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1. Kancellárjelölti vita, közvélemény-kutatások, koalíciós találgatások
Olaf Scholz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje nyerte a 2021-es
szövetségi parlamenti választás kampányában, múlt héten vasárnap megtartott első
kancellárjelölti vitát. Részletesebben a Forsa közvélemény-kutató intézet adatai szerint a
vitát néző 2500 megkérdezett 36 százaléka nevezte meg Scholzot abszolút nyertesként, míg
Annalena Baerbockot (Zöldek) 30 százalékuk és Armin Laschetet (CDU/CSU) 25
százalékuk. A felmérést a Forsa közvélemény-kutató intézet végezte, és kitért arra a
kérdésre is, hogy ki volt a vitában a legrokonszenvesebb. A válaszadók 38 százaléka jelölte
meg Scholzot, 37 százalékuk Baerbockot, 22 százalékuk Laschetet.
A vita során az első téma az afganisztáni konfliktus volt. Armin Laschet a német szövetségi
kormány intézkedéseit katasztrófaként jellemzi a nyugat egészére és a német kormányra
tekintve egyaránt, véleménye szerint elsősorban Olaf Scholz pénzügyminiszter hibájából
adódóan. Ezért ismételten hangot adott a javaslatának, miszerint azt ajánlja, hogy hozzanak
létre egy biztonsági tanácsot a vonatkozó minisztériumok bevonásával. Annalena Baerbock
szintén erősen kritizálta a szövetségi kormányt. Szerinte nem elfogadható, hogy a
kormányzat egyes részei kibújjanak a felelősség alól, és ezáltal elítélte Heiko Maas
külügyminiszter és Annegret Kramp-Karrenbauer munkáját. Véleménye szerint így egy
válságstáb sem tudna segíteni a helyzeten. A témában Olaf Scholz úgy reagált a kritikákra,
hogy a szövetségi hadsereg túl kevés pénzt kapott az előző kormánytól, és ő jelenlegi
pénzügyminiszterként végig azon dolgozott, hogy a lehető legnagyobb költségvetést kapja
a szövetségi hadsereg, így jelenleg 50 milliárd euró jut nekik.
A koronavírus okozta válsághelyzetre irányuló kérdéseknél Annalena Baerbock
konfrontatívan szólalt meg. Armin Laschetet erősen kritizálta a saját tartományában, ÉszakRajna-Vesztfáliában való fellépése miatt, szerinte túlságosan változó politikai útirányokat
követett a helyzet kezelésében. Laschet válaszul elmondta, hogy mindig próbált a
különböző fertőzési eseményekre megfelelő választ adni. Ezen kívül a témában Baerbock
kiemelte, hogy szerinte az oltatlanoknak nem kellene ugyanazokkal a jogokkal
rendelkezniük, mint az oltottaknak, és a védőoltások kötelezővé tételét is bevezetné
bizonyos foglalkoztatási csoportok számára. Olaf Scholz és Armin Laschet ezzel szemben
elzárkóznak az oltási kötelezettség gondolatától. A tömegközlekedéssel való utazás ideje
alatt kötelező maszkhordás kérdésében egyetértett a három kancellárjelölt.
A klímapolitikára, a Zöldek pártszervező erejére irányuló kérdésekben Annalena Baerbock
szintén éles kritikákat fogalmazott meg Armin Laschettel és Olaf Scholzcal szemben.
A CDU-tól konkrét klímapolitikai javaslatot vár, nem más pártok programjának bírálatát.
Az SPD-t meg azzal támadja, hogy kizárólag a választási kampányban folytat
klímapolitikát. Armin Laschet mindezek mellett elmondta, hogy a gazdaságot tekintve a
Zöldek javaslatai károsak, és nincsenek konkrét javaslatok a belső égésű motorok 2030-ban
bevezetendő betiltásán és a napelemek tetőkre történő felszerelésén kívül.
Az adózás kérdéskörében Olaf Scholz kiemelte, semmi esetben sem vezetne be áfaemelést,
az egyetlen példa, amelyet elképzelhetőnek tart, az a három százalékponttal magasabb
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adókulcs bevezetése a különösen magas jövedelműek esetén. Annalena Baerbock
különösen az alacsony jövedelműek terheit szeretné enyhíteni, tervei szerint a kétgyermekes
egyedülálló szülők számára 2000 eurós adókedvezmény járhat. Armin Laschet az újabb
juttatások helyett munkahelyek teremtésével oldaná meg a kérdést.
A lehetséges koalíciós partnerek kérdésében alakult ki legnagyobb vita. Olaf Scholz elvek
mentén kívánja kiválasztani lehetséges koalíciós partnereit, így feltételezhető lenne, hogy
akár a Bal Párttal is koalícióra lépne, Scholz azonban nem foglalt állást. Armin Laschet
külön felszólította őt a vita alatt, hogy mondja ki, a Bal Párttal, amely megosztja
Németországot, nem fog koalíciót alkotni. Annalena Baerbock is úgy nyilatkozott, a Bal
Párttal nem kíván koalíciót alapítani.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
Németország legnagyobb közvélemény-kutató intézete, az Allensbach Intézet legfrissebb,
múlt hét pénteki eredményei alapján a CDU/CSU támogatottsága jelenleg 26 százalék, míg
az SPD 24 százalékon, a Zöldek 17 százalékon állnak. A három kancellárjelöltet adó párton
kívül a Német Szabaddemokrata Párt (FPD) 10,5 százalékon, a Bal Párt 6 százalékon, az
Alternatíva Németországért (AfD) párt 10,5 százalékon. A július 28-i adatokhoz képest a
CDU/CSU 4 százalékot veszített, az SPD 8 százalékot nyert, a Zöldek 2,5 százalékot
veszítettek népszerűségükből. A Bal Párt 1 százalékkal javított, az FDP és az AfD egyaránt
rontottak, 1,5 és 1 százalékkal.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
2. Armin Laschet fel akarja gyorsítani a nagyprojektek tervezését és szűkíteni
akarja az egyesületek perlési lehetőségeit
Armin Laschet Elon Muskkal, az amerikai Tesla autógyár vezetőjével találkozott múlt
héten, miután meghatározta potenciális kancellársága első száz napjának legfontosabb
projektjét, a tervezéseket meggyorsító ún. „Planungsbeschleunigungspaket”-et. A csomag
célja, hogy lehetővé tegye a nagy projektek gyorsabb tervezését, jóváhagyását és
megvalósítását. A csomag része egy gyorsított engedélyezési eljárás. Armin Laschetnek a
Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy az
engedélyezési eljárás valószínűleg olyan módon történne, ahogyan azt Musk a brandenburgi
kormánytól szerzett első tapasztalatai után elképzelte. Musk ugyanis egy ideje vár arra,
hogy a Grünheidéba tervezett gyárával a klímabarát elektromobilitást szeretné
előmozdítani, viszont céljának megvalósítása a jelenlegi német bürokrácia akadályaiba
ütközik. A bürokrácia okozta, szokásosnak tekinthető nehézségeket tetézi még a
szövetségek perlési joga, az ún. „Verbandsklagerecht”. Németországban a
környezetvédelmi szövetségeknek joguk van pert indítani a nagyprojektekkel szemben, a
környezetvédelmi normák biztosítására hivatkozva. Az sem ritka, hogy a nagyobb
projekteknek a per benyújtása után még egy bírósági eljáráson kell keresztülmenniük,
mielőtt elkezdődhetnének. Mindezek fényében szeretné Laschet ezt a jogot korlátozni,
amivel bizonyos, hogy a jövőben sokak nemtetszését váltja majd ki.
Német nyelvű összefoglalóért témában kattintson ide.
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3. Friedrich Merz csak részben elégedett azzal a teljesítménnyel, amelyet Markus
Söder a választási kampányban nyújt
Markus Söder (CSU) az Armin Laschet (CDU) ellen kancellárjelöltség kérdésében
szenvedett veresége óta többször intézett negatív megjegyzéseket Armin Laschet felé.
Söderről ilyen jellegű, néhol kötekedő nyilatkozatai miatt sokan úgy vélekednek, itt lenne
az ideje, hogy a bajor miniszterelnök elfogadja vereségét. Friderich Merz a Tagesspiegelnek
múlt hét szerdai beszámolója szerint közvetve még a választási kampány szabotálásával is
vádolta Södert. Merz nem csak a Tagesspiegelnek, hanem személyesen Markus Södernek
is elmondta, hogy – hiába volt korábban szintén Söder vetélytársa – ő is kiállt a Laschet
kancellárjelöltségéről szóló döntés mellett, így elvárja, hogy Söder is így tegyen: a közös
választási győzelem legyen az ő célja is, és harcoljon érte. Személyes beszélgetésük során
Merz arra is kitért, hogy csak részben volt megelégedve Söder múlt hét előtti, szombati,
berlini választási kampánynyitó beszédével. Merz véleménye szerint Söder kihagyhatott
volna egy-két megjegyzést, és reméli, hogy a CSU-n belül valaki elmondja majd Markus
Södernek, hogyan kellene viszonyulnia a közös választási kampányhoz. A Tagesspiegel
beszámolójából azt is megtudhattuk, hogy Merz Laschetet is felszólította, hogy játsszon
játékvezetőként, miután a kancellárjelölt bejelentette, nem fog csapatot vagy
árnyékkabinetet bemutatni a kampány során. „Legfeljebb egyéni megjelenésekre lehet
számítani képviselőkkel, jelöltekkel, miniszterekkel vagy miniszterelnökökkel az egyes
témákban” – nyilatkozott Laschet. Friedrich Merz hozzátette: Armin Laschetnek meg kell
határoznia a stratégiát és a taktikát, valamint meg kell mutatnia, „hogyan lehet majd belőni
a gólokat”.
Friedrich Merz, a CDU/CSU korábbi frakcióvezetője vissza akar térni a parlamentbe. Erre,
úgy tűnik, van is esélye a válaszkerültében, Hochsauerlandban: a várakozások szerint
egyértelmű fölénnyel fog tudni direkt mandátumot nyerni. A 65 éves politikus azonban úgy
látja, hogy Angela Merkel 16 éves kancellársága után Németország nincs felkészülve a
jövőre, így érthető, hogy miért bírálja több tekintetben is politikus társait.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
4. A Bundestag elsöprő többséggel szavazta meg a kabuli evakuációt
Augusztus 26-án, szerdán a Bundestag rendkívüli ülés keretében, utólagosan döntött a
német hadsereg (Bundeswehr) afganisztáni evakuálási akciójáról. A képviselők túlnyomó
része, 539 fő a beavatkozás mellett voksolt, 90 képviselő tartózkodott, 9 képviselő pedig a
beavatkozás ellen szavazott. A kabuli bevetés, amelynek keretében a Bundeswehr mintegy
600 katonája evakuálja az Afganisztánban tartózkodó német állampolgárokat, valamint a
német szervezetek helyi munkatársait, már egy héttel a parlamenti döntés előtt
megkezdődött. A szerdai döntést megelőző héten a Bundeswehr katonái mintegy 500 német
állampolgárt és 4000 külföldi, elsősorban afgán állampolgárságú, védelemre szoruló civilt
evakuált az országból. A német törvények szerint a Bundeswehr fegyveres bevetéseihez a
Bundestag előzetes beleegyezése szükséges, azonban kivételes esetekben, amennyiben
emberéletek múlhatnak a gyors beavatkozáson, lehetőség van utólagos elfogadásra is, mint
ahogy az jelen esetben történt. Angela Merkel a döntéssel kapcsolatban kiemelte, hogy
senki sem számított arra, hogy az afgán kormányerők ilyen gyorsasággal hátrálnak meg a
tálibok elől.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
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5. Koronavírus: Meghosszabbították a kivételes jogrendet, eltörlik az eddig
használatos fertőzési referenciaértéket
A koronavírus-fertőzés újabb hulláma miatt ismét a kivételes jogrend meghosszabbításáról
döntött a német Bundestag. A kormánypártok beadványát 325 igen, 253 nem szavazattal és
5 tartózkodás mellett fogadta el a parlament, amelynek értelmében további három hónapra,
azaz november végéig meghosszabbodott a kivételes jogrend. A parlament szerint ez a
jogrend szükséges ahhoz, hogy a vírushelyzettel összefüggésben olyan korlátozó
intézkedéseket hozhassanak, mint a maszkviselési kötelezettség vagy a kontaktszemélyek
számának korlátozása. Ennek ellenére az ellenzéki politikusok közül többen kritizálták az
immár harmadik alkalommal meghosszabbított kivételes jogrendet, ugyanis úgy gondolják,
hogy a kormány mindezzel megsérti az állampolgárok szabadságjogait.
A koronavírussal kapcsolatban további kormányzati döntés született a fertőződések
referenciaértékének megváltoztatásáról. Míg eddig az új fertőződések hét napos átlagát
vette alapul a kormány a vírussal kapcsolatos korlátozások bevezetésében és feloldásában,
ezentúl a kórházba kerülési rátát fogják referenciaértékként használni, mivel ez közvetlenül
mutatja az egészségügyi rendszer leterheltségét. A döntés oka, hogy Németországban az
elmúlt hónapban erős növekedésnek indul a fertőzöttek száma, ugyanakkor a széleskörű
oltottság miatt a betegek nagy része enyhe tünetekkel átesik a betegségen. Míg a napi új
esetszám már elérte a nyolcezret, az intenzív osztályokon ápolt betegek száma országszerte
összesen valamivel 1000 fő felett van. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter
felhívta a figyelmet, hogy a kórházakban ápolt betegek túlnyomó része az oltatlanok közül
kerül ki, így a betegek átlagéletkora is alacsonyabb az előző hullámokban tapasztaltaknál.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
6. A német államháztartás az első félévben mély mínuszban volt, a gazdasági
teljesítmény a harmadik negyedévben azonban már nőtt
A koronavírus okozta válság 2021 első félévében államháztartási veszteséget okozott.
A szövetségi, tartományi és helyi önkormányzatok együttesen 80,9 milliárd euróval többet
költöttek, mint amennyi a bevételük volt – közölte kedden a szövetségi statisztikai hivatal
az előzetes adatok alapján. A teljes gazdasági teljesítményhez viszonyítva a hiány
4,7 százalék volt, amely Németország újraegyesítése óta a legmagasabb államháztartási
hiányt jelenti, a deficit még 2020 első félévében is csupán 47,8 milliárd eurót tett ki. Pozitív
azonban, hogy a német gazdaság összteljesítménye 1,6 százalékkal nőtt a második
negyedévben, így meghaladva a várakozásokat. A szövetségi statisztikai hivatal előzetes
becslései szerint csupán 1,5 százalékos növekedés lett volna várható.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Véget ért az MCC Summer Academy tíznapos programja. A Mathias Corvinus Collegium
(MCC) hallgatói által szervezett nemzetközi konferenciára számos országból érkeztek
résztvevők, akik izgalmas szakmai előadások és szabadidős programok keretében – az
értékteremtő fejlődés témái mellett – a magyar kultúrához is közelebb kerülhettek.
A Summer Academy beszámolójának elolvasásához kattintson az MCC oldalára.
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A Mathias Corvinus Collegium (MCC) támogatásával, a Stipendium Peregrinum ösztöndíj
keretében 10 magyar fiatal tehetség tanulhat szeptembertől a világ legjobb egyetemein.
Kiutazásuk előtt felkészítő tréningen vettek részt a diákok, akik az MCC oktatóival – leendő
mentoraikkal – beszélték át szakmai terveiket.
További információért kattintson az MCC oldalára.
Szeptember közepéig lehet jelentkezni az Erdélyi Politikai Iskolába. Az Erdélyi Politikai
Iskola képzéssorozat ötödik évfolyama indul októberben, amelyre olyan 18–36 év közötti
erdélyi magyar fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a politika iránt, és hosszú
távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni.
További információért kattintson az MCC oldalára.
2021 szeptemberében a németországi szövetségi választások alkalmából lehetőségük nyílik
három rendezvényünkön is részt venni. A rendezvénysorozattal szeretnénk mélyebb
betekintést adni Németország jelenébe és jövőjébe. Hogyan áll az ország, a pártjai és a
politikusai? Mik a német választási rendszerének sajátosságai? Milyen hatással lesz a
választások eredménye Magyarországra és Közép-Európára? Különböző a magyar és a
német közélet fontos szakértői próbálkoznak ezekre a kérdésekre válaszokat találni.
Veszélyben lenne Németországban a véleménynyilvánítás szabadsága? címmel kerül
megrendezésre szeptember 14-én, kedden 18 órától az első pódiumbeszélgetés, amelynek
keretein belül Dr. Thomas PETERSEN, az Allensbach közvélemény-kutató intézet
kutatója mutatja be a 2021. június 16-i felmérés eredményeit, amelyeket többek között
vendégprofesszorunk, Prof. Dr. Werner J. PATZELT, valamint a Nézőpont Intézet
igazgatója, Dr. MRÁZ Ágoston Sámuel fognak megvitatni. Az eseményen való részvétel
csak személyes meghívással és regisztrációval lehetséges szeptember 7-ig, keddig a
mni@mcc.hu e-mail címen.
További információért a rendezvényről kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára.
Ki nyeri a választást – és hogyan? címmel kerül megrendezésre szeptember 22-én,
szerdán 17 órától a második pódiumbeszélgetés és előadás Dr. Oliver W. LEMBCKE, a
Bochumi Ruhr-Egyetem politikatudományi professzora, Prof. Werner J. PATZELT, a
Drezdai Műszaki Egyetem emeritus professzora és a Mathias Corvinus Collegium visiting
fellowja, valamint Dr. BAUER Bence, az MCC-nél működő Magyar-Német Intézet
igazgatója részvételével.
További információk a rendezvényről a Magyar-Német Intézet oldalán találhatóak
rövidesen.
Itt az ideje szavazni! címmel kerül megrendezésre szeptember 26-án, vasárnap
16.30 órától a Választási est és élő közvetítés. A rendezvényen először a Bundestagválasztással kapcsolatos várakozásokról beszélgetünk, majd közösen megnézzük az élő
választási közvetítést. A választási eredmények kihirdetése után egy panelbeszélgetés
következik, A választási eredmények rövid elemzése címmel. Ezt követően A választási
eredmények hatása Kelet- és Közép-Európára kerül megvitatásra. A rendezvény teljes ideje
alatt a bajor hagyományokhoz illeszkedő Oktoberfest büfé áll majd rendelkezésre. Az
eseményen való részvétel csak személyes meghívóval és regisztrációval lehetséges.
A jelentkezéseket szeptember 16-ig, csütörtökig várjuk az mni@mcc.hu e-mail címre.
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További információért a rendezvényről kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára.
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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