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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. JÚNIUS 7.   

1. Tartományi választások Szász-Anhaltban: várakozások és eredmények  

Jelentős győzelmet aratott a CDU a szász-anhalti tartományi parlamenti választáson, míg a 

Zöldek a nagyobb pártok közül az utolsó helyen zártak. A vasárnap megtartott tartományi 

választáson a CDU a várakozások ellenére nem holtversenyben az AfD-vel, hanem nagyon 

magabiztosan, több mint 16% előnnyel megszerezte az első helyet. A CDU által elért 37%-os 

eredményben nagy szerepe volt a 67 éves miniszterelnök-jelölt, Reiner Haseloff személyének, 

aki így újabb kormányalakítási megbízást kapott. A Volker Bouffier hesseni miniszterelnök 

után rang- és koridős Haseloff tíz éve kormányozza a 2,2 milliós Szász-Anhaltot, 2016 óta egy 

ún. „Kenya-koalíció” élén, ami a CDU, az SPD és a Zöldek együttműködését jelöli. A választási 

siker miatt most azonban négy koalíciós lehetősége adódik Haseloffnak. A CDU választási 

sikere egyébként igazi trendfordulót jelent az elmúlt hónapok eseményeihez képest, amely 

stabilizálja Armin Laschet pártelnök helyzetét, újabb dinamikát adva ezzel a CDU 

kampányának. A vasárnapi tartományi választás egyben az utolsó megmérettetés a szeptember 

26-ai szövetségi parlamenti (Bundestag) választás előtt, amely szintén felértékeli a nagy CDU-

s sikert. 

Eredmények 

Az összesen mintegy 1,8 millió választópolgár 60,3%-a adta le a voksát. A ma hajnalban közölt 

ideiglenes hivatalos eredmény szerint a CDU 37,1%-ot szerzett. Ezt követi az AfD 20,8%-os 

eredménye, majd a Linke (Balpárt; 11,0%), az SPD (8,4%), az FDP (6,4%) és a Zöldek (5,9%). 

Míg a CDU az utóbbi választáshoz képest erősíteni tudott 7%-ot, majdnem ugyanennyit 

veszített a Balpárt, s lényegesen gyengült az AfD támogatottsága. A magdeburgi parlamentben 

a CDU megkerülhetetlen tényező lett: miután az AfD-vel és a Balpárttal nem szeretne 

kooperálni, gyakorlatilag kiválaszthatja, hogy a három további párt közül (SPD, FDP és a 

Zöldek) milyen összetételben szeretné megvalósítani a következő kormánykoalíciót. A CDU-

nak két partnerrel kellene összeállnia, erre három különböző lehetősége van. De akár egy CDU-

SPD kettős is rendelkezne elegendő mandátummal a közös kormányzáshoz. 

Németországban ezekre a koalíciókra stílszerűen egzotikus országok zászlóiból levezetve 

adnak neveket, így a Szász-Anhaltban eddig kormányzó Kenya-koalíció (fekete-vörös-zöld) 

mellett Schleswig-Holsteinben van már fekete-zöld-sárga Jamaika-koalíció is, de sokáig úgy 

tűnt Szász-Anhaltban, hogy nem kizárt a fekete-vörös-zöld-sárga négyesfogat, az ún. 

Zimbabwe-koalíció sem (erre most valószínűleg nem kerül sor). A fekete-vörös-sárga 

együttműködést, ami egyébként jelenleg sehol nincs kormányon, „Németország-koalíciónak” 

nevezik. Szász-Anhaltban úgy tűnik, hogy harmadik opcióként megvalósulhat akár az ún. 

Deutschlandkoalition is, de a Jamaica és a Kenya se kizárt. Vagy létrejön a klasszikus 

nagykoalíció a CDU-SPD-vel, ami manapság már egy nagy és egy kicsi párt 

együttműködésének számít. Egy fekete-vörös-zöld-sárga négyesfogat koalíciónak jelenleg 

nincs reális esélye. 
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Kitekintés 

Mint négy évvel ezelőtt, ismét egy tartományi választás állította meg az egyik esélyes baloldali 

párt előretörését. Annalena Baerbock zöld pártelnök és kancellárjelölt sikerszériája Szász-

Anhaltban talán még nem torpant meg, de erősen lelassult. A Zöldek bár a 

közvéleménykutatások szerint jelenleg vezetnek, de választásokon az előre jósoltnál rosszabbul 

szerepelhetnek, főleg Keleten, hiszen a párt szavazóbázis elsősorban Nyugat-Németországban 

jelentős. Már csak 16 hét van vissza a szövetségi parlamenti választásokig és az Armin Laschet 

vezette CDU-nak bővülni látszanak a koalíciós opciói. Az eddigi nagykoalíció és a Zöldekkel 

megvalósítható Kiwi-koalíció mellett a Jamaica, a Kenya és a Németország-koalíció is szóba 

jöhet, s jelen állás szerint mindez CDU-s kancellárral. Hogy az elkövetkezendő hetek 

eseményei milyen kompromisszumot kényszerítenek ki, az majd a szövetségi választásokon 

fog eldőlni.  

Intézetünk igazgatójának, dr. Bauer Bencének részletes elemzéséért a témában kattintson ide. 

2. Annalena Baerbock a benzinárak növelését szeretné, ezért a Linke kritizálja őt  

Annalena Baerbock, a Zöldek kancellárjelöltje 16 centes benzináremelést és 130 km/órás 

sebességkorlátozás bevezetését szorgalmazza a szövetségi választások után Németországban. 

Baerbock a benzinárak emelését a klímavédelmi csomag részeként újonnan bevezetett CO2-

árazással indokolta. Az év elején már volt egy hatcentes áremelés, és ezt most "fokozatosan 

tovább kell emelni" - mondta. A 16 centes emelkedést a közelmúltban Robert Habeck, a Zöldek 

társelnöke is említette. Baerbock megismételte a Zöldek azon szándékát is, hogy 130 km/órás 

sebességkorlátozást vezetnének be az autópályákon. "Ezt a következő szövetségi kormányzati 

periódusban szeretnénk bevezetni" - mondta. Baerbock rámutatott azokra a tanulmányokra, 

amelyek bizonyítják, hogy egy ilyen sebességkorlátozás biztonságosabbá tenné a közúti 

közlekedést. A Linke frakcióvezetője, Amira Mohamed Ali „elviselhetetlen arroganciaként” 

jellemezte a Zöldek felvetését. Parlamenti felszólalásában kiemelte, véleménye szerint 

benzinárak növelésével Baerbock elviselhetetlen arroganciával tekint a kis jövedelmű 

emberekre, mivel ez a réteg az, amelyet a tehetősebbekkel szemben, a döntés következményei 

financiálisan megterhelnek, míg a magas jövedelműek továbbra is gond nélkül tankolnak. 

Szerinte ez szembenáll az ésszerű klímapolitikával, mivel megosztja a társadalmat. Annalena 

Baerbock a kritikára adott reakciójában azt mondta: azoknak, akik "nagyon-nagyon nagy 

házban élnek és nagyon-nagyon sok autót vezetnek […] a végén többet kell fizetniük". 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide. / ide.  

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

3. Armin Laschet elhatárolódik a CDU jobboldali szárnyának értékközösségétől és 

elhatárolódik az AfD-vel való kommunikációtól  

Armin Laschet kancellárjelölt június 1-jén, kedden még a szász-anhalti választások előtt 

jelentette ki, hogy a CDU AfD-től való világos elhatárolódását szorgalmazza. Laschet a 

Deutschlandfunknak úgy nyilatkozott: "A CDU-nak ki kell vennie a maga részét abból, hogy 

világossá tegye: nem fogunk velük tárgyalni, nem fogunk velük együttműködni, nem fogunk 

velük koalíciót kötni". Ezzel párhuzamosan Laschet azt is tisztázta nyilatkozatában, hogy a 

CDU-nak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a szász-anhalti választások során a 

https://mandiner.hu/cikk/20210607_szasz_anhaltban_megmentettek_a_cdu_becsuletet?fbclid=IwAR357hA2a5mWQZfid8J5Gw7LwEmvqGSGZ_pueh2wFexJz40-g6pZ4UbYC68
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/annalena-baerbock-will-benzinpreis-um-16-cent-erhoehen-a-7c8acb4d-bfa1-45d5-9f06-425c3e05ed51
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231503805/Mohamed-Ali-geht-Baerbock-scharf-an-Unertraegliche-Arroganz.html
https://www.youtube.com/watch?v=uQOZjtffG1k
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’demokratikus közép’ nyerjen. Ezt megerősítvén a CDU szász-anhalti csúcsjelöltje, Reiner 

Haseloff is úgy nyilatkozott: "Nem akarunk semmilyen együttműködést az AfD-vel - semmilyen 

szinten".  

A CDU/CSU kancellárjelöltje emellett egyértelműen kijelentette, elhatárolódik a pártszövetség 

jobboldali szárnyához köthető WerteUnionnak új elnökétől, Max Otte-tól is.Az elhatárolódás 

érthető, mivel Otte az AfD kuratóriumának elnöke volt. Otte a megválasztása utáni 

sajtóközleményében a CDU lelkiismeretének nevezte a WerteUnion-t az egyesülés több mint 

4000 tagjára hivatkozva. Álláspontja szerint ha az anyapárt nem veszi komolyan az általa 

vezetett szövetséget, az nagyon negatív hatással lesz a választási eredményekre. Laschet 

kihangsúlyozta: a WerteUnion nem a CDU-hoz tartozik, nem politikai szervezet, ezért a CDU 

elnöksége nem fog tárgyalásokat folytatni a csoportosulással.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

4.  Koronavírus: Miért húzódhat el a korlátozások feloldásának időpontja 

szeptemberig? 

Habár Angela Merkel szövetségi kancellár május 31-én, hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a 

szövetségi vészfékrendszer június 1-jén, kedden lejár és a tartományok lazíthatnak a fennálló 

korlátozásokon, a Robert Koch Intézet (RKI) szerint az oltások adta védelem még nem elegendő 

a korlátozások teljes feloldásához. Az RKI elnökének nyilatkozataiból és a Központi 

Egészségbiztosítási Intézet számításaiból kiderül, hogy a korlátozások teljes feloldásának 

időpontja akár szeptemberig is húzódhat. Lothar Wieler, az RKI vezetője kedden azt mondta: 

"Ahhoz, hogy az intézkedésekről le lehessen mondani, több mint 80 százaléknak teljes oltási 

védettséggel kell rendelkeznie". Keddi adatok szerint jelenleg a lakosság mintegy 20 százaléka 

rendelkezik teljes oltási védelemmel és Lothar nyilatkozata szerint jelenleg is naponta több 

ezren fertőződnek meg, amely indokolhatja bizonyos korlátozások fenntartását. 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.  

 

5. Koronavírus: Tartományi szabályozások 

Tekintettel az egyre alacsonyabb fertőzöttségi adatokra, egyes szövetségi tartományok az 

elmúlt héten lazításokat jelentettek be a koronavírus elleni intézkedések tekintetében. 

Mecklenburg-Elő-Pomeránia azonnali hatállyal ismét beengedi a Németország egész 

területéről érkező nyaralókat a tartományba, sőt a turisták szállást is foglalhatnak, ha 

rendelkeznek negatív teszteredménnyel. Berlinben a kiskereskedelem és a szabadtéri 

vendéglátás esetében felmentést kapnak a látogatók az eddigi negatív teszt benyújtásának 

kötelezettsége alól. Beltéren már három különböző háztartás tagjai és összesen maximum 6 

személy találkozhat egymással, kültéren pedig öt különböző háztartásból tíz személy. A 

szabadtéri éttermek teszt nélkül látogathatók, viszont beltéren csak negatív teszt felmutatásával 

lehet őket igénybe venni. Hamburgban a beltéri éttermek is nyitva vannak, bár itt még mindig 

kötelező a negatív teszt és legfeljebb öten ülhetnek egy asztalnál. Bajoroszágban a kabinet 

pénteken átfogó könnyítésekről döntött, például a beltéri gasztronómia, a zártkörű találkozók 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/laschet-fordert-von-cdu-klare-abgrenzung-von-afd-17368251.html?utm_content=bufferea45a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=GEPC%253Ds6&fbclid=IwAR3t4RyJe9sQiTPQP14syzzJkaOQkVcT0H-Ufm0F3Dc4lg4spX9-iufnXE4
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231505997/Sachsen-Anhalt-Wahl-Laschet-ueber-AfD-Mit-denen-wird-nicht-geredet.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-notbremse-111.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-impfungen-einschraenkungen-noch-bis-september-17371573.html?premium
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és az ünnepségek tekintetében: a kiskereskedések kinyithatnak és a vendéglátóipari egységek 

ismét fogadhatnak vendégeket, ha a 100.000 lakosra vetített újra fertőződések 7 napos átlaga 

100 alatt marad. Ezen felül az iskolai, a kulturális, a sport- és a szabadidős ágazatban is 

enyhítéseket terveznek. 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

6. Németország az intelligens város megalkotásának útján  

Duisburgban elindult az úgynevezett „Smart City” kiépítése, amivel a város hatékony és 

digitalizált település lehet, így biztosítva lakosai számára a polgár- és környezetbarát módon 

való működést. Az intelligens város megalkotásában az önkormányzatnak egy start-up segít, 

ami kifejezetten a digitális ügyintézést és a közlekedés működésének szabályozását hivatott 

kiépíteni. A rendszert fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok számára is optimalizálják. Martin 

Murrack a város Pénzügyi Főosztályának vezetője kiemelte: "Természetesen a digitalizálás 

kezdetben pénzbe kerül. De utána gyorsabban fogunk tudni élni és az alkalmazottak kapacitása 

felszabadul más dolgokra."  Ezen felül jó hír, hogy átállás a tervek szerint nem fogja 

befolyásolni a lakosok mindennapi életét. Kevésbé jó hír viszont, hogy habár a szövetségi 

kormány 2020-ban 32 város intelligens modellvárossá történő átalakítását kezdte el 

pénzügyileg támogatni, nemzetközi összehasonlításban Németország még mindig 

lemaradásban van.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

Az MCC Középiskolás Programja nyílt napokat tart 2021. júniusában. A résztvevőknek 

lehetőségük nyílik részt venni egy felejthetetlen délutánon, ahol betekintést nyerhetnek  

az MCC Középiskolás Programjának teljes képzési kínálatába. Szakmai előadásokkal és 

izgalmas készségfejlesztő workshopokkal vár minden középiskolás diákot az MCC 

Veszprémben, Szegeden, Szombathelyen, Szekszárdon, Zalaegerszegen, Győrben, és Pécsett.  

Regisztrációért és a részletes programleírásokért kattintson ide.  

'56-os történetek - A magyar forradalom brit és német szemtanúk visszaemlékezése alapján 

címmel kerül megrendezésre intézetünk online rendezvénye június 14-én hétfőn. A Nemzeti 

Emlékezet Bizottságával együttműködve szervezünk pódiumbeszélgetést a magyarországi 

1956-os események, a hidegháború és a kommunizmus témakörében, Nagy Imre 

miniszterelnök kivégzésének évfordulójának közeledtével.   

Részletes információért és regisztrációért kattintson ide.  

 

Cikkajánló:  

Második alkalommal jelent meg Intézetünk német nyelvű hírösszefoglalója munkatársunk, 

Böhm Márton szerkesztésében. A „Monatsbrief Ungarn” elolvasásához kattintson ide.   

 

https://www.tagesschau.de/inland/lockerungen-bundeslaender-103.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/smart-city-deutschland-sucht-die-superstadt-17357055.html
https://mcc.hu/esemeny/mcc-kozepiskolas-program-nyilt-napok-2021-junius?fbclid=IwAR3NB0uiYdp0zY1p2tnF9wEqYT87KGtjKSVbe0-4CWhK-F2FLe1gp-Ntb7M
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/56-os-tortenetek-a-magyar-forradalom-brit-es-nemet-szemtanuk-visszaemlekezese-alapjan
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/56-os-tortenetek-a-magyar-forradalom-brit-es-nemet-szemtanuk-visszaemlekezese-alapjan
https://magyarnemetintezet.hu/de/artikel/der-monatsbrief-ungarn-ist-erschienen
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