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1. Armin Laschet személyzeti átszervezést kezdeményezett CDU-n belül
Október 7-én, csütörtökön Armin Laschet pártja, a CDU személyzeti újraszervezését
jelentette be, reflektálva a párt szeptemberi választási kurdarcára. A politikus kifejtette,
hogy még mindig bízik a Jamaika-koalíció létrejöttében és a CDU személyzeti
megújítását a következő pártkongresszusig pártelnökként szeretné végigkísérni. Ennek
értelmében az elkövetkező hetekben egyeztetni szeretne a tartományi CDU
pártelnökökkel. Az egyeztetés célja az helyi erők igényfelmérése, és kideríteni, hogy mit
várnak az egyes tartományok a párt megújítását célzó újrafelállítási folyamattól.
A bejelentések fényében úgy tűnik Laschet is úgy érzi, az ő ideje lejárt. Peter Altmaier
gazdasági miniszter egyértelműen lemondási ajánlatnak vette a pártelnök
sajtótájékoztatón elhangzott szavait. Kétségkívül egy párt személyzeti átalakulásához
első körben a pártelnöki pozíció újbóli betöltése szükséges. A hírek szerint erre a
pozícióra Jens Spahn egészségügyi miniszter és a kancellárjelölti pozícióért korábban
induló Friedrich Merz, valamint Norbert Röttgen egyaránt szóba jöhetnek. Csütörtöki
bejelentése után Laschet október 8-án, pénteken sajtótájékoztató keretében ismertette a
CDU személyzetének újrafelállítására vonatkozó tervét.
A sajtótájékoztatót követően Armin Laschet berlini kritikusai nemigen szólaltak meg. A
hírek szerint a párton belül egyesek nagy nyugalommal tekintenek az elkövetkező
időszakra, míg mások inkább nyugtalanok a bizonytalanság miatt.
Közvéleménykutatások szerint a választók Norbert Röttgent preferálnák a pártelnöki
pozícióban, párton belül viszont a többség Friedrich Merzet támogatja. Kérdés, hogy ezt
a véleménykülönbséget tekintve hogyan alakulhat a választás és az újraszervezés.
Német nyelvű videóösszefoglalóért kattintson ide.
Október 9-én, szombaton Annegret-Kramp Karrenbauer, korábbi CDU pártelnök és
jelenlegi védelmi miniszter, valamint Peter Altmaier gazdasági miniszter bejelentették
hogy a generációváltásra való tekintettel lemondanak szövetségi parlamenti
mandátumukról. Mandátumukat Nadine Schönnek és Markus Uhlnak adják át, akik
utánuk következnek a CDU országos listáján. Tobias Hans, Saarvidék tartomány
miniszterelnöke szombaton sajtóközleményben dicsérte Karrenbauer és Altmaier
mandátumaikról való lemondását. A koalíciókötésre vonatkozó feltáró tárgyalások
tekintetében úgy nyilatkozott, a CDU-nak el kell fogadni az ellenzéki szerepet.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
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2. Friedrich Merz és az újbóli indulás lehetősége a pártelnöki pozícióért
Friedrich Merz neve már Armin Laschet csütörtöki bejelentése előtt is többször felmerült a
CDU frakció- és pártelnöki pozíciója kapcsán. A CDU berkein belül ugyanis sokan
szeretnék, ha a párton belül a tagoknak nagyobb részvétele lenne a személyi döntések
meghozatalában. Ez mindenképp Merznek kedvezne, aki erős támogatói bázissal
rendelkezik a tagok között. Merz szeptemberben úgy nyilatkozott a CDU választási
eredményével kapcsolatban, hogy hiányoztak a releváns kampánytémák és a médiastratégia,
illetve csodával határosnak tartotta volna, ha Armin Laschet kancellárjelöltségével a CDU
megnyerte volna a választást. Twitter oldalán így fogalmazott: „A jelenlegi megválasztott
elnökünket támogatom a puhatolózó tárgyalásokban és segítem egy koalíció kialakításában
az FDP-vel és a Zöldekkel. Esetleges további kérdések jelenleg nem merülnek fel.” A média
szerint ezzel Merz utat nyitott a találgatásoknak, miszerint hamarosan lehet további kérdések
felmerülésére számítani és arra is, hogy indulni fog a pártelnöki pozícióért.
Merz most a ZDF egyik adásában beszélt többek között az elnökségi pozícióért való
lehetséges indulásáról is. Október 8-án tett nyilatkozatából kiderült, hogy a politikus
továbbra is kacérkodik a pártelnöki pozícióval. Ahogy mondta: „Egy harcias belső
választásra nem akarnám még egyszer jelöltetni magam, de még nem hoztam véglegesnek
tekinthető döntést.” A továbbiakban elmondta, hogy a kancellárjelölt kiválasztását megelőző
testvérpárti vitákat elkerülendő, célszerűnek látná, ha a kancellárjelölés folyamatát
intézményesítenék. Laschet bejelentését a személyzeti átszervezésre vonatkozóan pozitívan
üdvözölte és kiemelte a párttagok döntésekbe való bevonásának fontosságát.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.

3. Folytatódtak a koalíciókötésre vonatkozó puhatolózó tárgyalások
Október 5-én, kedden került sor az Uniópártok és a Zöldek között a kormánykoalíció
megkötése előtti puhatolózó tárgyalásra. A beszélgetéssel a kormánykoalíció megkötése
előtti első tárgyalási kör zárult le. A tárgyaláson több vitatott pont merült fel a felek között.
A Zöldekről ugyan köztudott, hogy egy SPD-vel és FDP-vel közösen alkotott
közlekedésilámpa-koalícióra törekszenek, de hivatalosan nem kötelezték még el magukat. A
tárgyalás után a pártok képviselői sajtótájékoztató keretein belül mindannyian úgy
vélekedtek, hogy több ponton különböző véleményen voltak és nem értettek egyet, de a
tárgyalások konstruktívak voltak. Bár tartalmi részleteket nem árultak el, feltehetőleg a pénzés adóügyi politika, az energia- és klímapolitika, a szénkitermelés megszüntetése, a
közlekedéspolitika, a kül- és biztonságpolitika, migráció és belső biztonság kérdésköreiben
lehettek jelentősen különböző álláspontokon.
A sajtótájékoztató megtekintéséhez kattintson ide.
A tárgyalások második köre az SPD, az FDP és a Zöldek közötti megbeszéléssel folytatódott,
amit a részes pártok már szerdán, október 6-én bejelentettek. A Zöldek társelnöke, Robert
Habeck és az FDP elnöke, Christian Lindner úgy nyilatkoztak, nem zárják ki a Jamaikakoalíció lehetőségét. A három párt közötti megbeszélés október 7-én zajlott le. A legnagyobb
közös halmaz a társadalompolitikában figyelhető meg, ezt az első megbeszélések után
Habeck is megerősítette. A megbeszélés előtt Olaf Scholz úgy nyilatkozott, a közlekedési2

lámpa-koalíció az állampolgárok akarata és megköszönte a profi és őszinte kormányalakítási
folyamat megszervezését a Zöldeknek és az FDP-nek. Christian Lindner - szintén a
megbeszélések előtt - elmondta, hogy az FDP csak egy olyan kormányban fog részt venni,
ami a szabadság értékét erősíti és a politikai közepet képviseli. Lindner azt is elmondta, hogy
párhuzamosan nem kerülnek az Uniópártokkal tárgyalások megrendezésre. Armin Laschet
jelezte, hogy pártja továbbra is készen áll további megbeszélésekre. Markus Söder a
Jamaika-koalíció de facto visszautasításaként értékelte a Zöldek, az FDP és az SPD hármas
megbeszélését.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
A háromoldalú tárgyalás összesen 7 órán keresztül tartott. A megbeszélések alatt a pártok
közötti piros vonalak, a véleménykülönbségek határai konkretizálódtak. A közlekedésilámpa-koalíció megalakulása felé vezető úton halad. A megbeszélések a mai napon, október
11-én, hétfőn folytatódnak.
Német nyelvű videóösszefoglalóért kattintson ide.

4. Armin Laschet Hendrik Wüstöt javasolta utódjaként Észak-Rajna-Vesztfáliában
Armin Laschet, a CDU elnöke bejelentette, hogy függetlenül attól, milyen eredménnyel
zárulnak a koalíciós tárgyalások, Berlinben folytatja tovább munkáját, ezáltal az ÉszakRajna-Vesztfália miniszterelnöki, valamint a CDU tartományi elnöki pozíciója is
felszabadul. Laschet a tartományi CDU-s elnökségben – a Spiegel információja alapján –
már javaslatot tett arra, ki lehet az utódja a két posztra. Eddig Hendrik Wüst látszik a
befutónak, aki eddig közlekedésügyi miniszter volt Észak-Rajna-Vesztfáliában. Október 12én, kedden késő délután lesz rendkívüli ülése az elnökségnek – nyilatkozta egy tartományi
pártszövetségi szóvivő. Hendrik Wüst október 23-án, a CDU tartományi pártkongresszus
napján átveheti a Észak-Rajna-Vesztfália tartomány CDU-s elnökségi pozícióját. Peter Liese
európai parlamenti képviselő (CDU) sajtóközleményben nyilatkozott arról, hogy Hendrik
Wüstnek kell megkapni mindkét pozíciót, akit modern konzervatívnak és a CDU új
generációjának politikusaként jellemzett. Azonban azt a tényt, hogy Laschet Hendrik Wüstöt
jelölte utódjának, a CDU Észak-Rajna-Vesztfália tartományi főtitkára, Josef Hovenjürgen,
nem tudta megerősíteni.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

5. Őszi koronavírus adatok, a Robert Koch Intézet sokáig rossz számokat közölt a
beoltottakról
Sajtótájékoztatót tartott a Robert Koch Intézet vezetője, Lothar Wieler, valamint Jens Spahn
szövetségi egészségügyi miniszter október 6-án, csütörtökön. Beszédükben kitértek arra,
hogy Németországban az ősz beköszöntével az esetszámok nem emelkedtek jelentősen,
amely többek között a folyamatos tesztelésnek, az oltásnak és a 3G-szabály (beoltott,
gyógyult, tesztelt) bevezetésének volt köszönhető. A szövetségi egészségügyi miniszter
felhívta a figyelmet az influenza-szezonra és felszólította a német állampolgárokat, hogy
mindenképp oltassák be magukat. Mivel a tavalyi év során nagyon alacsony számú
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influenza-fertőzés történt Németország-szerte, így idén sokkal magasabb a kockázat
súlyosabb megbetegedésekre, mint általában – fejtette ki Spahn.
Német nyelvű videóöszefoglalóért a témában kattintson ide.
Az FDP és a Zöldek azzal vádolják a Robert Koch Intézetet és annak vezetőjét, Lothar
Wielert, hogy kormányzati befolyás alatt működik a hatóság. Az egyik fő indokuk, hogy az
Intézet hosszú ideig a valós számoknál alacsonyabb oltottsági adatokat közölt. Az intézet
október 7-én nyilvánosságra hozott közleményében elismerte, hogy az eddig közzétett
átoltottsági adatokat alábecsülték. Az adatok öt százalékpontos eltérést mutatnak, amit azzal
indokolt a Lothar Wieler vezette hatóság, hogy néhány oltópont még nem jelentette be az
oltáson átesettek adatait. Az FDP egészségügyi szakértője, Christine Aschenberg-Dugnus
kritikával illette, hogy Lothar Wielert szoros szálak fűzik a jelenlegi szövetségi
kormányzathoz – nyilatkozta a Bild bulvárlapnak. Éppen ezért a párt követeli, hogy a
hatóság ne a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium alá tartozzon a továbbiakban.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

6. Emelkedik az áram ára Németországban
A koronavírus-járvány okozta válság Németországban főként a gazdasági élet szereplőit
sújtotta jelentősen, mára azonban kezd stabilizálódni a helyzet. A konjunktúra hatására egyre
növekvő költségek mutatkoznak az energiaszektorban. A piaci szereplőket váratlanul érte a
költségnövekedés és nem készültek fel ilyen magas energiahiányra. A közelgő tél és a
földgáz-helyzet azonban nem kecsegtet semmi jóval, és ez nagy hatással lehet a német
gazdaságra is. Joachim Weimann magdeburgi közgazdász szavaival „az energia egy ritka
jószág lesz a közeljövőben tekintettel a jelenleg rendelkezésre álló készletre és a keresletre.”
Az árak a továbbiakban is növekedni fognak, amíg a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete
nem termel ki jelentősen több kőolajat.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Lezajlott a Magyar-Német Intézet országos előadássorozatának első 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
oldalára.
A rendezvénysorozat október 11-től az alábbi helyszíneken folytatódik. További
részletekért keresse fel az adott képviselet honlapját.
•

Debrecen: október 11. hétfő

•

Szekszárd: október 13. szerda
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•

Szeged: október 19. kedd

•

Békéscsaba: október 20. szerda

•

Szombathely: október 19. kedd

•

Győr: október 20. szerda

Cikk- és interjúajánló:
A koalíciós tárgyalásról adott interjút Dr. BAUER Bence az Info Rádiónak múlt héten
csütörtökön, október 7-én.
Az interjú meghallgatásához kattintson az Inforádió 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.
Prof. Dr. Holm PUTZKÉT kérdezte Ganter Barnabás a Hír TV Európai híradójában arról,
hogy szociáldemokraták képesek lesznek-e kormányt alakítani és hogy mi vezetett a
kereszténydemokraták népszerűségének történelmi mélypontjához.
A híradórészlet megtekintéséhez kattintson a Hírtv.hu oldalra.
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