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1. Kancellárjelölti kérdés: lezárult a hatalmi harc az uniópártoknál  

Az Armin Laschet, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke és a CDU elnöke, valamint Markus 

Söder, Bajorország miniszterelnöke, a testvérpárt, CSU elnöke közötti kancellárjelöltségért 

folytatott hatalmi harc a második világháború vége óta működő szövetség történetének 

egyik leghevesebb testvérpárti vitájához vezetett, ami azonban a múlt héten sikeresen 

lezárult.  

A CDU szövetségi választmánya április 20-án kedden hajnalban Armin Laschetet választotta 

kancellárjelöltnek. A rendkívüli - a pártelnök által hétfő délelőtt összehívott - választmányi 

ülésen hat órán keresztül folyt a vita, a tagok pedig csak éjfél után jutottak el a szavazásig. A 

testület szavazati joggal rendelkező 46 tagja közül 31-en Armin Laschetre, 9-en Markus 

Söderre voksoltak. A titkos szavazáson hatan tartózkodtak. Armin Laschet így 77,5 %-os 

támogatottságot szerzett a választmánytól. Ezt követően vetélytársa, a közvélemény-kutatások 

alapján a választópolgárok körében nagyobb népszerűségnek örvendő Markus Söder, kedden 

délután Münchenben tartott rendkívüli sajtótájékoztatója keretében elfogadta a CDU elnökség 

döntését. Gratulált Armin Laschetnek és kiemelte, hogy pártja (CSU) teljes támogatását fogja 

élvezni bármilyen neheztelés nélkül.  

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

A vitát lezáró döntés jól tükrözi a reprezentatív demokrácia azon velejáróját, hogy a szavazói 

bázis körében betöltött népszerűség nem mindig köszön vissza a felelős pártgrémiumok párton 

belüli politikai döntéseiben. Így történt ez 2018 szeptemberében a CDU pártelnöki tisztségéért 

folytatott küzdelemben is. Ekkor a szavazók körében népszerűbb Friedrich Merz 52%48% 

arányban kikapott Annegrett Kramp-Karrenbauertől. A jelenlegi döntés alapján felmerülhet a 

kérdés, hogy Armin Laschet a merkeli politikát viszi-e tovább vagy egy önálló politikát folytat 

majd. Erre a jelen állás szerint nem lehet egyértelmű választ adni, az azonban biztos, hogy a 

Laschet féle észak-rajna-vesztfáliai FDP-vel közös sikeres polgári koalíció példa lehet egész 

Németország számára.  

Ha szeretne többet megtudni Armin Laschet életéről, eddigi politikai pályájáról kattintson ide 

és olvassa Armin Laschet portréját intézetünk igazgatója dr. Bauer Bence tollából.  

 

2. Történetükben először kancellárjelöltek állítanak a Zöldek   

 

Április 19-én hétfőn a Zöldek bejelentették, hogy kancellárjelöltet állítanak a 40 éves Annalena 

Baerbock társelnök személyében. Baerbock sokáig a párt társelnöke, Robert Habeck 

árnyékában tevékenykedett és bár különösebb kormányzati tapasztalattal még nem rendelkezik, 

szakmai tudását sokan dicsérik. Robert Habeck április 19-én, hétfőn pozitívan nyilatkozott 

elnöktársa jelöléséről és erős, szenvedélyes nőként nyilatkozott Baerbockról. Annalena 

Baerbock jelöltségével úgy tűnik, még izgalmasabbá válik a kancellár-kérdés. Mivel a Zöldek 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article230525679/CDU-Soeder-akzeptiert-Entscheidung-Laschet-wird-Kanzlerkandidat.html
https://mandiner.hu/cikk/20210423_aki_sosem_adja_fel_armin_laschet_portreja
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párt támogatottságát stabilan 20 százalék környékére mérik, még az is elképzelhető, hogy 

tényleg ő lép majd a leköszönő Angela Merkel helyére – amennyiben egy elméleti Zöldek-

SPD-FDP „jelzőlámpa” koalíció kisakkozná a hatalomból a CDU-t. A jelenlegi állás szerinti 

legvalószínűbb forgatókönyv - amennyiben a CDU továbbra is vezet 27-25%-kal és a Zöldek 

mögöttük maradnak 4-5%-kal – egy CDU-Zöld kormány. Elemzők szerint ennek előkészítésére 

utal Angela Merkel számos közelmúltbeli politikai döntése is.  

 

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

A Zöldek pártprogramjáról munkatársunk Fodor Kinga az Andrássy Egyetem gazdaságpolitikai 

szakértőjét, Felix Dörstelmannt kérdezte. A véleménycikk elolvasásához kattintson ide.  

  

A szövetségi parlamenti választás témájában dr. Bauer Bence nyilatkozott a KARC FM 

Horizont című külpolitikai elemzőműsorában április 21-én szerdán. Az interjú 

meghallgatásához kattintson ide.  

 

3. Április 24-én hatályba lépett a szövetségi vészfékrendszer 

A Szövetségi Parlament április 21-én, szerdán megszavazta a koronavírus elleni védekezés 

szabályait országosan egységes rendszerbe szervező új infekcióvédelmi törvényt. A 

szövetségi kormány előterjesztését név szerinti szavazáson a kormányoldal képviselőinek a 

támogatásával, 342 igen szavazattal, 250 ellenszavazat és 64 tartózkodás mellett fogadták el. A 

Bundestagban az ellenzék élesen bírálta a javaslatot. Elsősorban is a szociáldemokratákkal 

(SPD) kormányzó CDU/CSU jobbközép pártszövetségtől jobbra álló Alternatíva 

Németországnak (AfD) párt, amelynek vezérszónoka, Alexander Gauland társ-frakcióvezető 

úgy vélte, hogy a vészfékrendszer támadás a szabadságjogok, a föderalizmus és a józan ész 

ellen. A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) részéről bejelentették, hogy az ügyben 

Alkotmánybírósághoz fordulnak, mivel alkotmányellenesnek találják a szabályokat. 

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

A Szövetségi Tanács április 23-án jóváhagyta az infekcióvédelmi törvény módosítását, 

amelynek értelmében bevezetésre kerülhet a szövetségi vészfékrendszer a vírus terjedésének 

lelassítása érdekében. Németország szövetségi elnöke Frank-Walter Steinmeier aláírta a 

törvényt, amely április 24-én szombaton lépett hatályba.  

Az új szabályozás szerint minden olyan járásban és járási jogú városban (megfelel a magyar 

megyei jogú városnak), ahol a 7 napos koronavírus-újrafertőződések mozgóátlaga három 

egymást követő napon 100 fölött van részleges kijárási korlátozást kell elrendelni este tíz 

és reggel öt óra között. A részlegesség azt jelenti, hogy a kutyasétáltatás, az egészségügyi séta 

és a kocogás éjfélig még engedélyezett, és halaszthatatlan ügy, például munkavégzés céljával 

bármikor el lehet menni hazulról. Emellett az egységes korlátozások szerint a kapcsolattartást 

korlátozni kell, miszerint az egy háztartásban élők már csak maximum egy háztartáson kívüli 

személlyel találkozhatnak, a gyermekek 14 éves korig kivételt képeznek. A nem létfontosságú 

árucikkeket forgalmazó boltok csupán kiadhatják vevőknek a megrendelt árut. A létfontosságú 

árucikkeket forgalmazó boltok ugyan kinyithatnak, de csak azoknak a vásárlóknak, akik 

rendelkeznek negatív koronavírus teszttel illetve előre foglalt időponttal. Viszont ha a 

mozgóátlag 150 felett van, náluk is csak termékek rendelésére és azok elvitelére van 

lehetőség. A szabadidős és sport létesítmények be kell zárjanak; sportolni egyedül vagy azonos 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article230580655/Annalena-Baerbock-und-die-Medien-Oh-wie-gruen-ist-Deutschland.html?cid=onsite.onsitesearch
https://magyarnemetintezet.hu/kutatas/zold-program-a-kozgazdasz-szemevel-jo-megoldas-nemetorszag-szamara
https://karcfm.hu/archiv/horizont-2021-04-21-1800-1830/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article230563013/Infektionsschutzgesetz-Bundestag-beschliesst-Corona-Notbremse.html
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háztartásban élő személlyel ketten lehet; profisport csak nézők nélkül valósulhat meg. Az 

éttermek csak elvitelre szolgálhatnak ki vendégeket; az üzleti utakat kivétel nélkül le kell 

mondani. Az iskolák bezárásra kerülnek, amennyiben a mozgóátlag 165 felett van, de az 

érettségiző osztályok tekintetében lehetőség nyílik kivételt képezni.  

 

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

4. Jens Spahn szerint júniustól lehetővé válik az oltási sorrend felszámolása  

Jens Spahn egészségügyi miniszter április 22-én, csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján 

nyilatkozott az aktuális koronavírus helyzetről. A pénteki aktuális jelentés szerint Németország 

június elsejétől számolhat az oltási sorrendben történő priorizálás eltörlésével. A tervek szerint 

májusban a harmadik priorizált csoport kerül sorra. Ezután következhetnek egyes létfontosságú 

munkát végző szakmai csoportok. A szövetségi egészségügyi minisztérium szerdai adatai 

szerint több mint 17,9 millióan kapták meg az első oltást Németországban. A második 

oltást 5,7 millióan, ami az ország teljes lakosságának 6,9 százaléka. A sajtótájékoztatót 

megelőzően az egészségügyi miniszter a Szövetségi Tanács csütörtöki ülésén rámutatott az 

oltási kampány sikereire, különösen az idősek otthonában elért eredményekre hívta fel a 

figyelmet és kiemelte, hogy az oltásellenesek táborát is be kell vonni a stratégia 

megvalósításába.   

 

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

 

5. A német Alkotmánybíróság jóváhagyta az EU helyreállítási alapját   

A német Alkotmánybíróság elutasította az EU helyreállítási alapjával szembeni jogi 

kereseteket, ezzel gyakorlatilag megnyílt az út a Bizottság kötvénykibocsátása és az európai 

gyakorlatba történő átültetése előtt. Az EU vezetői tavaly nyáron állapodtak meg egy 750 

milliárd eurós csomagról, amelynek egy részét vissza nem térítendő támogatásként, többi 

részét kölcsönként fizetnék ki a tagállamoknak. Az új források bevonásához az Európai 

Bizottság kötvényeket bocsátana ki. A német Alkotmánybíróság vizsgálta, hogy az intézkedés 

összhangban áll-e a német joggal, szerdai döntésében viszont nem adott helyt az EU 

helyreállítási alapját támadó jogi keresetnek. A német testület - amely korábban az EU 

eszközvásárlási programját a német törvényekkel összeegyeztethetetlennek találta - így nem 

gördített akadályt a program elindítása elé. A döntést még ratifikálnia kell a nemzeti 

parlamenteknek. Ha ez megtörténik, akkor 2058-ig a nemzeti hozzájárulást a tagállamok bruttó 

nemzeti össztermékének 2%-ára lehet emelni, amely a német Alkotmánybíróság szerint nem 

jelent problémát. 

 

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

6. Angela Merkel újfent megvédte az Európai Bizottság vakcinabeszerzését, 

Németország harmincmillió Szputnyik V orosz vakcinát vásárol 

Angela Merkel szerint a kelet-európai államok egyre magabiztosabbak az uniós porondon, a 

nyugati országoknak pedig megértést kell tanúsítaniuk az irányukba. Angela Merkel 

kifejtette, hogy az Európai Bizottság oltóanyag-beszerzését nem lehet fekete-fehér módon, 

a kudarc-siker címszavakkal értékelni, ugyanis mindig nyilvánvaló volt, hogy az uniós 

https://www.welt.de/videos/video230595263/Corona-Notbremse-Ausgangsbeschraenkung-verbietet-naechtliches-Reisen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article230597657/Spahn-Aufhebung-der-Impfpriorisierung-im-Juni-nicht-zu-Monatsbeginn.html
https://www.youtube.com/watch?v=VuKw4GNsEDY
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tagállamoknak együttesen kell fellépniük. „Ha egyszer közös belső piacunk van, nem 

várhatjuk el a vírustól, hogy az ne lépje át a határokat” – fogalmazott a kancellár. Ursula von 

der Leyen bizottsági elnök fellépését úgy értékelte, hogy az Európai Bizottság az egészségügy 

területén csak akkor tud lépni, ha a tagállamok hagyják neki. Ebből a gondolatból kiindulva a 

német kancellár nem tartja ördögtől valónak a gondolatot, hogy az EU szélesebb hatáskört 

kapjon az egészségügy terén, akár egy uniós szerződésmódosítás révén.   

 

Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

Április 22-én csütörtökön kiderült, hogy Németország harmincmillió adagot vásárol a 

koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcinából. A beszámolók szerint a 

beszerzésről Michael Kretschmer szászországi tartományi kormányfő tájékoztatott 

Moszkvában, miután tárgyalt Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszterrel. Elmondta, hogy 

a tervezett menetrend szerint júniusban, júliusban és augusztusban egyaránt tízmillió adagot 

vásárolnak. A beszerzés feltétele, hogy az orosz készítmény rendelkezzen EU-s forgalmazási 

engedéllyel. Kiemelte, hogy csak az EU gyógyszerészeti hatóságának szerepét betöltő Európai 

Gyógyszerügynökség (EMA) forgalmazási engedélyével lehet megteremteni a bizalmat a 

Szputnyik V iránt. A szászországi tartományi miniszterelnök elmondta, hogy éppen 

Moszkvában tárgyal egy küldöttség az EMA-tól, és Mihail Murasko biztosította őt arról, hogy 

orosz részről elkötelezettek az EU-s engedély megszerzése iránt – számolt be a 

sajtótájékoztatóról az ARD német országos köztelevízió a Tagesschau.de hírportálján. 

Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

Az MCC egyetmi programjának pszichológia iskolája ’Mentorok, támaszok, példaképek’ 

címmel Facebook live eseményt szervez 2021. április 28-án 18.00 órától. Az esemény során az 

élsportolói karrierút szépségeiről, nehézségeiről és az elengedhetetlen támogató személyek 

szerepéről - edzőkről, családról és barátokról nyílik lehetőség beszélgetni. Szó esik még a 

szülőségről, példaadásról és arról, hogyan válhatunk mi magunk is példaképpé. Meghívott 

vendég: Dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Az eseményt Kristóf 

Hanna Emília, az MCC-Mindset Pszichológia Iskola hallgatója moderálja.  

További információkért kattintson az MCC honlapjára. 

Programajánló: 2021. szeptember 26-án kerül sor Németországban a 20. szövetségi 

parlamenti választásra. Ebből az alkalomból kifolyólag Intézetünk 2021. április 27-én, kedden 

17.00 órától Zoom előadással készül a neves politológus, Prof. Dr. Werner J. Patzelt, a 

Drezdai Műszaki Egyetem professzor emeritusa és leendő MCC Visiting Fellow 

részvételével. Meghívott szakértőnk segítségével megvizsgáljuk az egyes pártok választási 

programját, a csúcs- és kancellárjelöltek személyét, valamint a választási joggal kapcsolatos 

aktuális kérdéseket.   

Regisztrációhoz kattintson ide 2021.04.26. éjfélig bezárólag.  

Programajánló: A digitális forradalomnak köszönhetően a szélsőséges tartalmak futótűzként 

terjednek a világhálón, és képesek radikalizálni egyes személyeket. Ugyanakkor az internet és 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/online-diskussion-zur-zukunft-europas-bundeskanzlerin-merkel-bei-gesundheit-mehr-macht-fuer-bruessel/27118768.html?ticket=ST-2347710-tNcx0KF5oZGFlZblBIpw-ap4
https://www.youtube.com/watch?v=O86mMXH37EM
https://mcc.hu/esemeny/mentorok-tamaszok-peldakepek-beszelgetes-kiss-gergellyel
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOA1eXQsvFwTXoY_bGKR-IkaStDveEEwdrc2ZesgO9T6LNuw/viewform
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a média arra is lehetőséget ad, hogy ezen tartalmak ellen hatékonyabban léphessenek fel az 

egyes szereplők. Radikalizáció és deradikalizáció a vallási szélsőségesség elleni küzdelem 

a digitális korban címmel online Zoom eseménnyel készül 2021. május 6-án csütörtökön A 

Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért és a Migrációkutató Intézet.  

További információért kattintson az MNI honlapjára.   

Részvétel kizárólag regisztrációval, melyet április 30-ig várunk az mni@mcc.hu címre 

 

Cikkajánló: Óvodától az egyetemig? egy magyar fiatal lehetőségei a hazai németajkú 

intézmények sűrűjében címmel jelent meg Darkó Tünde, a Magyar-Német Intézet az Európai 

Együttműködésért kutatási asszisztensének cikke a Corvinák blogon, a Mathias Corvinus 

Collegium tudásbázisán. Kollégánk saját történetén keresztül írta meg, miként tud valaki 

Magyarországon kis kortól akár az egyetemig német oktatási intézményekben „felnőni”. 

A cikk itt érhető el: Óvodától az egyetemig: egy magyar fiatal lehetőségei a hazai németajkú 

intézmények sűrűjében (corvinak.hu)  
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