
 
 

Az új német kormány koalíciós szerződésének bemutatása  

 

A koalíciós tárgyalások hivatalos lezárásaként – közel két hónappal a választásokat követően – a 

tervezett új német kormánykoalíció pártjainak vezetői 2021. november 24-én közös sajtótájékoztató 

keretében mutatták be a három párt koalíciós szerződését.  

Az SPD, Zöldek és FDP megállapodása alapján a tervek szerint december első felében felálló, Olaf 

Scholz kancellár által vezetett, új kormányban az SPD hat, a Zöldek öt, míg az FDP négy tárcát kap 

majd meg. A kancellárhelyettest a Zöldek, míg a Szövetségi Kancellári Hivatal vezetőjét az SPD 

delegálja majd.  

A kancellári tisztségen túl konkrét személyek még nem lettek megnevezve, erre előreláthatólag az 

elkövetkező napokban-hetekben kerül majd sor. A koalíciós tárgyalások hivatalosan október 21-én 

vették kezdetüket, melynek keretében a pártok egy fő és 22 szakértői munkacsoportban folytattak 

megbeszéléseket. Az új kormány létrejöttét megelőzően a koalíciós szerződésben foglaltakat még 

mindhárom párt képviselőinek jóvá kell hagynia. Az SPD és az FDP esetében erről a rendkívüli 

pártkongresszus küldöttei, míg a Zöldek esetében közvetlenül a párttagok szavaznak majd. A tervek 

szerint az új kormány felállására és a kancellári eskütételre a december 6-i héten kerülhet sor.  

 

Minisztériumok felosztása 

• Az új kormány összesen 15 minisztériumból és 16 miniszterből áll majd.  

• Ezek közül az SPD jelöl hat minisztert (illetve a Kancellári Hivatal miniszteri rangban lévő 

vezetőjét): a belügyminisztert, munkaügyi és szociális minisztert, a honvédelmi minisztert, az 

egészségügyi minisztert, az építésügyi minisztert (új minisztérium), továbbá a gazdasági 

együttműködési és fejlesztési minisztert.  

• A Zöldek jelölnek öt minisztert: a külügyminisztert, a gazdasági és klímavédelmi minisztert, a 

család-, idős-, nőügyi és ifjúsági minisztert, a környezetvédelmi, természetmegőrzési, építési 

és atombiztonsági minisztert, valamint az élelemügyi és földművelési minisztert. 

• Az FDP jelöl négy minisztert: a pénzügyminisztert, az igazságügyminisztert, a 

közlekedésügyek és a digitális infrastruktúráért felelős minisztert, valamint az oktatási és 

kutatási minisztert.  

 

Gazdasági és Szociális kérdések  

• Minimálbér 12 euróra való emelése – ezzel 10 millió német munkavállaló bérének a 

megemelése.  

• Új nyugdíj-kiegészítés bevezetése. 

• Az alapjövedelem-támogatás helyébe egy új „polgári jövedelemrendszer” bevezetése.  

• A német szövetségi képzési segítségnyújtási törvény alapvető átalakítása.  

• Az Európai Parlamenti és Szövetségi Parlamenti-választásokon a választójogi korhatár 16 évre 

való csökkentése.  

• Új gyermek-alapellátás, amely tartalmazza az összes korábbi külön pénzügyi juttatást.   



 
• A gyermekek jogainak Alaptörvényben való rögzítése.  

• Új állampolgársági törvény bevezetése, a legális bevándorlás elősegítése.  

• A kannabisz-fogyasztás legalizálása, ellenőrzött körülmények között való forgalmazása 

felnőttek számára.   

 

Energia és klímavédelem 

• Az új kormány 2030-ig el szeretné elérni a teljes szénkivezetést, a fenntartható energiaforrás-

kapacitás jelentős kibővítése mellett.  

• Modern gázerőművek építése. 

• A magas energiaárakra való tekintettel az üzemanyag, fűtőolaj és gáz ún. széndioxid-adója 

nem kerül további emelésre.  

• Egyszeri fűtési pótlék bevezetése az alacsony jövedelmű családok számára.  

• Az adóból leírható home-office kedvezmény 2022 végéig meghosszabbításra kerül.  

• Az elektromos és hibrid meghajtású autók vásárlásának állami támogatását átalakítják, majd 

2025 végéig fokozatosan megszüntetik. 

 

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedések 

• Az idősgondozásban dolgozó munkavállalók bérének emelése és munkakörülményeinek 

javítása. Ezen munkavállalók pénzügyi bónuszban való részesítése – erre egymilliárd eurót 

különít el az új kormány.  

• Kötelező védőoltás bevezetése idősotthonokban. 

• A kötelező védőoltás kiterjesztésének mérlegelése.  

 

Lakhatás 

• Lakbérárak növelésének kormányzati lassítása 2029-ig. A lakhatási szempontból leginkább 

kritikus övezetekben az új kormány maximum 11%-os lakbér emelést tenne lehetővé egy 

három éves periódus alatt.   

• Évente 400.000 új lakás építése, ebből 100.000 közfinanszírozás útján. E célból külön 

építésügyi minisztérium kerül létrehozásra.  

 

Honvédelem 

• A fegyverexport szigorúbb ellenőrzése.  

• Felfegyverezhető drónok beszerzése a hadsereg számára.  

 

 

  


