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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. JÚLIUS 26. 

1. Armin Laschet nem profitált politikailag az árvízhelyzetből, a szövetségi kormány 

200 millió eurós támogatás mellett döntött  

„Armin Laschet megkérdőjelezhető számadatai javították a klímavédelemmel kapcsolatos 

számadatokat.” írja a TAZ. de. „Laschet az árvízriasztás után elutazott” olvashatjuk a 

Münchener Merkur oldalán. Ilyen és ezekhez hasonló kommentárokkal találkozhattunk a német 

baloldali média írásaiban Armin Laschet a CDU kancellárjelöltjének árvízhelyzetben való 

fellépése kapcsán. Míg Olaf Scholz, az SPD kancellárjelöltje és jelenlegi pénzügyminiszter 

hazautazott a nyaralásáról, hogy a heves esőzések miatt jelentkezett krízishelyzetet kezelni 

tudja, Armin Laschet úgy is nyilatkozott, nem kíván az árvízhelyzetből politikai tőkét 

kovácsolni. Vele szemben Olaf Scholz esetében azt figyelhettük meg, ami egy válságos 

helyzetben általában történni szokott: akik kormányzati pozícióban vannak és jól reagálnak 

növekvő népszerűségnek örvendhetnek. A történtek fényében a K-kérdés, tehát, hogy ki az a 

jelöltek közül, akit a német állampolgárok alkalmasnak tartanak a kancellári pozícióra, némileg 

megváltozott. A közvéleménykutatások szerint a németek relatív nagy része Armin Laschetet 

gyenge válságkezelőnek tartja, míg Olaf Scholzot nagyon jónak, így az ő népszerűségi indexe 

nőtt, a múlt heti adatok szerint 32%-kal Armin Laschet felett van, akinek a támogatottsága 

szintén múlt heti adatok szerint 25,5% a másfél héttel ezelőtti, árvíz előtti állapothoz képest.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

Angela Merkel szövetségi kancellár a viharok után, washingtoni látogatása alatt Twitter oldalán 

fejezte ki együttérzését a halottak és az eltűntek hozzátartozóinak, és külön megköszönte a 

katasztrófavédelemnek a segítséget. Emellett bejelentette, hogy a szövetségi kormány 

segítséget és támogatást nyújt az érintetteknek. A konkrét támogatásokról már csütörtökön 

egyeztetett Angela Merkel szövetségi kancellár és Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter, 

aki megszakította szabadságát az árvíz miatt, hogy pontos képet kaphasson a katasztrófa sújtotta 

területekről. Scholz biztosította az érintetteket, hogy az államszövetség mindent meg fog tenni 

annak érdekében, hogy pénzügyi segítség érkezzen a tartományokba. Merkel elmondta, hogy 

ezen felül a szövetségi kormány arról is fog majd tárgyalni, hogy a szükséges újjáépítési 

munkálatokhoz milyen mértékű és milyen formájú segítség érkezzen az érintett tartományokba. 

A támogatás teljes összege, a szövetségi kormány és más tartományok által adott segély 

együttvéve eléri a 400 millió eurót. A segélyek a települések infrastruktúrájának helyreállítása 

és a szükséghelyzet elhárítására használhatóak fel. A múlt hét szerdai döntés értelmében a 

szövetségi kormány 200 millió euróig járul hozzá a szövetségi tartományok támogatásához, 

ezzel a teljes támogatási összeg felét fedezve. Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter múlt 

héten szerdán hangsúlyozta, hogy szükség esetén a szövetségi kormány több pénzt is biztosít 

majd. Ezért a szövetségi kormány egy egy milliárdos újjáépítési úgynevezett Härtefallfond 

alappal tervez. Magyarul ez szükséghelyzetben alkalmazandó és méltányos elbírálást érdemlő 

alapot jelent. Az alapot kitevő pontos összegről azonban csak a károk mértékének pontosabb 

felmérése után történik majd döntés. Amint a tényfeltáró munka befejeződik, az alap által 

nyútjott összeg azonnal felhasználásra kerülhet, nyilatkozta Olaf Scholz pénzügyminiszter. 

Jelenleg 170 haláleset került regisztrációra, de várhatóan ez még növekedni fog. Angela Merkel 

https://www.wahlkreisprognose.de/2021/07/20/im-bund-scholz-zieht-bei-k-frage-an-laschet-vorbei-unionsparteien-weiterhin-unangefochten-vorne/
https://www.wa.de/politik/cdu-umfrage-armin-laschet-flutkatastrophe-hochwasser-30-prozent-bundestagswahl-2021-nrw-krise-unwetter-90874502.html
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kancellár és Olaf Scholz pénzügyminiszter összességében gyors, bürokráciamentes segítséget 

ígértek.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

A témában Bauer Bence Intézetünk igazagtója nyilatkozott múlt héten szerdán az Infó 

rádiónak. Az interjú meghallgatásához kattintson ide Intézetünk Facebook oldalán.  

2. Angela Merkel kancellár megtartotta utolsó nyári sajtókonferenciáját 

Angela Merkel megtartotta utolsó szövetségi sajtótájékoztatóját, ahol áttekintést adott 

kancellári pályafutásának legfontosabb pillanatairól. Elmondása szerint 16 éves kancellári 

pályafutása alatt öt nagy krízissel kellett szembenéznie, melyek egyike sem Németországból 

indult: A 2007-es világgazdasági válsággal, az azt követő Euró-mentőcsomag 

megszavazásával, a 2015-ös menekültválsággal, valamint a jelenleg is fenyegető 

klímaváltozással és a koronavírus-járvánnyal. Mindez Merkel szerint jól mutatja, hogy a 

nemzetállami politika már nem jelent minden esetben megoldást a kihívásokra, hiszen számos 

válság globális megoldást követel. Példaként említette a klímaváltozás elleni küzdelmet, 

amelynek területén Németországnak meg kell többszöröznie az erőfeszítéseit. Mint mondta, az 

ő kancellársága alatt folyamatosan történtek előrelépések, azonban a természeti katasztrófák és 

a Föld folyamatos melegedése azt mutatják, hogy ez a tempó nem elég gyors, így reméli, hogy 

utódja is folytatni fogja a küzdelmet. További fontos kihívásként említette meg a 

menekülthullámokat, amelyre az ő hivatali ideje alatt nem született közös európai megoldás, 

bár szerinte erre nagy szükség lenne.  

A sajtótájékoztatón hosszabban beszélt a koronavírus-járványról is. A kancellárasszony 

figyelmeztetett, hogy az elmúlt 12 napban a fertőzöttek száma ismét megduplázódott, amely 

aggodalomra ad okot. A delta-variáns terjedése miatt kérte a lakosságot, hogy továbbra is 

tartsák be a járványügyi szabályozásokat és aki csak teheti, oltassa be magát, hiszen a lakosság 

ezzel tehet a legtöbbet a vírus terjedése ellen. Merkel kiemelte, hogy a koronavírus elleni 

védekezésben egy véleményen vannak a CDU kancellárjelöltjével, Armin Laschettel. A 

kancellárasszony a személyét érintő kérdésekre elmondta, hogy még nem tudja, hogy pontosan 

mit fog csinálni nyugdíjba vonulása után, de mindenképpen szeretné a következő kancellárt 

alaposan felkészíteni az átadásra. 

Német nyelvű videó-összefoglalóért a témában kattintson ide. 

3. Armin Laschet nemzetközi klímapolitikai szakértőt hoz a CDU pártközpontjába 

Úgy tűnik, hogy Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje nemzetközi szintre kívánja emelni 

Németország szerepét a klímaváltozás elleni küzdelemben. Erre utal ugyanis, hogy a politikus 

egy nemzetközileg is elismert klímaszakértőt, Ruben Schustert nevezte ki a külügyi 

kapcsolatokért felelős vezetőnek a párt központjában. A CDU választási programja is 

hangsúlyozza, hogy a párt nem csak nemzeti, hanem európai és globális szinten kíván részt 

venni a klímaváltozás elleni küzdelemben. Laschet úgy gondolja, hogy a CDU programja ezen 

a ponton különbözik a Zöldek programjától, akik elsősorban Németországban szeretnének 

tartós változást elérni. Mint mondja „minden megspórolt tonna szén-dioxid számít, a kibocsátás 

helyszínétől függetlenül.” Laschet szorgalmazza továbbá, hogy az EU egy különleges klíma-

küldöttet delegáljon az USA- ba, a szorosabb tengerentúli együttműködés érdekében. 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

file:///C:/Users/tdarko/Documents/Kutatás%20-%20Tünde/Berlini%20gyors%20-%20a%20hét%20fő%20hírei%20hétfőn/2021.%2007.%2026/FAZ.de%20–%20Nach%20Flutkatastrophe%20Bundesregierung%20beschließt%20200%20Million%20Euro%20Hochwasser-Hilfe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finfostart.hu%2Fkulfold%2F2021%2F07%2F22%2Frosszul-sult-el-a-cdu-kancellarjelolt-nevetgelese%3Ffbclid%3DIwAR0FSiNjBTvfLJVvooEY_bhAGWT_d1vaiq_-_8RYp8grbGBovjRFV41HYaE&h=AT34XhT3tQZhrAAYDE8MYKqOu7YU9X27Z-RRo3EBUX_soU-2NyeAKKQnTOYRxLjVdOt6-i6YyYaHMMG8xVYKc19TYTJKVMbHkYkqXsDloBiH0XUCanw5qh6mWCP_cvlJ_1pD&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0klny4K8JKMC9kAT5eNOKYXtj_QKol1Rv8prdK-LXBwa6VGazyqXLABPOo0LiJpgwiQ4-wxHYXZ7JzihSIJFAZnVAuWqoH3DnohM_VtHpb5k8D8th0nbXQ1a4tyoQBaakh9Tcg9n01mVVHC0CE-iIMlL-ydyAN8m28BzaKc4QLg3ZmgTVkXRYAlD2lLaUiS9gj
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232660039/Merkel-ueber-Corona-Infektionszahlen-steigen-mit-besorgniserregender-Dynamik.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232656729/Unions-Kanzlerkandidat-Laschet-holt-Experten-fuer-internationale-Klimapolitik-in-CDU-Parteizentrale.html
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4. A család fogalmának meghatározásáért folyik politikai küzdelem  

A szeptember 26-i szövetségi parlamenti választásokra készülődve megfigyelhető, hogy a 

pártok programjában jelen lévő családfogalom több értelmezésben van jelen. A jelenlegi 

választási kampányban az értelmezési keretért folytatott verseny a csúcspontját látszik elérni. 

A németországi politikai pártok egymástól eltérő módon kívánják meghatározni azt, hogy mit 

jelent a család fogalma. Ezek alapján akár úgy is tűnhet, hogy a családpolitika jövőbeli legfőbb 

eleme nem a családi és a munkahelyi élet összeegyeztetésére és annak megvalósításának 

támogatására kíván összpontosítani. A programokban megjelenő a családokat érintő politikai 

tervek a következő módon alakulnak: A CDU/CSU szeretné a GYES összegét javítani. Az SPD 

fő pontja a családok működéséről azt mondja ki, hogy nem szükséges összeházasodni annak 

érdekében, hogy egy családért felelősséget lehessen vállalni. Az FDP a többszörös szülőségért 

áll ki, a Bal párt szerint jogot kellene biztosítani a lelki rokonsági kapcsolat szabad 

megválasztásához, a Zöldek pedig amellett állnak ki, hogy a családok sokszínűek.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

5. Az AfD jelöltje lett az Alkotmánybíróság új tagja Baden-Württembergben 

 

Szerdán szavazott Baden-Württemberg tartományi parlamentje a kilenctagú tartományi 

alkotmánybíróság új tagjáról. Az eredmény felborzolta a kedélyeket, ugyanis a legtöbb 

szavazatot kapott bíra, Mathias Gärtner, az AfD párt jelöltje és tagja. A szerdai választás három 

körös volt: Az utolsó körben Gärtner 37 igen és 32 nem szavazatot kapott, valamint 77 

képviselő tartózkodott a szavazástól. Mivel a helyi AfD frakció csupán 17 tagú, Gärtner más 

pártok politikusaitól is kapott szavazatokat. A többi párt felháborodott a végeredmény miatt. A 

baden-württembergi SPD frakció például így nyilatkozott az eseményekről: „Az alkotmány 

ellenségeit nem választhatjuk be az alkotmánybíróságba.” Hasonlóan nyilatkozott a Zöldek 

képviselője, Cem Özdemir is, aki úgy véli, hogy „az AfD jelöltjeire mindig, minden 

körülmények között nemet kell mondani.” Az AfD frakcióvezetője visszautasította a Gärtnerrel 

szemben megfogalmazott kritikát. Mint mondta, Gärtner nem politikus, csupáncsak párttag, 

akit titkos szavazás útján választottak meg, így felesleges firtatni, hogy mely pártok politikusai 

álltak ki mellette.  

 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

6. Németország Spanyolországot és Hollandiát magas esetszámú és kockázatú területté 

nyilvánította  

A Robert Koch Intézet múlt hét pénteki döntése alapján Spanyolország és Hollandia e hét 

keddtől magas esetszámú és kockázatos területnek számít Németországban a koronavírus 

tekintetében. Ennek értelméből az ebből a két országból Németországba visszatérő, nem teljes 

mértékben beoltott vagy nem gyógyult személyekre 10 nap karantén vár. A karantén 5 napra 

lerövidíthető, amennyiben a karanténban tartózkodó személynek 5 nap után negatív lesz a 

tesztje. A döntés az elmúlt hetekben mindkét országban megnövekedett fertőzésszámok miatt 

született meg. Aktuális adatok szerint jelenleg 200.000 német turista nyaral Spanyolországban 

a Baleár-szigeteken, a Kanári-szigeteken és szárazföldi területeken. Június vége óta 

Spanyolország az egyik legrosszabb járványügyi mutatókkal rendelkező ország Európában, egy 

hónap alatt 475.000 új fertőzést számoltak, a hétnapos újra fertőződések száma 42-ről 333-ra 

emelkedett. Hollandiában július eleje óta egy hét alatt 500 százalékkal nőtt a fertőzések száma. 

A hét napos újra fertőződések száma múlt héten kedden elérte a 415-öt. A Németországgal 

szomszédos országok közül Hollandia az első, amely kockázatos területté lett átminősítve.  

https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/der-politische-kampf-um-die-definition-des-familienbegriffs;art315,219612
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232657049/Baden-Wuerttemberg-Empoerung-ueber-Wahl-von-AfD-Mann-ins-Verfassungsgericht.html
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Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

2021. augusztus 5-7. között MCC Feszt címmel Esztergomban szervez közéleti és könnyűzenei 

fesztivált a Mathias Corvinus Collegium, ahol az érdeklődők megismerhetik az intézmény 

tehetséggondozó programjait és közösségi életét. Az MCC Feszten kötetlen formában 

mutatkoznak be a Collegium kutatóintézetei is, valamint izgalmas közéleti beszélgetések és 

színes könnyűzenei koncertek várják a közönséget. 

További információért kattintson az MCC honlapjára. 

Programajánló: 2021. július 26-án Debrecenben, július 27-én pedig Budapesten kerül 

bemutatásra Prof. Dr. Andreas Rödder Konzervatív 21.0 c. könyve. A könyv magyarországi 

megjelenése kapcsán Debrecenben Dr. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter, Budapesten pedig Dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója beszélget Andreas 

Rödderrel.  

További információért kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

Cikk- és könyvajánló:  

Komoly kiállás Magyarország mellett a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. A CSU volt 

alelnöke szerint a Magyarországgal szembeni eljárás és támadás a németek részéről nemcsak 

inkorrekt volt, de figyelmen kívül hagyta a közös történelmünket is. Olvassák Bauer Bence 

Intézetünk igazgatója tegnap megjelent cikkét a Mandinerben.  

Prof Dr. Andreas Rödder Konzervatív 21.0 cimű könyvének recenziója megjelent az MCC 

blogján munkatársunk Böhm Márton tollából. A recenzió elolvasásához kattintson a 

Corvinák.hu oldalra. A könyv magyar nyelven e hét hétfőtől kapható az MCC 

könyvkereskedésében.  

Kövér Lászlóval, a Magyar Országgyűlés elnökével készített interjút a német Cicero Magazin. 

Az interjú elolvasásához kattintson a Cicero oldalára.  

Külföldön a Magyarországról alkotott kép nem teljesen pontos. Bauer Bence, Intézetünk 

igazgatója múlt héten pénteken adott interjúját a Redaktionsnetztwerk Deutschland oldalán 

hallgathatják a témában.  

Először került név szerint említésre a Neue Zürcher Zeitungban az MCC. Bauer Bencét, 

Intézetünk igazgatóját a kétoldalú kapcsolatok aktualitásairól kérdezték. A cikk elolvasásához 

kattintson az NZZ oldalára.  

Megjelent Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke és Szalai Zoltán az MCC főigazgatója 

által szerkesztett „A magyar állam karaktere” című kötet politikáról, történelemről és jogról, a 

Springer Verlagnál. Az olvasmányt ajánlani kívánó videó megtekintéséért kattintson a Magyar-

Német Intézet facebook oldalára.  
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