BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2021. SZEPTEMBER 20.
1. A harmadik, egyben utolsó kancellárjelölti vita
A harmadik kancellárjelölti, egyben a szövetségi választások előtti utolsó vitát múlt héten
vasárnap, szeptember 19-én a német Sat1 és a ProSieben tévécsatornák közvetítésében
nézhették meg a választók. Mint ahogy az előző két kancellárjelölti vitában is, most is szó
esett az éghajlatvédelemről, a minimálbérről és a választások utáni lehetséges koalíciók
kérdésköréről. A második vitában látott erős kezdéshez képest a jelenlegi higgadtabban
indult, habár senki sem tudta betartani a kancellárjelöltek közül, hogy önjellemzésüket –
kérésnek megfelelően – egy mondatban fogalmazzák meg. A szociális kérdések
tekintetében Olaf Scholz a Hartz IV munkanélküli segély, a gyermeknevelési támogatás és
a minimálbér emelését ígérte, utóbbit pontosan meghatározva 12 euróra. Baerbock is
kiemelte, hogy a Zöldek a minimálbért szintén 12 euróra növelnék, és a gyermekek után
egy alaptámogatást is be akarnak vezetni. Armin Laschet a munkanélküli segélyt említve
megjegyezte, hogy a Hartz IV segély nem tekinthető hivatásnak, és Gerhard Schröder
korábbi szociáldemokrata kancellárt idézve elmondta „támogatni és követelni kell”, arra
utalva, hogy a munkanélküli segély célja a mihamarabbi munkába állás előmozdítása. A
klímapolitika, a család, a digitalizáció, a koronavírus kezelésére irányuló politika és a belső
biztonság kérdésköreiben Annalena Baerbock és Olaf Scholz tartalmilag közel álltak
egymáshoz válaszaikat tekintve. A lehetséges koalíciók kérdésénél Olaf Scholz azt is
kiemelte, hogy üdvözölne egy vörös-zöld kormánykoalíciót. Az uniópártok
kancellárjelöltje összességében hangsúlyozta a közte és a vetélytársai közötti
különbségeket. A belső biztonság kérdéskörében a veszélyes bűnözők kitoloncolása mellett
foglalt állást Annalena Baerbock álláspontjával szemben, aki a szorosabbra kötött
felügyeletet szorgalmazta. A vita legváratlanabb pillanata az volt, amikor Armin Laschet
nyíltan megkérdezte Annalena Baerbockot, hogy mit vár a szövetségi parlament pénzügyi
bizottságának ülésétől a Pénzügyminisztérium átvizsgálásának ügyében, és ezt követően
Annalena Baerbock szintén ebben a témában kérdezte Olaf Scholzot a szövetségi kormány
pénzmosással kapcsolatos eljárásáról. Scholz erre reagálva az eljárási folyamat javításáról
beszélt. A kancellárjelöltek zárónyilatkozatai így hangoztak: Annalena Baerbock szövetségi
kancellárként olyan valódi feltörés mellett állna, amely az éghajlatvédelem területén nem
félmegoldásokat fogalmaz meg, hanem olyan politikát folytat, amely a családokat helyezi
a középpontba, és olyan külpolitika mellett teszi le a voksát, amelyet az emberi jogok
védelme vezérel. Armin Laschet szövetségi kancellárként Európa összetartásáért állna ki a
jelenlegi nehéz időkben, egy klímasemleges ipari országért, egy erős gazdaságért és egy
világos belbiztonsági irányvonalért állna ki. Olaf Scholz az azonnal bevezetendő 12 eurós
minimálbért támogatná, hogy a német állampolgároknak stabil nyugdíjalapja legyen.
Emellett Scholz kiáll amellett, hogy az új kormány megválasztása után az első évben hozza
meg a megújuló energiaforrások átalakításához és a modern, munkahelyeket biztosító,
klímasemlegesen működő ipar kialakításához szükséges összes döntést. A vitát a nézők
szavazatai alapján ismét Olaf Scholz nyerte meg 42%-kal, őt követi Armin Laschet 27%kal, harmadikként Annalena Baerbock végzett 25%-kal. Az eredmény alapján Olaf Scholz
10 százalékpontot, Armin Laschet ötöt, míg Annalena Baerbock egyet javított.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
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Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
2. Armin Laschet új, hat pontból álló, megválasztása után egyből érvényesítendő
programot jelentett be
Egy nappal a második kancellárjelölt-vitát követően Armin Laschet a CDU és CSU közös
indulója újabb programot jelentett be múlt héten hétfőn, szeptember 13-án. A program azt
a hat pontot tartalmazza, amelyeket Laschet megválasztását követően az első száz napban
szeretne teljesíteni. A programban a családok támogatása fontos szerepet kapott. A
házastársakra vonatkozó kedvező adóügyi szabályozást Armin Laschet megtartaná, és
további adózási kedvezményeket nyújtana számukra. A gyermekek után járó adómentes
alapjuttatást a felnőttek szintjéhez igazítaná. Az egyedülálló szülők számára az adómentes
juttatás összegét 5 000 euróra növelné. A lakbérek tekintetében a program a lakhatási
támogatások emelését célozza meg. Ezt követi a munkavállalók kedvezőbb jövedelem utáni
adózása, amelynek hatására 1 250 euróra növekedhetne az átlagbér. A gyermekek után járó
adómentes alapjuttatást a felnőttek szintjéhez igazítaná. A nagyobb közbiztonság érdekében
Laschet ezer videókamerát telepítene a pályaudvarok környékére Németország-szerte, és
hat hónapra növelné a rendőrök elleni támadásáért járó börtönbüntetés mértékét. A
kancellárjelölt kitért a klímavédelemre is, amelynek keretében kamatmentes kölcsönt
biztosítana a napelemekre, a kis- és középvállalkozásokat pedig nem sújtaná további
adóterhekkel. Ez azt jelentené, hogy a béreket terhelő járulékok aránya nem közelítené meg
a 40%-ot. A programjában Laschet ezek mellett a bürokratikus folyamatok felgyorsítását
szorgalmazza, amely szintén a vállalkozásoknak kedvez.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
3. Alsó-Szászországban a CDU maradt a legerősebb párt a helyi önkormányzati
választás eredményeit tekintve, Szász-Anhalt miniszterelnöke Reiner Haseloff
CDU-s politikus marad
A német szövetségi választások előtt két héttel bíztató jel mutatkozott a CDU számára
Alsó-Szászországban a szeptember 12-én megrendezett helyi önkormányzati
választások alkalmával. A Kereszténydemokrata Unió 31,7%-ával megelőzte a
szociáldemokratákat, akik a második helyen 30%-kal végeztek. A CDU tartományi
vezetője, Bernd Althusmann fontos jelnek tekinti a győzelmet. Az Alsó-Szászországban
elért eredményeket annál inkább értékelni tudjuk, ha az elmúlt öt év országos trendjeit
megnézzük – fogalmazott Althusmann. Meglátásában azonban az elmúlt hónapok
kedvezőtlen felmérési eredményei újabb fordulatot vesznek majd a szeptemberi
választás előtt. Az előző, 2016-os választáshoz viszonyítva a Zöldek jól szerepeltek,
mivel a szavazók 15,9%-át tudták megnyerni, ami több mint öt százalékpontos javulást
eredményezett. Hasonló sikert ért el a negyedik helyen végzett FDP a maga 6,5%-ával.
A többi párt viszont veszített szavazóbázisából. Stephan Weil (SPD), Alsó-Szászország
miniszterelnöke elmondta, hogy pártjának népszerűségi indexe az utóbbi időben egyre
csak növekedett, így optimista a német szövetségi választások előtt.
Reiner Haseloff CDU-s politikust újból megválasztották Szász-Anhalt tartomány
miniszterelnökeként. Haseloff a szavazásnál első körben csak 48 szavazatott kapott, ami
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nem volt elég a többség megszerzéséhez, majd a második körben már 56 szavazatot
tudhatott magáénak, ami egy fekete-vörös-sárga koalíciót eredményezett a
tartománygyűlésben. A Németország koalíciónak fémjelezett, német szövetségi zászló
színeit viselő fekete-vörös-sárga koalíció a CDU, a szociáldemokrata párt (SPD) és a
szabaddemokrata párt (FDP) közös kormányzását takarja, és tizenötödik a
Németországban tartományi szinten működő felállított koalíciós kormányzatok
sorában.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide vagy ide és ide.
4. A német Szövetségi Tanács szigorúbb átláthatósági szabályokat hagyott jóvá a
kiegészítő jövedelmek közzétételére vonatkozóan
A 2020-as és 2021-es eseteket egyaránt magába foglaló maszkbotrány következményeként
szigorodtak a parlamenti képviselőkre vonatkozó átláthatósági szabályok. A
maszkbotrányban főként az uniópártok politikusai voltak érintettek. A Szövetségi Tanács
múlt héten pénteken, szeptember 17-én hagyta jóvá a szövetségi parlament által júliusban
elfogadott új szabályozást, amely többek között kiterjeszti a kiegészítő jövedelmek
bejelentési kötelezettségét. Az új rendelkezések szerint a szövetségi parlament minden tagja
köteles bejelenteni jövedelmét, ha az meghaladja a havi 1 000 vagy az évi 3 000 eurót. Az
új szabályozás előírja továbbá, hogy a pontos összeget euróban és centben egyaránt közzé
kell tenni. Ha a képviselők rendelkeznek részvényekkel bármilyen vállalatnál, azokat
mostantól 5%-nál már közzé kell tenniük, a részvényopciók megjelölésével. Az erre
vonatkozó korábbi küszöbérték 25% volt. Ezen kívül a szabályozás tiltja a képviselőknek a
szövetségi parlament felé irányuló, harmadik fél által fizetett lobbizását is, és jelentősen
szigorítja a kenőpénzt elfogadó képviselőkre kiszabott, illetve az őket megvesztegető
személyek büntetését. Az új törvényt – a szövetségi köztársasági elnök aláírását követően –
a szövetségi kormány a Szövetségi Közlönyben hirdeti ki, és ezután, a kihirdetést követő
napon lép hatályba.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
5. A szavazók több mint egyharmada még bizonytalan, a nagyvárosokban magas
lesz a levélszavazások száma
A ZDF múlt hét pénteki, szeptember 17-i ,,Politikai barométer” felmérése szerint a
választók 25%-os támogatottságával számolhat az SPD, három százalékponttal többel, mint
az uniópártok. A CDU/CSU az előző két héthez képest nem javított, 22%-os a
támogatottságuk, a Zöldek egy százalékpontot veszítettek, jelenleg 16%-os a
támogatottságuk. A többi párt – FDP, AfD, Balpárt - esetében az eredmény nem változott.
Az FDP és az AfD egyaránt 11%-os támogatottságnak örvendhetnek, míg a Balpárt csupán
6%-on áll. Az eredmény azonban nem tekinthető teljes mértékben reprezentatívnak, mivel
a felmérés szerint a választók 38%-a még nem döntött, melyik pártra adja le a voksát. A
jelenlegi eredmény alapján az SPD és az uniópártok koalíciójának lenne meg éppen a
többsége, és akár egy SPD, Zöldek és FDP alkotta jelzőlámpa-koalíció vagy egy az
uniópártok, a Zöldek és az FDP alkotta koalíció, de egy az SPD, a Zöldek és a Balpárt
alkotta vörös-zöld-vörös kormánykoalíció is létrejöhetne.
A koronavírus okozta pandémia miatt megnövekedett az igény a postai úton leadott
szavazati formára a szövetségi választások alkalmával. A Welt.de közvélemény-kutatásából
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arra lehet következtetni, hogy Németország nagyvárosaiban többen választják majd ezt az
alternatívát, mint ahogy azt korábban feltételezték. Frankfurt am Mainból eddig 160 500
levélszavazati kérelem érkezett, amely kétszerese a négy évvel ezelőtti választásokhoz mért
adatnak. Hasonlóan magas számot jelentettek Brémából, valamint Düsseldorfból. Rajnavidék-Pfalz tartományból a szavazásra jogosult személyek csaknem 41%-a kérvényezte már
a postai úton leadott szavazathoz szükséges dokumentumot.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
6. Alternatíva Németországért (AfD) a választási kampányban
A szélsőjobboldali populista Alternatíva Németországért (AfD) párt választási kampányban
való szereplése nem tekinthető feltűnőnek, főleg a párttól megszokott provokációk és
felháborodást tekintve. A párton belül azonban helyet kapnak a nem tisztázott hatalmi
viszonyok és az aggodalom a jövőt tekintve. A jelenlegi kampány fontos témái tekintetében
az AfD álláspontjai nem egyeznek meg a többség által fontosnak tartott pontokkal. A
klímaváltozás kérdésében a párt például nem lát jelentős emberi befolyást, és pozitív
közeledést tanácsol a globális felmelegedés kérdésében. A koronavírus elleni intézkedések
azonnali megszüntetését követeli, és az Európai Unióból való kilépést szorgalmazná. Így az
AfD egyértelműen a szavazók széles többsége ellen fordul, ellentétben azzal, amit
közvetíteni próbál a párt saját magáról. A párt egyik csúcsjelöltje Alice Weidel ugyan részt
vett két, az ARD és a ZDF német adók által szervezett ellenzéki pártoknak szervezett
vitában, de mivel nem rohant ki onnan felháborodva, mint a 2017-es választásoknál, nem
kapott nagy visszhangot sem. A választási kampányban aktívan jelen lévő pártok és a média
sem foglalkoznak az AfD-vel. A tényt, hogy a párt nincs jelen a kampányban, szövetségi
elnökségük egyik tagjának nyilatkozata támasztja alá a leginkább, miszerint: „Mi vagyunk
a választási kampány legunalmasabb pártja”. Egy parlamenti képviselő a párt jelenlegi
helyzetéről úgy fogalmazott: „Korábban többen kíváncsiak voltak arra, hogy kik vagyunk,
most a rendezvényeinket a saját köreinknek tartjuk”.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
„Négyzetre emeljük a tehetséget” - évnyitó a Mathias Corvinus Collegiumban
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg új képzési évét a Mathias Corvinus Collegium
(MCC), ahol az alapítvány egyedülálló programjainak köszönhetően több mint 3500
fiatal tanul majd a 2021/2022-es esztendőben. Az eseményen köszöntőt mondott Orbán
Viktor miniszterelnök, és előadást tartott Niall Ferguson brit történész is.
További információért kattintson az MCC oldalára.
Visiting fellow-k a Magyar-Német Intézetnél
Elindult Prof. Dr. Werner J. Patzelt German politics (Német politika) című szemináriuma
és Prof. Dr. Holm Putzke Wissenschaftsfreiheit (A tudomány szabadsága) című kurzusa.
További információkért kattintson a Magyar-Német Intézet oldalán ide és ide.
„Veszélyben lenne Németországban a véleménynyilvánítás szabadsága?”
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2021. szeptember 14-én az MCC-nél működő Magyar-Német Intézet az Európai
Együttműködésért pódiumbeszélgetést rendezett Veszélyben lenne Németországban a
véleménynyilvánítás szabadsága? – A 2021. június 16-án, a Frankfurter Allgemeine
Zeitungban megjelent Allensbach-felmérés eredményeinek bemutatása és megvitatása
címmel. Nyitó beszédében a Magyar-Német Intézet igazgatója, Dr. Bauer Bence
köszöntötte a mintegy 40 vendéget, és bemutatta az Allensbach Intézet projektfelelősét,
Dr. Thomas Petersent. A rövid bevezetés után Dr. Petersen bemutatta a közönségnek a
Frankfurter Allgemeine Zeitung megbízására készített június 16-ai felmérést, amely a
véleménynyilvánítás szabadását vizsgálta Németországban. Dr. Petersen előadását követő
panelbeszélgetésen Prof. em. Dr. Werner Patzelt, a Drezdai Műszaki Egyetem professzor
emeritusa, MCC visiting fellow-ja, Dr. Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet igazgatója,
valamint Dr. Thomas Petersen megvitatták a felmérés eredményeit.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára.
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 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 24-ig, péntek 12.00 óráig várjuk erre a linkre kattintva.
További információért a rendezvényről kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára.
Cikk- és interjúajánló:
Németország választ: utópia vagy józan ész címmel jelent meg Dr. BAUER Bence cikke
a mai napon, szeptember 20-án a németországi szövetségi választások kapcsán.
A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner.hu oldalra.
Gondolatok a Magyarországról alkotott képről Németországban (1990-2021) címmel
jelent meg Dr. habil. K. LENGYEL Zsolt, a Magyar-Német Intézet vendégprofesszorának
véleménycikke magyar és német nyelven a mai napon, szeptember 20-án.
A véleménycikk elolvasásához kattintson a Corvinák.hu oldalra.
Németország Merkel nélkül címmel olvashatják Intézetünk igazgatójával, Dr. BAUER
Bencével múlt héten vasárnap, szeptember 19-én készített interjú leiratát a németországi
választások kapcsán.
A leirat elolvasásához kattintson a vasarnap.hu oldalára.
Globál: Mérlegen a merkeli örökség címmel megtekinthető Prof. Dr. Ulrich SCHLIE, a
Bonni Egyetem Biztonsági és Stratégiai Kutatások Tanszékének professzora által múlt
héten szombaton, szeptember 18-án adott interjú.
Az interjú megtekintéséhez kattintson a Hír TV oldalára.
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Prof. Dr. Werner J. PATZELT, a Drezdai Műszaki Egyetem emeritus professzora és a
Mathias Corvinus Collegium visiting fellow-ja az M1 Ma este című műsorának vendége
volt múlt héten csütörtökön, szeptember 16-án. A műsorban a németországi választásokról
adott áttekintést a nézőknek.
A műsor megtekintéséhez kattintson az M1 oldalára.
A Magyarország mellett kiállókat el fogják némítani címmel jelent meg Prof. Dr. Werner
J. PATZELT, a Drezdai Műszaki Egyetem emeritus professzora és a Mathias Corvinus
Collegium visiting fellow-jának interjúja múlt héten szerdán, szeptember 15-én.
Az interjú elolvasásához kattintson a Magyar Nemzet oldalára.
Angela Merkelre hasonlít, ezért is népszerű az SPD jelöltje címmel jelent meg
Dr. BAUER Bence Intézetünk igazgatója által adott interjú leirata múlt héten kedden,
szeptember 14-én.
A leirat elolvasásához kattintson az Infostart 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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