
1 
 

 

BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. JÚNIUS 14.  

 

1. Az EU lépéseket tesz Németország ellen az Európai Központi Bank 

kötvényvásárlásaival kapcsolatos állásfoglalása miatt  

A német alkotmánybíróságnak az Európai Központi Bank kötvényvásárlásaival kapcsolatos 

döntése az Európai Bizottság szerint veszélyezteti az európai jogközösséget. A Szövetségi 

Alkotmánybíróság ellentmondásos döntése miatt Németország ellen uniós kötelezettségszegési 

eljárás indul. Az EU-Bizottság szerdán dönt az eljárás megindításáról - értesült a Süddeutsche 

Zeitung a brüsszeli hatósághoz közel álló forrásoktól. Az ügy nem új keletű: 2020 májusában a 

karlsruhei Szövetségi Alkotmánybíróság kifogásolta az Európai Központi Bank 

kötvényvásárlásait, és ezzel első ízben szembement az Európai Bíróság korábbi döntésével. Az 

Európai Unióban azonban az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben. 

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke nem sokkal az ítélet után jogsértési eljárást jelentett 

be. A hatóságok azt mondják, hogy meg akarták várni a karlsruhei döntést a bírósági ítélet 

végrehajtására irányuló kérelmekről. Ez a döntés április végén született - és itt a bírák 

elmulasztották a lehetőséget, hogy egyértelművé tegyék, hogy az uniós jog elsőbbséget élvez, 

ezért a Bizottság most úgy döntött, hogy jogsértési eljárást indít - mondja egy bennfentes. A 

Szövetségi Alkotmánybíróság azzal érvel, hogy az Európai Bíróság egy korábbi döntése "ultra 

vires", azaz a luxemburgi bírák hatáskörén kívül esik, és ezért Németországban nem 

alkalmazható. A karlsruhei bírák ezt a nézetet vallják. 

Az eset kapcsán felmerül a kérdés, hogy fennáll-e az esélye a kompetenciák közötti vitának a 

két fél között. Vásárolhat-e egyáltalán az Európai Központi Bank kötvényeket és indíthat-e az 

Európai Bizottság kötelezettségszegései eljárást egy tagállammal szemben ilyen esetben?  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

2. Annalena Baerbock támogatottsága a szavazók körében csökkent, pártja mégis 

megválasztotta kancellárjelöltnek  

Egyetlen hónap alatt támogatói több mint egyharmadát veszítette el a szeptemberi szövetségi 

parlamenti választásra készülő Annalena Baerbock, a Zöldek kancellárjelöltje a csütörtökön 

közzétett, ZDF országos szintű köztelevízió megbízásából készített Politbarometer nevű kutatás 

adatai szerint. Eszerint a német választók 28 százaléka tartja alkalmasnak a kancellári tisztségre 

a Zöldek jelöltjét, Annalena Baerbockot. Egy hónappal korábban, május elején még 43 százalék 

volt ez az arány.  

A Zöldek legfőbb vetélytársa a CDU/CSU jobbközép pártszövetség, amelynek jelöltjét, Armin 

Laschetet a németek 43 százaléka tartja alkalmasnak a kancellári tisztségre. Ez 6 

százalékpontos emelkedés a májusi 37 százalékhoz képest. Annalena Baerbockról a szövetségi 

politikában eltöltött három évben a maximalista, mindig felkészült, talpraesett és a 

gyereknevelést a munkával példásan összeegyeztető politikus képe alakult ki. Ezen a képen 

azonban több repedés keletkezett. Kiderült például, hogy 2018 óta hiányoztak a képviselői 

fizetése mellett megszerzett jövedelmeiről szóló nyilatkozatok, amelyekre a társelnöki 

https://www.sueddeutsche.de/politik/ezb-eugh-eu-verfassungsgericht-vertragsverletzung-1.5316198
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tisztséghez kapcsolódó pótlékok révén tett szert. Múlt héten leginkább a hivatalos életrajzában 

szereplő pontatlanságok miatt bírálták. A német sajtóban bemutatott véletlen vagy szándékos 

tévedések miatt a dokumentum több részét módosítani kellett, például jelezték, hogy nem az 

ENSZ Menekültügyi Főbiztosságában (UNHCR) visel tagságot, hanem az UNO-

Flüchtlingshilfe nevű egyesületben, amely az UNHCR-nek szervez pénzgyűjtő akciókat 

Németországban. 

Mindezek ellenére a szombati pártkongresszuson a Zöldek 688 szavazatból 678 szavazattal, 

azaz 98,5 százalékkal választották meg Annalena Baerbockot a párt első kancellárjelöltjének. 

Ezzel egyidőben szombaton 688 online delegáltból 678-an, 98,55 százalékkal erősítették meg 

Baerbock és Robert Habeck szerepét a kampány csúcspárosaként. Baerbock megválasztása 

utáni beszédében elmondta: „pokolian sokan bosszankodtam az elkövetett hibáim miatt”  

A Zöldek Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

3. A szász - anhalti tartományi választások eredményeinek hatásai a szövetségi szintű 

politikára  

Szász-Anhaltban 2021. június 6-án új tartományi parlamentet választottak. A CDU 

eredménye 37 százalékos, ezzel a tartományi miniszterelnök, Reiner Haseloff a választások 

egyértelmű győztese. A választásokat értékelve Niklas Ottersbach, a Deutschlandfunk 

tartományi tudósítója a választási eredményekről azt mondta: "Ez egy hatalmas siker a CDU 

számára". Az egyik ok: Míg a CDU a legtöbb felmérésben éppen csak megelőzte az AfD-t, az 

INSA május 26-i felmérésében az AfD szűk előnnyel vezetett. Ennek eredményeként - 

mondta - a választási kampány utolsó napjaiban a CDU felé történt elmozdulás. Sokan, akik 

általában nem a CDU-ra szavaznak, ezúttal a kereszténydemokratákat választották. Az AfD az 

elmúlt években radikálisabbá vált. Sok választó alaposan megfontolta, hogy egy ilyen pártot 

akar-e a legerősebb erővé tenni.  

Stephan Detjen, a Deutschlandfunk fővárosi tudósítója szerint Reiner Haseloff győzelme a 

szövetségi CDU sikere is. Véleménye szerint az eredmény stabilizálni tudja a CDU/CSU 

pártszövetséget és kancellárjelöltjét Armin Laschetet is. Szász-Anhaltban Haseloffal az AfD 

felé tartó elhatárolódás iránya érvényesült. Reiner Haseloff néhány hete még a CSU 

kancellárjelöltje, Markus Söder mellett kampányolt. A választási kampány során azonban 

Armin Laschet támogatta Reiner Haseloffot, és megmutatta, hogy a CDU vele mint 

kancellárjelölttel is képes választásokat nyerni.  

A választások függvényében a lehetséges koalíciók a következőképpen alakulhatnak: 

Matematikailag a CDU, a Zöldek és az SPD kenyai koalíciójának folytatása lehetséges. A CDU, 

az SPD és az FDP úgynevezett német koalíciója papíron ugyanúgy megvalósítható, mint a 

CDU, az FDP és a Zöldek alkotta "Jamaica". A későbbi előrejelzések a választás estéjén még a 

CDU és az SPD koalícióját is lehetővé tették. A CDU tartományi elnöksége a választások 

másnapján úgy döntött, hogy a Zöldeknek, a Szociáldemokratáknak és a Szabad 

Demokratáknak is felajánlja a felderítő tárgyalásokat. Haseloff nem fejezte ki egyértelmű 

preferenciáját. A CDU kizárta az együttműködést az AfD-vel és a Baloldali Párttal.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

 

https://www.nzz.ch/international/bundestagswahl-2021-alle-news-prognosen-und-umfragen-ld.1605491
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231774909/Annalena-Baerbock-von-den-Gruene-mit-98-5-Prozent-zur-Kanzlerkandidatin-gekuert.html
https://www.deutschlandfunk.de/landtagswahlen-in-sachsen-anhalt-analysen-und-moegliche.2897.de.html?dram:article_id=496540
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4. Sahra Wagenknecht a német Die Linke egykori frakcióvezetője ellen pártból való 

kizárási eljárás indult  

A Linke több tagja pártból való kizárási eljárást kért Sarah Wagenknecht ellen, amit a párt 

düsseldorfi szóvivője csütörtökön meg is erősített. Az eljárás kérelmezésének okaként a Spiegel 

a Wagenknecht által a párton belül okozott súlyos károk kerültek megnevezésre. A többoldalas 

indítvány elsősorban Wagenknecht új könyvével a „Az önteltek”-kel foglalkozik, amiben 

Wagenknecht több vonatkozásban is bírálja a baloldalt. Elemzők véleménye szerint a könyv 

kiadásával és a benne írt kritikával számot vetett saját pártjával. Wagenknecht a kommunista 

Linke egyik legismertebb arca volt, 2019-ig a parlamenti frakció élén állt, de már akkor is ismert 

volt róla, hogy szereti másképp értelmezni a baloldaliságot, mint a Linke többsége. 

Wagenknecht nem híve az európai integrációnak, kételyei vannak minden nemzetállami 

határokon túlnyúló együttműködéssel szemben, mert szerinte a demokráciának a végső, a jóléti 

államnak pedig az egyetlen lehetséges kerete a nemzetállam.  

Könyvében nekimegy a baloldali fő sodornak, bírálja az ottani liberális konszenzust, több 

nemzetállami kompetenciát és kevesebb bevándorlást követel. Álláspontja szerint ezen felül le 

kell számolni az „életmód-baloldallal”, hogy az osztályharc ügye visszatérjen a politikába és 

ne az identitáspolitikai kérdésekkel foglalkozzanak. Mindezek mellett összességében 

önelégültnek nevezi a baloldali véleményformálókat. A könyv lényegében egy vádirat az 

uralkodó baloldali diskurzusok és pártok ellen. Ennek megfelelő volt a könyvre adott reakció 

is: elutasítás vagy hallgatás. Az AfD üdvözölte a könyvét, a szélsőjobboldali párt egyik 

politikusa AfD logós Wagenknecht – képet posztolt Facebookon, annak ellenére, hogy 

Wagenknecht a szélsőjobboldali párttal kapcsolatos minden kötődést elutasít. Jan Wenzel 

Schmidt, az AfD ifjúsági tagozatának elnöke azt mondta, hogy pártjában nagy tiszteletnek 

örvend Wagenknecht, mert „azt a régi baloldalt képviseli, amely a nemzetet is figyelembe 

veszi”. Wagenknecht az ellene indított eljárás elindításában az általa megfogalmazottak 

visszaigazolásaként látja. Úgy nyilatkozott: „A könyvemben kritikával illetem a cancel-culture-

t, valamint az önteltséget és intoleranciát, amely sajnos ma a baloldali spektrum egy részét 

jellemzi”  

A választott döntőbizottság, ami az üggyel foglalkozik még nem ült össze. Ha a bizottság 

jóváhagyja a pártból való kizárást, Wagenknecht az Észak-Rajna-Vesztfália-beli Szövetségi 

Választottbírósági Bizottsághoz fordulhat fellebbezésért. Ezek után ugyan még mindig lesz 

lehetősége bírósághoz fordulni, de kérdéses, van-e esélye még egyáltalán a szeptemberi 

választásokon. Wagenknecht szerint annak ellenére, hogy az eljárást elindító párton belüliek 

meg akarják semmisíteni az általa felállított tézisek értelmét, elmondása szerint a többségi 

baloldalhoz tartozók támogatják őt, így nyugodt az eljárás kimenetelét illetően.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

5. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter maszkbeszerzési ügye  

A kereszténydemokrata Jens Spahn egészségügyi tárcavezetőként tavaly egymilliárd euróért 

használhatatlan maszkokat szerzett be Kínából. A Spiegel tényfeltáró cikke után gyanús módon 

próbálta "eltüntetni" ezeket a maszkokat, ami miatt a német szociáldemokraták, a Zöldek és a 

radikális baloldaliak is a menesztését követelik. 

Angela Merkel német kancellár azonban kiállt Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter 

mellett az Egészségügyi Minisztérium maszkok odaítélésére vonatkozó tervei körüli vitában. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article231766709/Cancel-Culture-Wagenknecht-sieht-sich-durch-Ausschlussantrag-bestaetigt.html?source=k309_variationTest_autocurated
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Erről a Bild és a dpa hírügynökség számolt be. A jelentés szerint Merkel a CDU elnökségének 

ülésén hangsúlyozta, hogy a vádak nem valós tényeken alapulnak. Az SPD megpróbált rossz 

fényt vetni a kormány Corona-politikájára. A Bild beszámolója szerint Merkel azt állította, 

hogy "negatív érzelmekkel próbáltak kárt okozni" és ez "távol állt attól, amit jó modornak 

hívnak". Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje osztotta az SPD kritikáját. Steffen Seibert 

kormányszóvivő azt is hangsúlyozta, hogy az Egészségügyi Minisztérium világossá tette, hogy 

a felhasználók biztonsága a legfontosabb, valamint, hogy a kiosztásra váró maszkok nem 

szennyeződtek be. Korábban a Spiegel az említett tényfeltáró cikkben arról számolt be, hogy 

Spahn minisztériuma azt tervezte, hogy hajléktalanoknak, és fogyatékkal élőknek osztja majd 

ki a használhatatlan védőmaszkokat. 

Német nyelvű videóösszefoglalóért kattintson ide.  

6. Franziska Giffey a berlini miniszterelnöki pozícióért folytatott kampány kellős 

közepén elveszítette doktori fokozatát  

A Berlini Freie Universität / Berlini Szabadegyetem visszavonta Franziska Giffey doktori 

címét. A szociáldemokrata Giffey a legújabb német politikus, aki tudományos plágium miatt 

veszítette el doktori fokozatát. Ennek ellenére a politikus szeptemberben változatlanul indulni 

szeretne a berlini polgármesteri tisztségért.  

A Freie Universität / Szabadegyetem elnöksége csütörtökön azért szavazta meg egyhangúlag 

doktori címének visszavonását, mert az európai politikáról írt disszertációjának vizsgálata során 

kiderült, hogy szakirodalmi szövegrészletek beillesztésére került sor anélkül, hogy a szerzőket 

megjelölték volna.  

A VroniPlag nevű tudományos ellenőrző platform szerint Giffey 265 oldalas dolgozatából 49 

oldalon más munkákból származó, nem lehivatkozott idézeteket és másolást tartalmazott. A 

szociáldemokrata Giffey német szövetségi család- és nőügyi miniszteri tisztségéről májusban 

mondott le a plágiumvádak miatt. Ezt megelőzően már tavaly novemberben kijelentette, hogy 

nem használja tovább a címet, és lemond a kabinetből, ha visszavonják a doktori címét, annak 

ellenére, hogy elmondása szerint az említett 49 oldalt is legjobb tudása szerint írta.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

Június 10-én csütörtökön az MCC aulájában egy szakmai konferencián kerültek bemutatásra a 

koronavírus-járvány magyar vállalkozásokra gyakorolt hatását vizsgáló kutatás eredményei. A 

kutatás az IFKA Nonprofit Kft. Evolúció – Megújuló Vállalkozások Programjának és az MCC 

Vállalkozáskutatási Műhelyének együttműködésében készült. A munkát lezáró konferencia 

résztvevőit Dobos Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára 

köszöntötte, aki köszöntőjében kiemelte, hogy a vállalkozások fejlesztéséről és jövőjéről való 

közös gondolkodást erősíti, hogy ilyen hamar elkészült a szakpolitika számára is hasznos 

kutatás.  

További információért a rendezvényről kattintson ide az MCC honlapján. 

Június 10-én csütörtökön Prof. Dr. Dominik Geppert, a Potsdami Egyetem Történettudományi 

Intézetének professzora tartott online előadást a Magyar-Német Intézet szervezésében 

https://www.youtube.com/watch?v=9QaFnNRp87s
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fu-berlin-entzieht-franziska-giffey-den-doktortitel-17382374.html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2F&cleverPushNotificationId=KNQTG8Mr2cPyhiNeT
https://mcc.hu/hir/konferencia-a-koronavirus-jarvany-magyar-vallalkozasokra-gyakorolt-hatasarol
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Mennyire liberális a brit konzervativizmus? –A toryk programja Benjamin Disraelitől Boris 

Johnsonig címmel. Geppert úr egészen a 19. századtól, Benjamin Disraeli politikájától kezdve 

elemezte a liberalizmus és konzervativizmus viszonyát, amely a brit tory párt történetének 

középpontjában áll. 

További információért a rendezvényről kattintson ide a Magyar-Német Intézet honlapján.  

Rendezvényajánló 

Június 28. – 30 között Dr. Marc-Michael Blum a Magyar-Német Intézet kutató ösztöndíjasa 3 

napos tömbösített szemináriumot tart a Mathias Corvinus Collegiumnál. Az angol nyelvű 

szeminárium témája a tömegpusztító fegyverek és a fegyverek elterjedésének 

megakadályozása.  

További információért a rendezvényről kattintson ide a Magyar-Német Intézet honlapján.  

Június 23-án Dr. Klaus-Rüdiger Mai író és történészt nemrég megjelent „Mi alakítjuk a jövőt!” 

című könyvének offline bemutatójára kerül sor a Magyar-Német Intézet szervezésében. A 

könyv a 21. század harmadik évtizedének elején kialakult német társadalmi változásokat 

dolgozza fel a demokrácia állapotának vonatkozásában. Ajánlásokat fogalmaz meg a sorsukat 

alakítani vágyó polgároknak annak érdekében, hogy ők alakítsák saját jövőjüket.  

További információért a rendezvényről kattintson ide a Magyar-Német Intézet honlapján. 

 

Cikkajánló 

Wie in Deutschland ein falsches Bild von Ungarn bewusst erzeugt wird címmel jelent meg 

a Magyar-Német Intézet kutató ösztöndíjasának, Klaus-Rüdiger Mainak a cikke a 

Németországban Magyarországról hamisan létrehozott képről. 

A cikk elolvasásához kattintson ide.  
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