BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2021. ÁPRILIS 19.
1. Kancellárjelölti kérdés: Az uniópártok vitáznak Merkel lehetséges utódjáról
Folytatódik a politikai huzavona az uniópártok között a kancellárjelölt személyét illetően.
Bár a héten kiderült, hogy a CDU elnöksége a jelenlegi pártelnök, Armin Laschet észak-rajnavesztfáliai (NRW) miniszterelnök kancellárjelöltségét támogatja, a CSU párhuzamosan folyó
ülésén arról született döntés, hogy a bajor testvérpárt szintén saját elnöke, Markus Söder bajor
miniszterelnök) jelölését támogatja. Ezzel a konfrontáció a két párt között tovább fokozódott.
A két miniszerelnök, akiknek tartományi mandátuma 2022. tavaszáig (Laschet), ill. 2023. őszig
(Söder) tart, kedden személyesen is megjelentek a két párt egyetlen közös grémiuma, a
Bundestag-beli CDU/CSU frakció ülésén. A két politikus bemutatkozása és kortesbeszéde után
heves vita alakult ki a képviselők között arról, hogy ki lenne az alkalmasabb jelölt. A többség
Södert támogatta, bár formális szavazásra nem került sor és sok képviselő a vírus miatt csak
digitálisan vett részt az eseményen.
A két potenciális kancellárjelölt eredetileg a múlt hétre ígérte a közös megállapodást, amelyre
azonban végül nem került sor. Sokan felvetették, hogy 1979-hez hasonlóan (amikor Strauß
bajor és Albrecht alsó-szászországi miniszterelnökök közül a közös frakció Straußt választotta
kancellárjelöltnek) az április 20-ai, keddi frakcióülésen születhet döntés, esetleg egy formális
szavazás függvényében. A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy Söder sokkal nagyobb
támogatottságnak örvend a CDU-CSU szavazótábor és általánosságban a többi párt szavazói
körében is.
Korábbi felmérések szerint szintúgy magas támogatottsága volt Friedrich Merz egykori
CDU/CSU-frakcióvezetőnek is, de ő 2018-ban és 2021-ben is néhány szavazattal alulmaradt a
CDU-elnökségért folytatott pártkongresszusi szavazásokon. Egyesek továbbra is támogatják
Merz kancellárjelöltségét, habár ennek jelen állás szerint nincsen nagy realitása. Merz
egyébként a 2009-es visszavonulása után ismét Bundestag-képviselő akar lenni. A politikust
szombaton régi választókerületében (NRW-Hochsauerlandkreis) választották hivatalos jelöltté.
Mint ismeretes, Merz 1994 és 2009 között Bundestag-képviselő volt és választókerületében
mindig kiemelkedő egyéni eredményeket ért el. Sokak szerint Merz továbbra dédelget politikai
ambíciókat.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témáról kattintson ide.

2. „Szövetségi vészfékrendszer” kerülhet bevezetésre, vita a szövetségi kompetenciákról
A szövetségi kormány április 13-án kedden elfogadta és törvényhozás elé terjesztette az
infekcióvédelmi törvény módosítását. Angela Merkel szövetségi kancellár kiemelte: a sürgős
és fontos törvénykiegészítésre azért van szükség, hogy az eddigi tartományi szintű
intézkedéseket felváltsák a szövetségi szintű rendelkezések és így nagyobb legyen az
egységesség a koronavírus kezelésére irányuló döntésekben. Minden olyan járásban és járási
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jogú városban (megfelel a magyar megyei jogú városnak), ahol a 7 napos koronavírusújrafertőződések mozgóátlaga három egymást követő napon 100 fölött van, ott be kell
vezetni az egységes szabályozási rendszert. Az egységes korlátozások a következők: a
kapcsolattartás szigorú korlátozása, miszerint az egy háztartásban élők már csak maximum egy
háztartáson kívüli személlyel találkozhatnak; éjszakai kijárási korlátozás 21 óra és 5 óra között;
csak a létfontosságú árucikkeket forgalmazó boltok tarthatnak nyitva; a szabadidős és sport
létesítmények be kell zárjanak; az éttermek csak elvitelre szolgálhatnak ki vendégeket; az üzleti
utakat kivétel nélkül le kell mondani; sportolni egyedül vagy azonos háztartásban élő
személlyel ketten lehet; profisport csak nézők nélkül valósulhat meg; az iskolák és az óvodák
bezárásra kerülnek, amennyiben a mozgóátlag 200 felett van.
Sokfelől érte kritika az új rendelkezés tervezetét, kiváltképp a németországi közjogi
berendezkedésbe, a föderalizmus alapjaiba történő beavatkozás miatt. A legtöbbet vitatott pont
az éjszakai kijárási tilalmak bevezetése. Az FDP éles kritikával illette a rendelkezést és szükség
esetén alkotmánybírósági eljárás indítását is kilátásba helyezte. A kritika arra is vonatkozik,
hogy csak a 7 napos mozgóátlagot vennék figyelembe, sem a fertőzés továbbadását jelző ún.
R-számot (egy fertőzött hány embernek adja tovább a kórt, ha a szám ’1’ felett van, válságossá
fordulhat a helyzet), sem az összes aktív számot. Továbbá vitatott, hogy a már beoltott
állampolgárok alapjog-korlátozásait milyen jogalapnál fogva rendelnék el. Wolfgang Kubicki,
az FDP parlamenti alelnöke kérésére, a szövetségi kormány szerdán kimondta, hogy maga sem
ért teljesen egyet az új törvényjavaslattal, mivel a járványhelyzet súlyosságát nem lehet
kizárólag az új megfertőződések számával mérni. További kritikát fogalmazott meg a CDU is.
A hesseni és a saarlandi miniszterelnök is megkérdőjelezte a tervezett intézkedést. Az FDP és
a CDU álláspontjával szemben a Zöldpárt további, radikálisabb lezárásokat sürget.
A tervek szerint a törvénytervezetről április 21-én szavaznak a Bundestagban , melyet ezekután
a Szövetségi Tanácsnak (Bundesrat) is meg kell erősítenie. Erre előreláthatóan április 23-án
kerülhet sor.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témáról kattintson ide.
A témában vasárnap reggel a Kossuth Rádióban adott interjút dr. Bauer Bence, Magyar-Német
Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Az interjú meghallgatásához kattintson ide. A
tartalom 6:36:40-től érhető el.

3. Jens Spahn egészségügyi miniszter: további korlátozásokra van szükség
A miniszter április 15-én Berlinben, a Robert Koch Intézet vezetőjével, Lothar Wielerrel
közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: az oltási kampány és a tesztelés nem elég az új
típusú koronavírus okozta járvány harmadik hullámának megfékezéséhez, további
korlátozásokat kell bevezetni az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődésének
megakadályozása érdekében. Kiemelte, hogy az aktuális helyzetben minden nap számít, mert
„amit most elmulasztunk, az két-három hét múlva megbosszulja magát, éppen úgy, ahogyan
most bosszulják meg magukat a két-három hete elmulasztott döntések” így utalva az
vészfékrendszer bevezetése körüli vitákra.
Az oltási kampány keretében pénteken beoltották Angela Merkelt is. A kancellárasszony
Astra-Zeneca vakcinát kapott. Németországban jelenleg három oltóanyaggal
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(Biontech/Pfizer, Moderna és Astra-Zeneca) zajlik az oltás és jelenleg is parázs viták folynak
arról, hogy lehet-e „keleti” vakcinákat alkalmazni. A héten a Markus Söder vezette bajor
tartományi kormány nagyobb mennyiségű Sputnyik-vakcinát kötött le. A maga 18%-os
átoltottságával Németország európai szinten nem teljesít kiemelkedően a lakosságarányos
beoltottságot illetően, az egészségügyet pedig jelenleg is sok kritika éri a vakcinák lassú
beszerzése miatt.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témáról kattintson ide.

4. Az FDP megjelentette programját a 2021-es Bundestag választásokra
Kevesebb állam, több modernizáció adóemelés nélkül - ígéri az FDP, a liberális
szabaddemokrata párt újonnan megjelent programja. A párt ideológiailag a szabadpiac elvű
gazdaságpolitikát és az egyéni jogok védelmét támogatja. A szövetségi köztársaság
fellendítését az Energiewende, a digitalizáció, oktatási programok, a válságban lévő
vállalkozásokat támogató segélyprogramok, valamint tehermentesítés és fair adózás útján
kívánja elérni. A programtervezet a májusi pártkongresszuson kerül megvitatásra és
jóváhagyásra.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témáról kattintson ide.

5. Alaptörvénybe ütközik a berlini lakbérplafon
Miután a Bundestag 2015-ben elfogadta a lakbérplafonról szóló törvényt, 2020 elején
bevezetésre került a berlini lakbérplafon. A tartományi lakbérplafon azt hivatott szabályozni,
hogy a telített lakáspiaccal rendelkező régiókban ismételt bérbeadás esetén a lakbérek összege
az adott településre vonatkozó összehasonlító árakhoz viszonyítva maximum plusz 10
százalékkal emelkedhet. A német szövetségi alkotmánybíróság április 15-én csütörtökön az
alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette és megsemmisítette a lakbérek befagyasztásáról
szóló berlini tartományi jogszabályt. Az alkotmánybíróság álláspontja szerint a tartományi
rangú főváros parlamentje a jogszabály megalkotásával túllépett hatáskörén, mert a Bundestag
már hozott törvényt az ügyben.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témáról kattintson ide.

6. Annegret Kramp-Karrenbauer és Lloyd Austin Berlinben folytattak megbeszélést
Április 13-án, kedden, Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter bejelentette: az Egyesült
Államok megemeli a Németországban állomásozó katonái számát és nagyjából 500 fős
csapaterősítésre kerül sor még idén ősszel. A Biden-kormány tagjai közül Németországba
először ellátogató miniszter Annegret Kramp-Karrenbauerrel folytatott megbeszélése után a
sajtótájékoztatón kiemelte hogy Németország hazája egyik leghűségesebb szövetségese,
amellyel közösen képviselik a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok ás a jogállamiság
értékét.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témáról kattintson ide.
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7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Vidéki központokkal bővül a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség (FIT) és
Középiskolás Programja (KP), valamint több vidéki nagyvárosban megindul az Egyetemi
Program is. A budapesti központban és az új vidéki helyszíneken jelenleg zajlik a felvételi
folyamat. A fiatalok immár az ország bármely településéről és határon túli városokból is
bekapcsolódhatnak a tehetséggondozó programokba.
További információkért kattintson az MCC honlapjára: www.mcc.hu

Programajánló: 2021. szeptember 26-án kerül sor Németországban a 20. szövetségi
parlamenti választásra. Ebből az alkalomból kifolyólag Intézetünk Zoom előadással készül a
neves politológus, Prof. Dr. Werner J. Patzelt, a Drezdai Műszaki Egyetem professzor
emeritusa és leendő MCC Visiting Fellow részvételével. Meghívott szakértőnk segítségével
megvizsgáljuk az egyes pártok választási programját, a csúcs- és kancellárjelöltek személyét,
valamint a választási joggal kapcsolatos aktuális kérdéseket.
Regisztrációhoz kattintson ide 2021.04.21-ig bezárólag.

Cikkajánló: „Nagyobb figyelmet Közép-Európának” – címmel jelent meg Dr. Bauer Bence,
a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójának esszéje a Budapester
Zeitung 2021/7. számában. Az MCC-nél működő intézet meglátása szerint fontosabb lenne egy
szorosabb Németország-Közép-Európa kooperáció, melyből Európa is nyerhet.
A cikk itt érhető el: Nagyobb figyelmet Közép-Európának (magyarnemetintezet.hu)
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