozva, annyiszor kell megismételni a 

szavazást, amíg a kancellári többség meg nem születik. Ha a szövetségi parlament 

sikeresen megválasztotta a kancellárt, a szövetségi elnöknek 7 napon belül ki kell 

neveznie. A kancellár hivatali ideje az Alaptörvény 69. cikke szerint akkor kezdődik el, 

amikor kézbe kapja az őt kinevező okiratot a szövetségi elnöktől. Ezt követően a 

parlament elnöke felesketi a kancellárt hivatalának betöltésére a parlament tagjai előtt. 

A kancellár hivatali ideje akkor végződik, ha az új parlament megalakult. Az 

Alaptörvény 67. cikke szerint a parlament le is válthatja a kancellárt, ha konstruktív 

bizalmatlansági indítványt adnak be a képviselők. Ha a hivatalban lévő kancellárt 

leváltják, azzal egyidőben meg kell választaniuk egy új jelöltet. A Németországi 

Szövetségi Köztársaság életében eddig csak egyszer történt meg ez a forgatókönyv, 

amikor 1982-ben Helmut Schmidt leváltásra került. Utódja Helmut Kohl lett.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

 

2. Olaf Scholz Németország új kancellárja – nem mindenki támogatta szavazatával  

 

Olaf Scholz SPD-s politikust Németország kilencedik kancellárjává választották 

december 8-án, szerdán. A szövetségi parlament összesen 707 képviselője közül 395-en 

szavaztak neki bizalmat, míg 303-an ellene szavaztak és 6-an tartózkodtak. Scholz 

megválasztásához, a kancellári többség megszerzéséhez legalább 369 szavazatra volt 

szükség. A közlekedésilámpa-koalíció pártjai összesen 416 mandátummal rendelkeznek 

a jelenlegi parlamentben, így 47 szavazattal a kancellári többség felett voltak. A koalíció 

frakcióinak információi szerint 6 képviselő nem vett részt a szavazáson, egyesek pedig 

betegség miatt hiányoztak. Végül Scholz a maximálisnál 15-tel kevesebb szavazatot 

könyvelhetett el saját koalíciójának képviselőitől.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/verfahren-kanzlerwahl-848426
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/olaf-scholz-bundeskanzler-ampel-100.html
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3. Az új német szövetségi kormány miniszterei  

 

Az új német szövetségi kormány miniszterei szintén december 8-án, szerdán esküdtek 

fel hivataluk betöltésére. A jelölteket hivatalosan Frank-Walter Steinmeier szövetségi 

elnök nevezte ki. A Scholz kormány névsora a következő: az alkancellári pozíciót és az 

új „Szuperminisztérium” miniszteri székét, a gazdasági és klímaügyekért felelős tárca 

vezetését Robert Habeck (Zöldek) kapta, Christian Lindner (FDP) lett az új 

pénzügyminiszter, Volker Wissing (FDP) a közlekedési digitális ügyekért felelős 

miniszter, és Annalena Baerbock (Zöldek) az új külügyminiszter. Az új egészségügyi 

miniszter Karl Lauterbach (SPD), az új belügyminiszter Nancy Faeser (SPD) első női 

politikusként ebben a székben. A munkaügyi miniszter Hubertus Heil (SPD), az új 

védelmi miniszter Christine Lambrecht (SPD), a korábbi kabinet igazságügyi minisztere, 

az új igazságügyi miniszter Marco Buschman (FDP), az új családügyi miniszter Anne 

Spiegel (Zöldek). További pozíciók: élelmezési és mezőgazdasági miniszter Cem 

Özdemir (Zöldek), környezet- és fogyasztóvédelmi miniszter Steffi Lemke (Zöldek), 

építésügyi miniszter Klara Geywitz (SPD), oktatási és kutatási miniszter Bettina Stark-

Watzinger (FDP), fejlesztési miniszter Svenja Schulze (SPD), kancelláriaminiszter 

Wolfgang Schmidt (SPD) lettek.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, videóösszefoglalóért kattintson ide.  

 

 

4. Érdekességek a Pénzügyminisztérium terveiről  

 

Christian Lindner pénzügyminiszter egy 60 milliárd euró értékű kiegészítő állami 

költségvetés elfogadását jelentette be december 10-én, pénteken. A 60 milliós kiegészítő 

költségvetés a Németország által felvett, de fel nem használt kölcsönökből kerülne a 

befektetésre klímapolitikai állami beruházásokba a tervek szerint.  Ahogy a koalíciós 

szerződésben is olvashattuk, a közlekedésilámpa-koalíció az eddigi klíma- és energia 

alapokat klíma- és transzformációs pénzügyi alapokká szeretné tovább fejleszteni. A 

transzformáció alatt elsősorban gazdasági átalakítást értenek. A pénzügyminiszter által 

meghatározott cél a fennmaradt kölcsön összegének felhasználásával a nemzetgazdaság 

erősítése, annak érdekében, hogy a koronavírus okozta gazdasági következményekkel 

Németország fenntartható módon tudjon megbirkózni és egy erőteljes lökést tudjon 

generálni az ország klímasemleges és digitális jövője irányába. Lindner azt is hozzátette 

a pénteki sajtótájékoztatón, hogy ezen túlmenően a német kormány nem fog további 

kölcsönt felvenni. A hírek szerin az eddig felvett kölcsön összegéből, 240 milliárd 

euróból összesen 180 milliárd került felhasználásra. Az ellenzéki politikusok egyből arra 

kérdeztek rá, hogy a költségvetési jog megengedi-e az erőforrások ilyen szintű 

újraelosztását. A mai napon, december 13-án azonban a szövetségi parlament jóváhagyta 

az új pénzügyminiszter javaslatát.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

 

 

 

 

 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bundesregierung-scholz-spd-gruene-fdp-100.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-957663.html
https://www.tagesschau.de/inland/lindner-nachtragshaushalt-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/nachtragshaushalt-109.html
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5. Olaf Scholz első külföldi útjai  

 

Ahogyan az Angela Merkel mindegyik újraválasztása után történt, Olaf Scholz első 

külföldi útja is Párizsba vezetett. A volt kancellár, Angela Merkel és Emanuel Macron 

között a külvilág felé mutatott kapcsolat nem is lehetett volna harmonikusabb. A kettejük 

között kialakult erős kapcsolat egymástól eltérő, azonban egymást jól kiegészítő 

személyiségük következményeként is jött létre. Olaf Scholzcal, aki december 10-én tett 

látogatást Emanuel Macron francia elnöknél, egy új korszak kezdődik a francia-német 

viszonyban. A beszélgetés után az újonnan megválasztott kancellár úgy nyilatkozott, 

hogy Macronnal a német-francia kapcsolatok újbóli megerősítésének lehetőségeiről 

beszéltek. A francia elnök Olaf Scholzot elszánt európaiként jellemezte és megerősítette, 

hogy pont egy ilyen személyiségre van jelenleg szükség. A kormányfők kifejezésre 

juttatták aggodalmukat az ukrajnai helyzet kapcsán. Scholz kiemelte, hogy az európai 

határok sérthetetlensége azon elvek közé tartozik, amelyeket mindenkinek tisztelnie kell. 

A megbeszélés során a két politikus egyeztetett még az EU külső határait érintő 

kérdésekről a fehéroroszországi helyzet kapcsán és az Európai Stabilitási Egyezményről.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, videóösszefoglalóért ide.  

 

Ezt követően Olaf Scholz Brüsszelbe utazott, ahol az Európai Bizottság elnökével, 

Ursula von der Leyennel találkozott és Jens Stoltenberg NATO főtitkárral beszélgetett a 

német védelmi politikáról. Az ukrajnai helyzetre tekintettel Olaf Scholz elmondta a 

találkozó előtt, Németország készen áll arra, hogy reagáljon, de azon a véleményen van, 

hogy a vita lecsillapításával meg kell akadályozni, hogy egyáltalán odáig eszkalálódjon 

a helyzet, hogy egy esetleges orosz agresszióra kelljen reagálni.  

 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

 Ezt követően Olaf Scholz december 11-én, szombaton Joe Bidennel, az Amerikai 

Egyesült Államok elnökével telefonált és végül vasárnap este Varsóba látogatott, ahol 

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök katonai tiszteletadással fogadta őt.  

 

 

6. A német Szövetségi Tanács megszavazta a védőoltási kötelezettség korlátozott 

kiterjesztését  

 

A Német Szövetségi Parlament december 10-én, pénteken megszavazta az egyes 

csoportokra kiterjesztett védőoltási kötelezettséget. A törvény által érintett csoportok az 

egészségügyi dolgozók és az idősotthonokban dolgozók. A közlekedésilámpa-koalíció 

pártjai, valamint a CDU/CSU frakció a javaslat mellett és a koronavírus járvány miatt 

bevezetett intézkedések kibővítése mellett szavazott. Összesen 571 képviselő támogatta 

a védőoltási kötelezettséget, 80-an szavaztak ellene és 38-an tartózkodtak. A Német 

Szövetségi tanács (Bundesrat) rendkívüli ülésén a szavazás eredménye egyhangú igen 

volt. Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter a parlamenti vita előtt 

elmondta, Németország nem veszíthet több időt és a pártpolitikai kérdések nem 

élvezhetnek előnyt a járvány leküzdésével szemben. 

  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. 

 

 

https://www.deutschlandfunk.de/bundeskanzler-scholz-in-paris-bei-macron-104.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus235525962/Antritt-in-Frankreich-Scholz-und-Macron-leben-in-unterschiedlichen-Welten.html
https://www.dw.com/de/bundeskanzler-scholz-in-br%C3%BCssel-und-paris-harmonie-aller-orten/a-60082727
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-biden-scholz-telefonat-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-biden-scholz-telefonat-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/bundeskanzler-scholz-trifft-den-polnischen-regierungschef-morawiecki-100.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfpflicht-fuer-bestimmte-gruppen-beschlossen-17677217.html
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7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

 

Ügyvédjelölteket fogadott Intézetünk. Dr. Bauer Bence igazgató december 8-án, 

szerdán egy 6 fős németországi ügyvédjelöltekből álló csoportot fogadott az Intézet 

junior munkatársaival. 

 

A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson az MCC.hu-ra.  

 

Szuverén állam - Szuverén értelmiség: Magyarország az Európai Unióban címmel 

pódiumbeszélgetés került megrendezésre az MCC békéscsabai központjában. A 

rendezvényen Prof. Dr. Varga István és Dr. Mernyei Ákos, az MCC Magánjogi 

Központjának munkatársai Dr. Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet az Európai 

Együttműködésért igazgatójával beszélgettek a szuverenitás különböző aspektusairól. 

Az eszmecsere a szuverenitás fogalmának, illetve annak a magyar kormány politikájában 

betöltött szerepének megvitatásáról folyt.  

 

A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.  

 

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

Magyarországon egyedülálló kutatóintézetet hoz létre, amelyet egy szakmai 

konferencián mutattak be az MCC Tas vezér utcai központjában. Az eseményen szó volt 

az MCC tehetséggondozó programjáról, tanuláskutatásról, a közoktatás előtt álló 

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

kuratóriumi elnök köszöntőjével kezdődött. Ez után PORKOLÁB Imre: ’A flow-

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

kihívásai nemzetközi kitekintés’ következtek a programban. Rajtuk kívül megszólaltak 

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 mondott.  

 

A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson az MCC.hu -ra.   

 

 

Cikk- és interjúajánló:  

Megjelent a politikai gondolkodás 2020-as évkönyve, benne BÖHM Márton kollégánk 

recenziójával. Kitűnő olvasmány mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni Tilo 

Schabert életművét.  

Olaf Scholz az új német kancellár címmel adott interjút Intézetünk igazgatója, Dr. 

BAUER Bence a Hír TV-nek december 11-én, szombaton.  

Az interjú megtekinthető a Hír TV oldalán. 

„Németország olyan, mint egy óriási óceánjáró, nehéz az irányt radikálisan 

megváltoztatni” mondta Intézetünk igazgatója Dr. BAUER Bence az Inforádiónak adott 

interjúban december 10-én, pénteken.  

Az interjú meghallgatásához kattintson az Infostart oldalára. 

https://mcc.hu/hir/nemet-jogaszhallgatokat-fogadott-budapesten-a-magyar-nemet-intezet
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-szuveren-allam-szuveren-ertelmiseg-magyarorszag-az-europai-unioban
https://mcc.hu/hir/egyedulallo-tanulasi-kutatointezetet-hoz-letre-az-mcc
https://www.youtube.com/watch?v=r2eQXvXtWL4
https://infostart.hu/kulfold/2021/12/10/bauer-bence-nemetorszag-olyan-mint-egy-oriasi-oceanjaro-nehez-az-iranyt-radikalisan-megvaltoztatni/amp
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„Németország helyrehozhatatlan hibákat követett el” Prof. Dr. REINHARD Merkel a 

Mandinernek adott interjút december 10-én, pénteken.  

Az interjú elolvasásához kattintson a Mandiner oldalára. 

„Pénzügyi és klímaviták jöhetnek a német koalícióban” nyilatkozta Intézetünk 

igazgatója Dr. BAUER Bence december 8-án, szerdán a Magyar Nemzetnek és beszélt 

Angel Merkelről is „Ma búcsúzik a túlélő kancellár” címmel.  

A két interjú elolvasásához kattintson a Magyar Nemzet oldalán ide és ide. 

A „Mit hozhat az új berlini kormány a német-magyar kapcsolatokban?” kérdésre 

válaszolt Intézetünk igazgatója Dr. BAUER Bence december 7-én, kedden. 

Az interjú elolvasásához kattintson a Növekedés.hu-ra 

„Nehéz feladat vár az eddig makulátlan új kancellárra” nyilatkozta Intézetünk 

igazgatója Dr. BAUER Bence december 6-án, hétfőn az Inforádiónak. 

Az interjú elolvasásához kattintson az Inforádió oldalára.   

  

 

 

Impresszum: Magyar Német Intézet az Európai Együttműködésért 

Mathias Corvinus Collegium 

Igazgató: Dr. Bauer Bence LL.M. 

Felelős munkatársak: Darkó Tünde Tímea B.A., Fodor Kinga M.A. 

Székhely: 1016 Budapest, Somlói út 49-53. 

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 155 

Web: www.magyarnemetintezet.hu 

E-mail: mni@mcc.hu 

 

A Berlini gyors következő száma január 3-án fut majd be Budapestre.  

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván a Magyar-Német Intézet csapata 

Köszönjük egész éves megtisztelő figyelmüket!  

 

 

 

https://mandiner.hu/cikk/20211210_reinhard_merkel_interju_nemetorszag_bevandorlas_erkolcs_jog
https://mandiner.hu/cikk/20211210_reinhard_merkel_interju_nemetorszag_bevandorlas_erkolcs_jog
https://mandiner.hu/cikk/20211210_reinhard_merkel_interju_nemetorszag_bevandorlas_erkolcs_jog
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/12/penzugyi-es-klimavitak-johetnek-a-nemet-koalicioban
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/12/ma-bucsuzik-a-tulelo-kancellar
https://novekedes.hu/interju/uj-nemet-kormany-stabilak-maradnak-a-magyar-nemet-kapcsolatok-az-ideologiai-ellentetek-dacara-is
https://infostart.hu/kulfold/2021/12/06/osztrak-nemet-kormany-alakitasok-bauer-bence-szabogergo
http://www.magyarnemetintezet.hu/

