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1. Puhatolózó tárgyalásoktól a koalíciós tárgyalásokig
A koalíciókötésre vonatkozó puhatolózó tárgyalások október 11-én, hétfőn folytatódtak a
Szociáldemokrata Párt (SPD), a Zöldek és a Szabaddemokrata Párt (FDP) között. A hétfői
megbeszélés 10 órán keresztül tartott. Az intenzív beszélgetések során olyan vitatott
kérdések is felmerültek, ahol a pártok elképzeléseiben nincs egyetértés, mint például az adóés pénzügyi, illetve a klímapolitikában. A pártok képviselői 6 fős kis csoportokban beszéltek
a lehetséges jövőbeli koalíción belüli közös pontokról részleteikben. A hétfői megbeszélés
alkalmával a részes pártok kijelölték a hét menetrendjét is: keddre és péntekre további
puhatolózó és feltáró tárgyalásokat irányoztak elő, míg a szerdát és a csütörtököt a
pártfőtitkárok megbeszéléseire jelölték ki. A hétfői tárgyalás során az is kiderült, hogy a
pártok célja, hogy péntekig eldőljön, tovább lehet-e lépni a puhatolózó megbeszélésektől a
konkrét koalíciós tárgyalásokra.
Az október 12-i, keddi megbeszélés 14 órán keresztül tartott. A sajtónak közölt információk
szerint nem tudhattunk meg konkrétumokat a tárgyalások tematikai előmenetelét tekintve a
„több közös pont”, „kevesebb különbség” és „óvatos optimizmus” megjegyzéseken kívül.
Mindemellett kiderült, hogy megállapodás született egy koalíciós tárgyalásokra felkészítő
tárgyalási alapot tartalmazó dokumentum kidolgozásáról, a keddig lezárult megbeszélések
tartalmát összefoglalva. Volker Wissing, az FDP pártfőtitkára úgy vélekedett az írásos
dokumentációról, hogy az az igazság pillanatát hozhatja meg. Fontos kiemelni, hogy az
elkészítendő dokumentum nem egy várható koalíciós megállapodás, hanem a további
tárgyalásokhoz alapot szolgáltató kiindulási pont. A hétfői és keddi tárgyalások után
ideiglenes következtetéseket vont le Lars Klingbeil az SPD pártfőtitkára is, aki „jó
kezdetről” beszélt.
Ezt követően múlt héten szerdán és csütörtökön, október 13-án és 14-én a pártfőtitkárok kis
körben lezajlott tárgyalásai zajlottak, amiről tartalmi elemet szintén nem tudhattunk meg,
azonban céljuk a tárgyalási alapot magában foglaló dokumentum kialakítása volt. Múlt héten
pénteken, október 15-én a következő nagy körben lezajló tárgyalások során úgy tűnik, hogy
a pártvezetések együttesen ajánlják a koalíciós tárgyalások megkezdését. Az SPD
frakcióvezető helyettese, Anke Rehlinger pénteken fél 1-kor tweetelt: „Nagyon jó. #Ampel”.
Ezt követően délután 3 órára megállapodások születtek a pártok között, amelyek ugyan nem
tekinthetőek végleges koalíciós egyezségeknek, de a tárgyalások kiindulási alapjául
szolgálnak. A tárgyalási alapot képező pontokat a három párt egy 12 oldalas
dokumentumban foglalta össze. A dokumentumban pénzügyek és az adók kapcsán nagy
szerepet kaptak az FDP elképzelései: nem akarnak új érdemi adókat bevezetni, mint a
jövedelemadó, a társasági adó vagy az általános forgalmi adó, illetve az adósságféket meg
kell tartani és biztosítani kell a jövőre nézve a szükséges beruházásokat. A munkaerőpiacot
tekintve megállapodott a három párt egy egységes álláspontban: a törvényes minimálbért az
első évben tizenkét euróra emelik óránként, a csekély díjazású (ún. Minijobokat) érintő
munkaidő határt heti 10 órában állapítják meg és az minimálbér összegét 520 euróra emelik.
A jövőbeli éghajlatvédelemi intézkedések kapcsán kiemelendő, hogy a Párizsi
Egyezményben kijelölt célokat 2030-ig szeretné a három párt megvalósítani. Szociális ügyek
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terén megállapodtak abban, hogy fenn kell tartani a kötelező társadalombiztosítás és a magán
egészségbiztosítást is, a Hartz IV munkanélküli segélyt egyfajta feltételnélküli jövedelem
fogja felváltani és egy 48%-os nyugdíjszintet kell majd biztosítani. A családpolitikában is
kijelölték a pártok az irányvonalakat: A gyermekek jogait az Alaptörvényben kell rögzíteni,
a korábbi családtámogatási juttatásokat egy külön gyermekalapellátási modellbe kívánják
összevonni és automatikusan folyósítani. A kutatás és fejlesztés területén megállapítottak
egy 3,5% -os GDP ráfordítást. A koalíciós partnerek 400.000 új lakás építését kívánják
előírni, amelyből 100.000-et közfinanszírozott formában szeretnék kivitelezni. A
választójog tekintetében megállapodtak, hogy a Szövetségi Parlamenti és az Európai
Parlamenti választásokon való részvétel korhatárát 16 évre csökkentik és a választási
törvényt felülvizsgálják, hogy megakadályozzák a Bundestag további növekedését. A
modernizációs törekvések tekintetében a közigazgatási, tervezési és jóváhagyási eljárások
korszerűsítését tervezik, az elsődleges cél az eljárások idejének legalább a felére történő
csökkentése.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
2. A Zöldek és az FDP is megszavazta a koalíciós tárgyalások megkezdését
A Zöldek a hétvége folyamán egy kisebb pártkongresszus keretein belül szavazták meg a
közlekedésilámpa-kormánykoalíció felállítására vonatkozó tárgyalások elkezdését. A
párttagok nagy többséggel támogatták a koalíciós tárgyalások elkezdését, összesen két nem
szavazat és egy tartózkodás érkezett. A párt által közzétett eredmények szerint 70-en vettek
részt a szavazáson az arra jogosultak közül. A párt frakcióvezetője, Anton Hofreiter a
pártkongresszuson úgy nyilatkozott, „Nagyon-nagyon elégedettek lehetünk ezzel a
papírral” - utalva a puhatolózó tárgyalások eredményeként közzétett tárgyalási alapra. A
pártvezetők, Robert Habeck és Annalena Baerbock a már lezajlott tárgyalások fényében az
éghajlatvédelemről szóló megállapodásokat dicsérték „igazi sikerként” és hozzátették, „más
kérdésekről továbbra is nagyon keményen kell tárgyalnunk”. Annalena Baerbock ezen kívül
köszönetet mondott Svenja Schulze szövetségi környezetvédelmi miniszternek az
éghajlatvédelem iránti elkötelezettségéért. Robert Habeck úgy nyilatkozott: „A három párt
által összeállított, tárgyalási alapul szolgáló dokumentum lehetőséget teremt arra, hogy az
ország olyan politikát kapjon, amely naprakész válaszokat ad”. Emellett elismerte, hogy
pártja néhány ponton nem tudott érvényesülni a puhatolózó tárgyalásokon és kockázatott
kell vállalnia. Ugyanakkor hozzátette, ezt a kockázatot a többieknek is be kell vállalniuk.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
Az FDP a mai napon, hétfőn döntött a koalíciós tárgyalások elkezdéséről. A pártelnök,
Christian Linder ma reggeli nyilatkozatából kiderült, hogy a pénzügyminiszteri pozíciót
szeretné pártja magáénak tudni és a személyi kérdések, illetve pozíciók tekintetében
elmondta, szerinte minden pártnak meg kell adni a lehetőséget, hogy a tárgyalások során
aktívan alakító szerepben léphessenek fel. Az FDP elnöksége és parlamenti frakciója ma
délutánra szintén szabaddá tette az utat szavazás révén az SPD-vel és a Zöldekkel alkotott
koalícióról való tárgyalásra.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide
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3. Markus Söder nem vett részt az Uniópártok ifjúsági szervezetének találkozóján,
Friedrich Merz és Armin Laschet igen
Markus Söder meglepő módon lemondta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és
Keresztényszociális Unió (CSU) ifjúsági szervezetének, a Junge Unionnak (JU)
találkozóján, az október 15-17. között megrendezett Deutschlandtag -on való részvételt. A
két párt vezetői hagyományosan minden alkalommal meghívást kaptak erre az ifjúsági
szervezeti találkozóra. Markus Söder a fiatalokkal történő találkozás helyett Oberfrankenba
utazott egy alakuló konferenciára. Tilman Kuban, a JU vezetője csalódottan reagált Söder
bejelentésére és emlékeztette őt, hogy a JU kampányolt érte kancellárjelöltként és már csak
ezért is helyes döntés lett volna részéről, ha részt vesz egy eszmecserében a CDU
vereségének okairól és a testvérpártok közötti választási kampányt érintő kommunikációról.
Kuban később úgy nyilatkozott, sajnálja, amit mondott. A CSU pártelnöke azonban az őt ért
kritika után már múlt hét előtti pénteken sem vett részt a berlini Bundesrat ülésen.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
Friedrich Merz beszéde a Junge Union találkozóján
A konferencia előadói között felszólalt Friedrich Merz CDU/CSU szövetségi parlamenti
frakcióvezető. Merz beszédében hangsúlyozta, hogy az Uniót politikai csőd fenyegeti a
választási eredményeket tekintve. Az elhangzott beszéd napján nyilvánosságra került a
szociáldemokraták a Zöldek és az FDP egy lehetséges koalíciós megállapodása, ami a
jövőbeli közös együttműködésükről szól. A CDU-s politikus kitért a médiában megjelent
visszhangokra is, ami egy kevésbé szociáldemokratikus együttműködést valószínűsít, mint
az SPD koalíciós megegyezése az Unióval az utóbbi választások során. „Ha ez így van és
így marad, akkor igen nehéz idők előtt állunk” – fogalmazott Merz. Aggodalmai között
említette, a CDU/CSU jövőbeli szerepét a németországi politikai spektrumon, valamint,
hogy mit tudnak nyújtani az embereknek, amit más párt nem tud. Kiemelte, hogy az Unió
pártok jövőbeli iránya nem személyes döntéseken fog múlni, ezeket egyéni vélemények
ütköztetésével, közösen fogják meghatározni. A következő hetek, hónapok, esetleg évek
munkája lesz a pártnak új irányt adni.
Német nyelvű videóösszefoglalóért kattintson ide.
Armin Laschet beszéde a Junge Union találkozóján
Armin Laschet szintén felszólalt a konferencián. Beszédében egyedül vállalta a felelősséget
a választási vereségért mind pártelnöki, mind kancellárjelölti pozícióját tekintve. Elmondta:
„Semmit sem lehet szépíteni… A választási kampány, az én felelősségem és senki másé”. A
Junge Union választási kampányban nyújtott támogatását, szerepvállalását dicsérte és
hangosabbnak, illetve eredetibbnek ítélte meg a Zöldek és az SPD ifjúsági szervezeteinek
teljesítményénél. Mindezek mellett szkeptikusan nyilatkozott az új elnökség megválasztását
illető ajánlott metódus, a minden párttag véleményét kikérő megkérdezés kapcsán. Laschet
továbbá visszautasította párttársának, Friedrich Merznek azon kritikáját, miszerint „A CDUt egy csőd veszélyezteti és a pártra egy teljes átszervezés vár.” Laschet kiállt amellett, hogy
nagyra értékeli Merzet jó elemzési képességei miatt, de a teljes átszervezés nem passzol,
mert „rendelkezett a programunk olyan álláspontokal, amelyek mellett továbbra is
kiállunk”. A testvérpártok – CDU és CSU – viszonyát tekintve Laschet beszédében
kifejtette, hogy nagyobb egységre, egységes fellépésre van szükség, főleg mert az Unió
ellenzékbe kerül. Az Unió jövőjéről Laschet úgy nyilatkozott, hogy a széthúzás helyett a
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konfliktusok elsimítására van szükség, a fiatalok és az idősek közötti, illetve a város és a
vidék közötti békére, amit egy néppárt tud helyén kezelni és megvalósítani.
Német nyelvű videóösszefoglalóért kattintson ide. Német nyelvű összefoglalóért kattintson
ide.
A konferencia teljes programját itt találja német nyelven Jens Spahn egészségügyi
miniszter beszédét itt találja német nyelven.
4. A CDU elnökségének új felállítása körüli mozgások, találgatások az új CDU elnök
személyéről
A Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökségének megújítási módjáról megoszlanak a
vélemények. Múlt héten hétfőn, október 11-én Paul Ziemiak pártfőtitkár közleménye szerint
egyhangú döntés alapján a CDU pártkongresszuson akarja megválasztani teljes szövetségi
vezetőségét. Emellett a párt október 30-ra tervezi a választókerületi elnökök találkozóját
azzal a céllal, hogy megvitassák milyen formában vegyenek részt a választókerületi elnökök
az új vezetőség kiválasztásában. A szövetségi vezetőség ezt követően november 2-án fog
döntést hozni a tervek szerint az eljárás pontos lefolyásáról. Emellett Ziemiak hétfőn azt is
világosan elmondta, hogy a CDU tudatában van történelmi vereségének, ezért a párt szeretné
feldolgozni az eredményeket és a választási kampányt a tovább lépés miatt, nem szeretne
visszatérni a megszokott kerékvágásba. Mindezek fényében egy pártkongresszus is kilátásba
lett helyezve, aminek pontos időpontjáról még nem született döntés.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide. Német nyelvű videóösszefoglalóért
kattintson ide.
A párt női tagjai nagyobb beleszólást szeretnének a tervezett megújítási folyamatba. A párt
személyi és tartalmi reformja „csak a nőkkel együtt lehet sikeres” magyarázta WidmannMauz, a Női Unió elnöke. Nadine Schön, a CDU/CSU szövetségi parlamenti frakció
jelenlegi alelnöke úgy nyilatkozott: „Évek óta túl kevés nő van a parlamentben és a pártban.
Többen kell lennünk”. A CDU lehetséges elnökjelöljei azonban mind férfiak. Szóba jöhet a
gazdaságpolitikus Friedrich Merz, aki a párt konzervatív köreiben számít vezető
személyiségnek, a külpolitikai szakértő Norbert Röttgen, aki Angela Merkel ideje alatt
környezetvédelmi miniszter volt, Ralph Brinkhaus frakcióvezető, Carsten Linnemann
gazdaságpolitikus, aki a Mittelstandsvereinigung, magyarul polgári középosztály szövetség
vezetőjeként nagy támogatásnak örvend a CDU-n belül, és egyesek szerint akár még Jens
Spahn jelenlegi egészségügyi miniszter is, aki 2018-ban már indult a pártelnöki pozícióért
Annegret Kramp-Karrenbauer és Friedrich Merz ellen. A Női Unió 155.000 tagjával
mindezek ellenére saját konferenciát hirdet a párt megújulásáról szóló konzultációra.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
Annegret Kramp-Karrenbauer volt CDU pártelnök és jelenlegi védelmi miniszter a
pártelnökség jövőbeli minden tag megkérdezése utáni jelölése ellen szólalt meg. A Zeit-nek
adott interjújában azonban azt mondta, „Ha megnézzük a párt kancellárjelölti választással
kapcsolatos tapasztalatait, akkor csak annyit mondhatok, hogy ezek önmagukban nem
jelentenek garanciát arra, hogy utána feltétlenül jobbra fordulnak a dolgok.” KrampKarrenbauer azt is elmondta, jól bele tudja képzelni magát Armin Laschet helyzetébe, mert
tudja, hogy „A CDU egy olyan párt, amely egy dologban mindig is nagyon világos volt: aki
vezetőként nem tudja hozni a kívánt sikert, az a CDU-ban gyorsan a múlté lesz.”
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Német nyelvű összefoglalóét kattintson ide.
5. Erdogan dicsérte Merkelt
Angela Merkel utolsó alkalommal tett látogatást kancellárként Törökországban Recep
Tayyip Erdoğan elnök meghívása alkalmából. A török televízió által is élőben közvetített
sajtótájékoztatón érezhető volt, hogy a két vezető jól ismeri egymást és jó kapcsolatot
ápolnak, annak ellenére, hogy nagy politikai különbség áll fent a két ország között, amit
Merkel a találkozó alkalmával nyíltan ki is mondott. A német kancellár érzékeny témákat is
érintett például, hogy az emberi jogok és az egyének szabadsága Törökországban kritikus.
Véleménykülönbség mutatkozott arról, mi tartozik a terrorizmus fogalma alá és mi nem. Az
Európai Unió Törökországgal kötött menekültügyi egyezménye ennek ellenére jól működik,
újabb hárommilliárdos részletről döntött az Európai Tanács. Az afganisztáni helyzethez
kapcsolódóan Merkel úgy nyilatkozott, hogy az ENSZ szervezeteinek most támogatást kell
nyújtaniuk, hogy az ott élők számára a következő három hónapban ne történjen katasztrófa.
Majd közvetetten felszólította Erdoğant arra, hogy a Törökországban megalakuló szíriai
zsoldosokat vonják ki Libiából. Erdoğan dicsérte Merkelt, amit a török elnök csak ritkán
szokott megtenni: „Merkel megfontolt és megoldásorientált”. Ezzel a pozitív
megjegyzésével a feszült helyzetet jól tudta ellensúlyozni. Végezetül Merkel kijelentette,
hogy csak tárgyalásokon, dialóguson és kapcsolatokon keresztül lehet különböző
álláspontokat megérteni, ez hosszú idők munkája, azonban 16 év nem volt elegendő.
Német nyelvű videóösszefoglalóért kattintson ide.
6. Jelentősen növekedhet az élelmiszer, az áram és az üzemanyag ára Németországban
A Szövetségi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján az inflációs ráta szeptemberben
4,1 százalékra emelkedett, ami az egyik legmagasabb adat az elmúlt 28 évben. Ennek több
oka is lehet: a nyersanyagok költsége idén ősszel meredeken nőtt. Ezen felül a járványügyi
intézkedések feloldását követően újra indult a gazdaság és hirtelen nagy lett a kereslet.
Németországban adóemelés történt a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozóan, ami szintén egy
ok arra, hogy az áram ára emelkedik. Szeptemberben a fogyasztóknak az áramért és az
üzemanyagért összességében 14,3 százalékkal kellett többet fizetniük, mint tavaly ilyenkor.
Szakértők véleménye szerint a magas árak év végéig biztosan nem fognak csökkenni. A
nyersanyagárak hatással vannak az élelmiszerárakra is, amit a Szövetségi Statisztikai Hivatal
idetartozó legfrissebb adatai is jól bizonyítanak, hiszen azok az előző évhez képest 4,6
százalékkal növekedtek.
Német nyelvű videóösszefoglalóért kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Lezajlott a Magyar-Német Intézet országos előadássorozatának második 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
honlapjára.
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A rendezvénysorozat október 19-től az alábbi helyszíneken folytatódik. További
részletekért keresse fel az adott képviselet honlapját.
•

Szeged: október 19. kedd

•

Szombathely: október 19. kedd

•

Békéscsaba: október 20. szerda

•

Győr: október 20. szerda

Cikk- és interjúajánló:
„Deutschland, Ungarn: Unsere beiden Länder und Völker pflegen gute
Beziehungen“ címmel jelent meg Dr. BAUER Bencével készült interjú a két ország
közötti jó kapcsolatokról.
A német nyelvű interjú elolvasásához kattintson a Visegradpost.com oldalra.
Milyen lesz az Angela Merkel utáni Németország? címmel jelent meg múlt héten hétfőn,
október 11-én jelent meg beszámoló cikk Prof. Dr. Werner. J. PATZELT és Dr. BAUER
Bence pódiumbeszélgetéséről.
A cikk elolvasásához kattintson a Hajdú-Bihar megyei hírportál oldalára.
Putzke trifft Orbán – Putzke Orbánnal találkozik címmel jelent meg a Passauer Neue
Presse múlt hét szerdai, október 6-i számában Prof. Dr. Holm PUTZKE német nyelvű
összefoglalója Magyarországon tartózkodásáról és eddigi tapasztalatairól.
A német nyelvű cikk elolvasásához kattintson a Passauer Neue Presse oldalára.
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