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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021.OKTÓBER 4. 

1. Koalíciókötési tárgyalások  

A hétvége során számos koalíció kötésre vonatkozó ún. feltáró tárgyalássorozatra került sor 

a szövetségi parlamentbe bekerült pártok között. A vasárnapi megbeszélések három 

fordulóban zajlottak le. Először az SPD tárgyalt az FDP-vel, majd az SPD a Zöldekkel és 

végül az Uniópártok (CDU/CSU) az FDP-vel. A tárgyalásokat követően mindegyik fél 

hangsúlyozta, hogy új kezdetet akar Németország számára. Az érintett pártok képviselői 

egyhangúan elmondták a sajtónak, hogy a tárgyalások részletes tartalmát nem kívánják 

nyilvánosságra hozni. Paul Ziemiak a CDU főtitkára úgy nyilatkozott: „Megállapodtunk 

abban, hogy a tartalmakat bizalmasan kezeljük”. Lars Klingbeil, az SPD főtitkára ezt 

megerősítve szintén ragaszkodott a titoktartáshoz és elmondta, hogy a tárgyalások 

„konstruktívak és nagyon tárgyilagosak” voltak. Volker Wissing, az FDP főtitkára 

kommunikatívabb volt kollégáinál: az SPD-vel szemben elmondta, hogy „nyilvánvaló 

akadályok vannak” egy koalíció megkötése esetén a két párt elképzeléseinek közelítésében. 

Ezzel szemben az Uniópártok (CDU/CSU) esetében „kevés tartalmi akadályt” említett. 

Ezek mellett kiemelte, hogy véleménye szerint a Zöldeknek és az FDP-nek nem szabadna 

annyira összekapcsolódniuk a beszélgetések során, hogy a végén már csak a nagykoalíció 

legyen lehetséges. Ezen felül kiemelte azt is, hogy az FDP nem akar ellenzékbe kerülni. 

Christian Lindner, az FDP pártelnöke kifejezte kétségeit azzal kapcsolatban, hogy az 

Uniópártok egyáltalán megbízható partnerek lehetnek-e a koalíciókötésre. Úgy 

nyilatkozott, a Bildnek, hogy a „CDU-nak és a CSU-nak tisztáznia kell, hogy szeretnének-

e kormányt vezetni”. Az SPD főtitkára Lars Klingbeil úgy nyilatkozott, hogy pártja most 

már készenáll a háromoldalú tárgyalásokra, ezzel utalva az FDP-vel és a Zöldekkel való 

koalíciós szándékra. A Zöldek szövetségi ügyvivője ezt megerősítve elmondta, hogy 

pártjának elképzelései minden bizonnyal az SPD-hez állnak legközelebb. 

A koalíciókötési tárgyalások következő fordulójára kedden kerül sor, a Zöldek és az 

Uniópártok (CDU/CSU) között. Ezt követően valószínűleg eldől majd, hogy szükség van-

e további koalíciós tárgyalásokra. A pártbizottságok hétfői ülései a mai napon elmaradnak.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

2. Friedrich Merz szerint pártját a gondolkodási lustaság jellemzi  

Friedrich Merz, a CDU korábban kancellárjelöltként indult politikusa erősen kritizálta saját 

pártját. „A CDU lusta gondolkodni” – nyilatkozta a Funke Médiacsoportnak október 1-ji 

interjújában. A volt frakcióvezető felrótta pártjának, hogy a fontos témák háttérbe szorulnak 

és emiatt fordultak el a szavazók a párttól. Azt tanácsolta „A következő időszakban ezen kell 

dolgozni akár a kormányban, akár az ellenzékben”. Merz többször elindult már a párt elnöki 

tisztségéért, azzal a szándékkal, hogy megreformálja a vezetés stratégiai irányvonalait. A 

politikus nagy támogatottsággal rendelkezik a CDU szavazói bázisában, eddig azonban nem 

sikerült a pártelnöki funkciót megszereznie. A választási preferenciákat tekintve Merz úgy 

nyilatkozott, szerinte a megmaradt 24 %-os szavazótábor nagy része egy esetleges vörös-

zöld-vörös (SPD-Zöldek-Balpárt) koalíciótól tartott és csupán ezért szavazott a CDU/CSU 

https://www.tagesschau.de/inland/btw21/sondierungen-nach-der-wahl-101.html
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pártszövetségre. Összességében a CDU választási szerepléséről úgy vélekedett: nem 

néppártra jellemző módon szerepeltek a választásokon. A kérdésre, hogy kiáll-e a CDU 

elnöke, Armin Laschet mellett azt nyilatkozta: „Megválasztottuk, támogatni fogom, amíg a 

feladatát teljesíti”. Carsten Linnemann CDU-s képviselő igazat adott Merznek. Az elmúlt 

nyolc évben 17 százalékpontot veszített a párt. Többek között ezért egyetért azzal, hogy egy 

új stratégiára kell váltani, olyanra, ami nagy hangsúlyt fektet egy konzekvens pártprogram 

kialakítására.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

3. 28 éves történelmi csúcson az infláció Németországban 

A magas energiaárak miatt 4,1%-ra emelkedett az infláció Németországban, amely az 1993 

óta mért legmagasabb szint. A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2021-es évben 

folyamatosan nőttek a fogyasztói árak Németország szerte, csak szeptemberben 4,1%-os 

áremelkedést mértek az előző év ugyanezen időszakához képest. Ennél nagyobb mértékű 

áremelkedést utoljára 1993 decemberében realizált a német gazdaság, közvetlenül a német 

újraegyesítés időszaka után. Mivel a számokat folyamatosan korrigálják, elképzelhető, hogy 

a teljes szeptemberi infláció akár a 4,3%-ot is eléri. A Német Szövetségi Bank szerint a 

drágulás 2022 elején mérséklődni fog, de az év közepéig számítani lehet a legalább 2%-os 

inflációs rátára. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

4. A német egység napján Angela Merkel a demokrácia védelméről beszélt  

Október 3-án tartották Németországban a német egység napját. Az ezen alkalomból 

rendezett ünnepségen Angela Merkel tartott beszédet a szász-anhalti Halleban. A leköszönő 

kancellár megemlékezett arról, hogy a kelet-németek számára nagyobb változást hozott az 

újraegyesítés, mint a nyugati tartományokban élőknek. Hangsúlyozta, hogy ez még mindig 

egy nem lezárt folyamat. Ezt alátámasztva azt mondta: „Nem szabad figyelmen kívül hagyni 

és nem szabad elfelejteni, ami az egyesítés előtt történt.” Merkel nyilatkozatában kifejtette, 

hogy a demokrácia fenntartásán közösen kell dolgozni. Legnagyobb kihívásként a 

sajtószabadság megőrzését említette, mert álláspontja szerint ma a nyilvánosságot hazugság, 

hamis információk és gyűlölet jellemzi. A verbálisan tett radikális megnyilvánulásokat 

elitélendőnek tartja, mivel az erőszakba fordulhat át. Reiner Haseloff, a Szász-Anhalt 

miniszterelnöke a nyugat- és kelet-németek integritását említette, fontos jövőbeni 

feladatként. Beszédében kiemelte, hogy a mentális és strukturális egyesülés nem zárult le, 

hatalmas politikai különbség áll fenn a két országrész között, ami megmutatkozott a 

szövetségi választásokon is. Haseloff összességében úgy vélekedett: Közös erőfeszítés 

szükséges ahhoz, hogy az egységes Németország valóban létezzen. Továbbá hozzáfűzte, 

hogy az 1990-es eseményeket a német történelem egy szerencsés fordulatának tartja, 

mintsem sikertörténetnek.  

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article234137842/Die-CDU-ist-denkfaul-geworden-sagt-Friedrich-Merz.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/verbraucherpreise-deutsche-inflation-steigt-auf-4-1-prozent-hoechster-stand-seit-28-jahren/27663748.html?ticket=ST-7465513-UBxfq51a43bfX2975qvI-ap4
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/tag-der-deutschen-einheit-merkel-101.html
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5. Berlinben választási káosz alakult ki  

Múlt héten a német fővárosban, Berlinben, tartományi választásokra is sor került. A helyi 

választási bizottság Berlin 99 választókörzetében összesen 13.120 szavazatot nyilvánított 

érvénytelennek. Múlt héten szerdán a berlini szenátus fontolóra vette a választás 

megismétlését, mert sok választó nem a saját választókerületének szavazólapját kapta meg. 

Így például az egyik választókerületben – Kreuzbergben – összesen 184 második szavazat 

és 8 első volt érvénytelen 453-ból. A rossz szavazólapokon kívül több tényező is hátráltatta 

a berlini választások helyes és gördülékeny lefolyását. A választás napján került 

megrendezésre a Berlini maraton. így sok utca lezárásra került. Egyes szavazóhelyiségek 

esetén a választásra várakozók sora egy fél háztömböt is átíveltek, és voltak akik este 18 

óra után kerültek sorra. A választásnál segítkezők köréből a Humboldt Egyetem egyik 

jogászprofesszora, Christian Waldhoff szólalt meg a Verfassungsblog nevű internetes 

portálon. Bejegyzésében szakmai mulasztásról és a berlini tartományi választási vezetés 

súlyos szervezési hibájáról írt. Továbbá kiemelte, hogy jogi szempontból a szavazási 

folyamat akadályozása érintette „a választási szabadság elvét” és úgy vélekedett, hogy „a 

világ egyik legfontosabb, leggazdagabb ás legfejlettebb országának fővárosában egy ilyen 

mértékű zűrzavar nem csak kínosnak, hanem a demokrácia egy jelentős problémájának is 

számít”.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

6. Olaf Scholz szerint a szavazók akarata, hogy ő legyen a következő kancellár 

A Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje múlt héten a Spiegel c. német lapnak 

nyilatkozott, ahol kijelentette, hogy „A választási eredmények egyértelműek: A CDU és a 

CSU történelmi vereséget szenvedtek, és a választók leszavazták őket… Minden 

közvéleménykutatás azt mutatja, hogy az állampolgárok nem akarják, hogy az Unió tovább 

kormányozzon.” Bár Scholz magabiztosan nyilatkozott a Jelzőlámpa-koalíció létrejöttét 

illetően, amelyben legerősebb pártként az SPD adná a kancellárt, a Zöldekkel és a 

Szabaddemokrata Párttal (FDP) koalíciót alakítva, valójában az utóbbi két párt fogja 

eldönteni, hogy a CDU/CSU-val vagy az SPD-vel szeretnének-e kormányt alakítani. Az FDP 

és a Zöldek már megkezdték az egyeztetést egymást között, amelyre Scholz úgy reagált, 

hogy számára „politikai vezetőként fontos, hogy a pártok szemmagaságban tárgyaljanak 

egymással” és minden pártnak egyaránt érvényesüljenek az érdekei. Scholz kifejezetten 

dicsérte Angela Merkel munkásságát, aki szerinte képes volt egyensúlyt teremteni a 

kormányban, hiszen a nagykoalícióban az SPD-nek is sikerült fontos döntéseket 

elfogadtatnia az Unióval. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.  

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

Lezajlott a Magyar-Német Intézet országos előadássorozatának első hete. 2021. 

szeptember 28-án kezdetét vette az MCC Magyar-Német Intézetének „Merre tovább 

Németország” című országos rendezvénysorozata, amelynek keretein az MCC-nél oktató 

német vendégprofesszorok ellátogatnak az Alapítvány vidéki központjaiba, hogy ott 

tartsanak előadást a német parlamenti választás témájáról. 

A rendezvénysorozatról írt beszámoló elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet 

oldalára.  

https://www.berliner-zeitung.de/news/pannen-bei-wahlen-in-berlin-13120-stimmen-ungueltig-li.185883
https://www.welt.de/politik/deutschland/article234138210/Olaf-Scholz-rechnet-fest-mit-der-Kanzlerschaft-und-lobt-Angela-Merkel.html
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/lezajlott-a-magyar-nemet-intezet-orszagos-eloadassorozatanak-elso-hete
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/lezajlott-a-magyar-nemet-intezet-orszagos-eloadassorozatanak-elso-hete
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A rendezvénysorozat október 11-től az alábbi helyszíneken folytatódik. További 

részletekért keresse fel az adott képviselet honlapját. 

• Debrecen: október 11. hétfő 

• Szekszárd: október 13. szerda 

• Szeged: október 19. kedd 

• Békéscsaba: október 20. szerda 

• Szombathely: október 19. kedd 

• Győr: október 20. szerda 

Itt az ideje szavazni! címmel megrendezésre került szeptember 26-án, vasárnap 16.30-tól 

a választási est és élő közvetítése. A rendezvényen először a Bundestag-választással 

kapcsolatos várakozásokról beszélgettünk, majd közösen megnéztük az élő választási 

közvetítést. A választási eredmények kihirdetése után panelbeszélgetés következett, A 

választási eredmények rövid elemzése címmel. Ezt követően A választási eredmények 

hatása Kelet- és Közép-Európára került megvitatásra. 

A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára. 

Cikk- és interjúajánló:  

Prof. Dr. Holm PUTZKÉT kérdezte Ganter Barnabás a Hír TV Európai híradójában arról, 

hogy szociáldemokraták képesek lesznek-e kormányt alakítani és hogy mi vezetett a 

kereszténydemokraták népszerűségének történelmi mélypontjához.  

A híradórészlet megtekintéséhez kattintson a Hírtv.hu oldalra.  

Merre tovább Németország – beszélgetés a német Bundestag választások 

eredményeiről címmel jelent meg beszámoló cikk Dr. Marc-Michael BLUM múlt hét 

csütörtöki, szeptember 30-i Székesfehérvári látogatásáról.  

A cikk elolvasásához kattintson a Székesfehérvár.hu oldalra.  

Prof. Dr. Holm PUTZKE múlt héten szerdán a Magyar Nemzetnek adott interjút a CDU 

vereségének okairól és a CSU-n belüli folyamatokról. 

Az interjú elolvasásához kattintson a Magyarnemzet.hu oldalra.  

Dr. Marc-Michael BLUM múlt héten kedden Zalaegerszegen fejtette ki véleményét a 

választások eredményeiről a Magyar-Német Intézet választási turnéjának keretein belül.  

A rendezvény után megjelent cikk elolvasásához kattintson a Zaol.hu oldalra.  

Dr. BAUER Bence múlt héten hétfőn, szeptember 27-én a Pesti TV-nek nyilatkozott a 

választásokról.  

A műsor megtekintéséhez kattintson a Pesti TV oldalára.  

Prof. Dr. Werner J. PATZELT múlt héten hétfőn, szeptember 27-én az M1 Híradóban 

beszélt a választások eredményeiről. 

https://www.mcc.hu/helyszinek
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/rendezvenybeszamolo-nemetorszag-valaszt-valasztasi-est-es-elo-kozvetites-a-magyar-nemet-intezetben
https://hirtv.hu/europaihirado/europai-hirado-a-magyar-kormanynak-van-forrasa-a-gazdasag-talpraallitasahoz-2528658
https://www.szekesfehervar.hu/merre-tovabb-nemetorszag-beszelgetes-a-nemet-bundestag-valasztasok-eredmenyeirol
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/09/elveszitettuk-az-iranytunket
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nemet-valasztasokrol-fejtette-ki-velemenyet-dr-marc-michel-blum-zalaegerszegen-5632484/
https://pestitv.pestisracok.hu/2021/09/27/kaoszos-ellenzeki-elovalasztas-rejtelyes-krumpliosztas-es-vorosbe-burkolozott-nemetorszag-horvath-laszlo-gyepes-adam-es-bauer-bence-a-pesti-riporterben/
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A híradórészlet megtekintéséhez kattintson az M1 oldalára.  

Beharangozott győzelem és csapás címmel jelent meg múlt héten kedden, szeptember 28-

án Prof. Dr. Werner J. PATZELT a választási eredmények hátterét feltáró elemző 

cikke. 

A cikk elolvasásához kattintson a Corvinák.hu oldalra.  

Ki áll a német választási eredmények hátterében? Múlt héten hétfőn, szeptember 27-én 

kollégáink, Fodor Kinga és Böhm Márton a Hit Rádiónak adtak interjút a választási 

eredményeket értékelve.  

Az interjú meghallgatásához kattintson a Hit Rádió youtube oldalára. 

Végre Angela Merkel becsontosodott rendszerének címmel jelent meg múlt héten hétfőn, 

szeptember 27-én Prof. Dr. Werner J. PATZELTtel készített interjú Angela Merkel 

örökségéről a Magyar Nemzet által.  

Az interjú elolvasásához kattintson a Magyarnemzet.hu oldalra. 

Könyvajánló:  

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

blogján munkatársunk, Böhm Márton tollából. A recenzió elolvasásához kattintson a 

Corvinák.hu oldalra. A könyv magyar nyelven megvásárolható az MCC 

könyvkereskedésében.  

Megjelent Dr. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke és Dr. Szalai Zoltán, az MCC 

főigazgatója által szerkesztett A magyar állam karaktere című kötet politikáról, 

történelemről és jogról német nyelven, a Springer Verlagnál. Az olvasmányt ajánlani kívánó 

videó megtekintéséért kattintson a Magyar-Német Intézet Facebook oldalára.  
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https://mediaklikk.hu/kulfold/video/nemetorszagi-valasztasok/
https://corvinak.hu/vilag/2021/09/28/beharangozott-gyozelem-es-csapas
https://www.youtube.com/watch?v=sBf6is9mvHo
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/09/vege-angela-merkel-becsontosodott-rendszerenek
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