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1. Heiko Maas szövetségi külügyminiszter mielőbb feloldaná a koronavírus okozta
korlátozásokat
Heiko Maas szövetségi külügyminiszter és egyre több politikus álláspontja szerint a kötelező
maszkhasználat és a távolságtartás már érvényét veszítheti július végén. Maas múlt héten
kedden a Süddeutsche Zeitungnak úgy nyilatkozott, hogy augusztus folyamán minden német
lakos rendelkezi fog már oltási időponttal. Ezt követően álláspontja szerint sem jogilag, sem
politikailag nem lehetnek indokoltak a korlátozások. Indítványát sokan támogatták az
uniópártok és az FDP politikusai közül. Korábban Andreas Gassen, a Kórházi
Betegségbiztosítási Orvosok Országos Szövetségének elnöke is hasonlóan nyilatkozott. A
YouGov közvéleménykutató intézet felmérése szerint a németek csekély többsége támogatja a
koronavírus okozta intézkedések teljes feloldását a teljesen beoltott lakosok esetében.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
2. Vita a koronavírus okozta korlátozások megszüntetéséről: Jens Spahn szövetségi
egészségügyi miniszter oltási lökést remél
Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter szerint a koronavírus okozta korlátozások
feloldása egy magas átoltottsági arány függvényében történhet meg. A maszkhordási
kötelezettség még egy ideig el fog tartani nemcsak Spahn, hanem Christine Lambrecht
szövetségi igazságügyi miniszter véleménye szerint is. A korlátozások feloldása körül kialakult
vitában Spahn az elővigyázatosságért emelt szót. Kiemelte: „Aki sportrendezvényekre, bulikba
szeretne menni, és családját meg szeretné látogatni, annak be kell oltatnia magát. Ahol ez nem
történik meg, nagyon sok fertőzés várható”. Spahn abban bízik, hogy a nyár folyamán az oltási
kedv lökésszerűen vonulhat végig Németországon, ami azonban nem vonhatja maga után az
alapvető intézkedések visszavonását. Christine Lambrecht egyelőre szintén elutasította a
maszkkötelezettség feloldását a belső tereken. Lambrecht a Funke Médiacsoport újságainak
adott nyilatkozatában kiemelte, hogy az egyes országokbeli delta variáns terjedése megmutatja,
hogy még a védőoltás sem nyújt százszázalékos védelmet a vírus továbbadása ellen. Ez alapján
kiállt álláspontja mellett a tekintetben is, hogy az alapvető higiéniai intézkedések csak
viszonylag kis mértékben sértik az alapvető jogokat. Az SPD egészségügyi minisztere, Karl
Lauterbach is a nyájimmunitás elérésére emlékeztetett szintén a Funke Médiacsoport
újságaiban, és kitért arra is, hogy a gyermekek és a fiatalok beoltása szükséges a teljes
átoltottság elérése érdekében. A Robert Koch Intézet és a Szövetségi Egészségügyi
Minisztérium adatai szerint a 12-18 évesek alig tíz százaléka kapta meg az első oltást.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
3. Hans-Georg Maaßen személye körüli vita megosztja a CDU-t
A Hans-Georg Maaßen személye körül kialakult vita megosztja CDU-t. A párton belül egyesek
nem látnak semmilyen problémát, vagy tartózkodnak az állásfoglalástól, mások viszont
következményeket követelnek nyilatkozataiért, amelyek szerint a közmédiában vannak olyan
munkatársak, akik kapcsolatban állnak a szélsőbaloldali körökkel. Maaßen nem csak azóta volt
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ellentmondásos politikusként számon tartva, hogy a közmédia egyértelmű baloldali fordulatáról
nyilatkozott. Az Alkotmányvédelmi Hivatal elnöki pozíciójából 2018-ban nyugdíjba vonult,
mert ellentmondásba keveredett Angela Merkel kancellárasszonnyal. Maaßen a múlt hét
folyamán, a választások előtti, már több incidens miatt is kritikusnak tekinthető
kampányidőszakban megszólalt a közszolgálati médiában az újságírókról. Részletesebben
arról, hogy vannak olyan újságírók, akiknek kapcsolatai voltak és vannak is a szélsőbaloldali
körökkel. Különösen a fő közszolgálati híradó, a Tagesschau munkatársai állnak kapcsolatban
a baloldali szélsőséges szcénával, és vizsgálatot követel ez ügyben. Maaßen a saját maga által
felállított vádjaira azonban konkrét példát vagy bizonyítékot még nem említett. Uwe
Schummer, a német szövetségi parlament CDU/CSU-hoz tartozó munkavállalói
képviselőcsoportjának alelnöke felszólította a Funke Médiacsoport lapjainak nyilatkozva a
CDU türingiai szervezeteit, hogy ne támogassák tovább képviselőjelöltségét. Dennis Radtke,
Észak-Rajna Vesztfália európai parlamenti képviselője szintén felszólította Maaßent, hogy
mondjon le egyéni jelöltségéről, és lépjen ki a pártból. A mandátumra jelölést adó DélThüringia Maaßen mögött áll. Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje nem nyilatkozott ez
ügyben.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
4. A CDU, az SPD és az FDP többet akarnak Szász-Anhaltban egymás óvatos
megismerésénél
Egy hónappal a szász-anhalti tartományi választások után előzetes döntésre került sor a CDU,
az SPD és az FDP alkotta „Németország-koalíció” által. Hosszas, előzetes megbeszéléseket
követően a pártelnökök múlt hét szerdán bejelentették, hogy részt akarnak venni CDU és az
SPD között már zajló koalíciós tárgyalásokban. Lydia Hüskens, az FDP tartományi elnöke
rendkívül konstruktívnak jellemezte a beszélgetéseket, amelyek álláspontja szerint lehetőséget
teremtettek az együttműködés lényeges pontjaiban történő megállapodásra. Hüskens először
elutasította a „Németország-koalíciót”, mert az FDP, a CDU és az SPD nélkül is többségben
van a tartományi parlamentben; nyilatkozatában azonban elmondta, hogy a másik két pártnak
sikerült meggyőznie őt arról, hogy nélkülük az FDP nem tudna stabil kormányt kialakítani. A
koalíciós tárgyalások megkezdéséről a három pártnak a következő napokban kell
megállapodásra jutnia. A döntés a CDU esetében július 15-én születhet meg a párt tartományi
elnökségének és a kerületi elnökök ülésén. Az SPD esetében a pártkongresszusnak július 16-án
kell jóváhagynia a javaslatot, az FDP esetében pedig a szeptemberben tartandó
pártkongresszusnak kell majd beleegyezését adnia az eredményhez. A pártok jövőben várható
tartományi politikájuk körvonalait szerdán ismertették. Az SPD kitart a tarifahűségről szóló
törvény mellett, folytatódnak az infrastrukturális projektek, cél a beruházások felgyorsítása és
a bürokratikus folyamatok mérséklése.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
5. Az EU 875 millió eurós kartellbírságot szabott ki a Volkswagenre és a BMW-re
Az Európai Bizottság összesen 875 millió euróra bírságolta a BMW-t és a Volkswagen
csoportot. A bírságot az indokolta, hogy az autógyártók az új dízel személygépkocsik
károsanyag-kibocsátásának tisztítása terén megsértették az uniós trösztellenes szabályokat.
Margrethe Vestager, a bizottság versenyjogi és digitális korra felkészült Európáért felelős
biztosa a brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, hogy az autógyártók rendelkeznek a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez szükséges technológiával, amely az uniós normák által előírtnál
nagyobb mértékben képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. Mindezek mellett Vestager
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úgy nyilatkozott: „Az autógyártok elkerülték a versenyt, hogy ki tudják használni a
technológiában rejlő teljes potenciált.” A Volkswagen közölte, hogy megvizsgálta a döntést, és
szükség esetén fellebbez. A vállalat közleményében azt írta, hogy bírság helyett hatékonyabb
lett volna, ha egyértelmű iránymutatásokat adnak ki a versenytársak közötti együttműködésre
vonatkozóan.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
6. Rendőrök kutatták át a berlini Remmo Villát
A berlini rendőrség házkutatást tartott a már korábban jól ismert, többször rendőrségi ügybe
keveredett berlini nagycsaládnak a Remmo klánnak a villájában. Az összehangolt akció
előzményei hosszúra nyúlnak vissza. A Remmo klán jogtalanul birtokolt már régóta 77
ingatlant. A rendőrség magát építőipari cégnek beállítva akart behatolni a villába. A rendőrség
és az ügyészség nyomozói már egy ideje arra gyanakodnak, hogy a házakat bűncselekményből
származó pénzből szerezhették meg, mivel a villa egykori tulajdonosa már 19 éve nem
rendelkezett említésre méltó jövedelemmel. Az építőipari cég csütörtökön kora reggel érkezett
Berlin Neukölln kerületének megbízásából egy az Alt-Buckow kerületben elhelyezkedő
kastélyhoz. Ettől az évtől kezdve a villa hivatalosan is állami tulajdonban áll. A kerület jelenleg
keresi a ház felhasználásának lehetőségeit. Falko Liecke, Neukölln városi tanácsának ifjúsági
képviselője egy közösségi ifjúsági klub megnyitását szorgalmazná.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
2021. augusztus 5. és 7. között a Mathias Corvinus Collegium MCC Feszt címmel szervez
Esztergomban közéleti és könnyűzenei fesztivált, 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 című könyve. A könyv magyarországi
megjelenése kapcsán Debrecenben Dr. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter, Budapesten pedig Dr. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke beszélget Andreas
Rödderrel. Mindkét beszélgetést Dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója moderálja.
További információért kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára.
Cikkajánló:
A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért részt vett az Európa-beszéden, amelyet
negyedik alkalommal, Helmut Kohl halálának emlékére, Budapesten rendeztek meg. A
rendezvény főszervezői a Polgári Magyarország Alapítvány és a Konrad-Adenauer-Stiftung
voltak. A munkatársaink, Darkó Tünde és Böhm Márton által írt rendezvénybeszámolót a
Budapester Zeitung honlapján olvashatják.
A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért folyamatosan monitorozza a magyar
politika Németország számára releváns témaköreit. 2021. július 1-jén jelent meg Dr. Bauer
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Bence cikke, amelyben a magyar gyermekvédelmi törvény módosításáról nyilatkozott a
Tagespost c. lapnak. Szintén július 1-jén közölt interjút a vasarnap.hu online magazin Dr. Bauer
Bencével a magyar és német politika között a közelmúltban kiéleződött különbségekről.
A Magyar-Német Intézet külső tanácsadója, a Konrad-Adenauer-Stiftung budapesti irodájának
korábbi vezetője, Frank Spengler nyilatkozott a Mandinernek Magyarország erős hangjáról. A
véleménycikkből kiderül, hogy miért van szükség Európában egy erős polgári középre. Az
interjút a Mandiner és a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért honlapján
egyaránt olvashatják.
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