
 
 
Tisztelt Tagvállalatunk! 
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának aktuális hírlevelét olvassa. 
A Tagozat fontos feladatának tekinti a magyar cégek tájékoztatását a COVID-19 járvány 
aktuális németországi fejleményeiről és annak gazdasági, kereskedelmi hatásairól. Ezért 
folyamatosan frissülő hírmegfigyelést készítünk e témában, egyúttal beszámolunk a relációt 
érintő legfontosabb gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. Az egyes hírek teljes 
tartalma a hírek címére kattintva válik elérhetővé. 
 

  Magyar kapcsolat 
 
Kereskedelmi korlátozások a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan 
A Magyarország Kormányának exportfejlesztést támogató Export Hungary honlapon folyamatosan frissülő 
információk találhatók a koronavírus-fertőzés kapcsán a közúti személy és teherforgalmat, vasúti 
személyforgalmat, légi forgalmat érintő intézkedésekről, határinfóról, külföldön érvényben lévő áruforgalmi 
korlátozásokról. Az információk elérhetők az exporthungary.gov.hu honlapon, valamint az alábbi linken 
keresztül: http://exporthungary.gov.hu/covid-19-koronavirus-tajekoztato 
 
Tovább erősödnek a magyar-német agrárkapcsolatok 
Bemutatkozó látogatáson fogadta Nagy István agrárminiszter Johannes Haindlt, Németország budapesti 
nagykövetét. Németország kiemelt partnerünk a mezőgazdasági árucserében, valamint az Európai Uniós 
közös mezőgazdasági és környezetügyi politikákban – emelte ki a találkozón az agrárminiszter. A 
tárcavezető hangsúlyozta, hogy az elkövetkező időszakban is a közös együttműködés még eredményesebbé 
tételén dolgoznak, ugyanis ha Németországban növekszik az igény a magas minőségű, fenntartható 
termelésből származó élelmiszerekre, az a nyugati piacokra beszállító magyar gazdák számára is sikert 
jelent. 
 
A németek hozzák a legtöbb beruházást 
Tavaly 907 projekt zárult le pozitív beruházói döntéssel a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
közreműködésével, és így csaknem 4,1 milliárd eurónyi tőke érkezik Magyarországra, létrehozva 13 ezer új 
munkahelyet. A német befektetők valósítják meg a legtöbb beruházást – 20 projekt keretében összesen 438 
millió eurót fektetnek be –, csaknem 1500 munkahelyet teremtenek. 
 
Miniszteri segítséget kérnek a közúti fuvarozók 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter intézkedését kérte a cseh–német határon február 15-én 
kialakult helyzet rendezésére a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Németország ugyanis hétfőn az új 
koronavírus-mutációk terjedésének megakadályozására szigorított beutazási korlátozást rendelt el, melynek 
része, hogy az árufuvarozók is csak negatív antigén- vagy PCR-teszttel és előzetes regisztrációval léphetnek 
be az országba. 
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Gazdaság 
 
Németország 500 legnagyobb vállalatának kilátásairól szóló elemzés 
Az Accenture stratégiai tanácsadóvállalat németországi vezérigazgatója a cég által az 500 legnagyobb 
árbevételű német vállalat helyzetét értékelve biztatónak ítéli a kilátásokat. Véleménye szerint Németország 
nyertesként kerülhet ki a válságból, ami ugyanakkor Európában elégedetlenséghez vezethet. A jelenlegi 
súlyos válság ellenére a fenntarthatóság és a digitalizáció új növekedési perspektívákat nyit meg. Emellett a 
pandémiából eredő recesszió miatt olyan piaci szegmensekbe történő belépésre is lehetőség nyílik, amik 
korábban nem lettek volna finanszírozhatók. 
 
Sosem történt még ilyen Németországban: csökkentek a fizetések 
A felmérések kezdete óta tavaly csökkentek első alkalommal a nominálbérek Németországban a német 
szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis előzetes adatokra támaszkodó szerdai jelentése alapján. A 
nominálbérek tavaly 0,6 százalékkal csökkentek az előző évihez képest Németországban a Destatis 
negyedéves rendszerességgel végzett adatgyűjtése alapján. A fogyasztói árak 0,5 százalékkal emelkedtek 
tavaly Németországban. 
 
Drágult a német termelés 
Jelentősen, a vártnál jóval nagyobb mértékben emelkedtek a termelői árak Németországban, januárban, ami 
tovább erősítheti az inflációs aggodalmakat - írja az MTI. A Destatis pénteken közzétett jelentése szerint 
januárban az előző hónaphoz képest 1,4 százalékkal nőttek a termelői árak, ami 2008 augusztusa óta a 
legerősebb ütem. Elemzők a decemberivel azonos értéket, 0,8 százalékos növekedést vártak. 
 
Megválik az Adidas a Reeboktól 
Tizenöt évig tartó próbálkozás után megválik az Adidas az amerikai testvérmárkájától, a Reeboktól - 
jelentette be a német sportszergyártó társaság kedden. Az Adidas közleménye szerint a vállalat vezetése a 
2025-ig kitekintő stratégia kidolgozása során arra a megállapításra jutott, hogy "a Reebok és az Adidas 
sokkal jobban ki tudja használni növekedési lehetőségeit, ha függetlenek egymástól". 
 
Nagykoalíciós megállapodás a beszállítói láncról szóló törvényről 
Hónapokig tartó vita után a nagykoalíció megállapodott a beszállítói láncokról szóló törvénytervezetben. A 
beszállítói láncról szóló törvény arra kötelezi a német nagyvállalatokat, hogy biztosítsák, hogy külföldi 
beszállítóik betartják az emberi jogokat és a környezetvédelmi normákat. A törvény kiemelt célja a 
gyerekmunka megakadályozása és a „nyersanyag bárók” ellehetetlenítése, illetve a környezetvédelmi 
szempontok figyelembe vétele. 
 

Politika 
 
Egy fórumon szólal fel Joe Biden és Angela Merkel 
Élő televíziós fórumot tartanak mások mellett Joe Biden amerikai elnök és Angela Merkel német kancellár 
részvételével a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia (MSC) szervezői február 19-én, a 
koronavírus-világjárvány miatt elhalasztott tanácskozás hagyományos nyitó napján. Az MSC Special Edition 
2021  című fórum élő kapcsolásokból áll majd, témája pedig a transzatlanti együttműködés megújítása és a 
megküzdés a globális kihívásokkal. Ez az első jelentős nemzetközi fórum, amelyen az új amerikai elnök 
felszólal. 
 
Még egy óriási feladat áll Merkel előtt 
A német kormány lázasan keresi a megoldást az északi áramlat 2. gázvezeték problémájára. Berlinben 
kreatív megoldást keresnek, amelyet Joe Biden, az új amerikai elnök és csapata is elfogadhat. Az egyik ötlet 
szerint az északi áramlat üzemeltetésébe beépítenének egy lehetőséget, amely szerint Németország 
azonnal lezárja a gázvezetéket, ha Oroszország a gázcsap elzárásával vagy valamilyen hasonló fenyegetéssel 
szorongatni kezdi Ukrajnát. Egyes német politikusok szerint ez erős eszközt adna Európa kezébe az orosz 
vezetés erőszakoskodó hajlamával szemben. 
 
 
 

https://mkik.hu/hirek/nemetorszag-500-legnagyobb-vallalatanak-kilatasairol-szolo-elemzes
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210217/sosem-tortent-meg-ilyen-nemetorszagban-csokkentek-a-fizetesek-470190
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/dragult-a-nemet-termeles.723685.html
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210216/megvalik-az-adidas-a-reeboktol-470138
https://mkik.hu/hirek/nagykoalicios-megallapodas-a-beszallitoi-lancrol-szolo-torvenyrol
https://www.portfolio.hu/global/20210212/egy-forumon-szolal-fel-joe-biden-es-angela-merkel-469614
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/angela-merkel-eszaki-aramlat-nemetorszag-oroszorszag-usa.723460.html


A német kormány az afganisztáni katonai misszió folytatását kéri a parlamenttől 
A német kormány az Afganisztánban állomásozó német haderő megbízatásának a meghosszabbítását fogja 
kérni a parlamenttől - mondta a német külügyminiszter. Heiko Maas azzal érvelt, hogy az 1300 fős 
kontingens jelenleg érvényes, egy évre szóló parlamenti felhatalmazása március végén lejár, de eddig az 
időpontig biztosan nem zárulnak le az afgán kormány és a tálib lázadók közötti béketárgyalások. A német 
katonák az "Eltökélt támogatás" nevű NATO-művelet részeként állomásoznak a dél-ázsiai országban. 
Feladatuk a felhatalmazás szerint az afgán biztonsági erőknek nyújtott tanácsadás, kiképzés és támogatás. 
 

Társadalom 
 
Egyoldalú lépést tett Németország, autók ezrei fordultak vissza a határairól 
Egy nap alatt több ezer embert visszafordítottak Németországban a Csehországgal és az ausztriai Tirol 
tartománnyal közös határszakaszon a koronavírus-járvány miatt elrendelt új beutazási korlátozásokra 
hivatkozva, hétfői kormányzati adatok szerint nagyjából minden második utazótól megtagadják a belépést. 
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) fokozottan fertőzőképes mutációinak feltartóztatására elrendelt 
beutazási korlátozások első bő 24 órája alatt, hétfő reggelig hozzávetőleg tízezer ellenőrzést hajtottak végre 
a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrség egységei a csehországi és a tiroli átkelőknél.    
 
Döntött Németország: a Szlovákiából érkező forgalmat is korlátozzák az új vírusmutációk miatt 
A Szlovákiából érkező forgalmat is korlátozzák Németországban az új típusú koronavírus fokozottan fertőző 
mutációi miatt - közölte pénteken a szövetségi belügyminisztérium. Szlovákia vasárnap nulla órai hatállyal, a 
veszélyes vírusváltozatokkal erősen sújtott területek közé tartozik. A főszabály szerint a közlekedési 
vállalatoknak szigorúan tilos az ilyen besorolású területekről utasokat szállítani Németországba. Felmentést 
a német állampolgárok, a Németországban élő külföldiek, az országon csak átkelő utazók és az 
áruforgalomban közreműködők kaphatnak. 
 
Az oltások szervezését segítené az SAP  
Elkezdődtek a világban a koronavírus-oltási programok, az oltások célba juttatásához az SAP egyedi 
fejlesztésű rendszereit ajánlotta fel, melyek január elején Németországban már sikerrel debütáltak. A 
rendszer a magyarországi felhasználásra is készen áll - áll az SAP közleményében. Az SAP-nak több 
évtizedes gyakorlata van üzleti folyamatok menedzselésében, az ezekhez meglévő digitális megoldások 
kisebb-nagyobb módosításokkal a vakcinálás folyamatának speciális elvárásaihoz hozzáigazíthatóak. 
 
Németországban is bevezethetik az ingyenes gyorstesztet 
Németországban is ingyenes lehet az új típusú koronavírus jelenlétét vizsgáló úgynevezett 
antigéngyorsteszt, és bevezetnek önállóan használható gyorstesztelő termékeket is. Az nemzeti 
tesztstratégia még elfogadás előtt álló új kiadása szerint március 1-jétől mindenki jogosult ingyenes 
antigéngyorstesztre Németországban. Az egészségügyi szakszemélyzetet igénylő vizsgálatot 
gyógyszertárakban és tesztközpontokban lehet majd elvégezni. A rendszer kialakítása a helyi 
önkormányzatok feladata lesz, a költségeket a szövetségi kormány állja. 
 
A németek több mint egyharmada nem adatná be az AstraZeneca vakcináját 
A német lakosság több mint egyharmada nem adatná be magának az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 
ellen az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyártó társaság együttműködésében 
kifejlesztett védőoltást - mutatta ki egy csütörtökön ismertetett felmérés. A tartózkodás a SARS-CoV-2 ellen 
használható három oltóanyag közül csak az AstraZeneca termékével szemben jellemző, sajtójelentések 
szerint országszerte mintegy 650 ezer adag áll a raktárakban, főleg azért, mert sokan nem mennek el 
beadatni az oltást, amikor megtudják, hogy a legkevésbé népszerű oltóanyagból kapnak. 
 
Extra korona-szabadság a szülőknek  
A német kormány egyik koalíciós pártja, az SPD a szokásos szabadságon felüli szabadnapokat adna a 
szülőknek, akik a járvány kitörése óta a home office és az otthoni oktatás miatt különösen leterheltek. 
Angela Merkel még tavaly decemberben egyezett meg a tartományi miniszterelnökökkel arról, hogy fizetett 
szabadságot nyújtsanak a beteg gyermekeiket gondozó szülőknek, végül 10 extra fizetett szabadnapban 
egyeztek meg. 
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Tudomány és technika 
 
Gyorstöltő infrastruktúra kiépítéséről szóló törvénytervezet elfogadása 
A kabinet elfogadta az Andreas Scheuer (CSU) szövetségi közlekedési miniszter által előterjesztett 
törvénytervezetet a gyorstöltő infrastruktúra kiépítéséről és üzemeltetéséről. A szövetségi kormány 2023-ig 
országszerte 1000 gyorstöltő központot kíván kiépíteni, amiről hamarosan európai tendert írnak ki. Az 
állomások üzemeltetői magánvállalkozások lesznek, de a szövetségi kormánnyal kötött szerződésben 
egyértelműen le lesznek fektetve a minőségi követelmények, és a teljesítendő határidők. Valamennyi 
állomásnak bővíthetőnek kell lennie. A gyorstöltőállomások 150 kW vagy annál nagyobb teljesítményre 
képesek, 20 perc alatt az akkumulátor 80%-át töltik fel. 
 
Autonóm közlekedés - kooperál a Volkswagen és a Microsoft 
A Volkswagen által vezetett Car.Software.Org nevű szervezet a Microsofttal közösen épít fel egy 
felhőkörnyezetre épülő automatikus vezetési platformot (ADP), amely a Microsoft Azure felhő- és 
adatszolgáltatáson alapul és lehetővé teszi majd az automatizált vezetési élmények még gyorsabb elérését 
globális szinten. A szakemberek a projekt keretében vezetőket segítő rendszereket és automatizált vezetési 
funkciókat fognak hatékonyabban kifejleszteni a Volkswagen személygépkocsikhoz. A Volkswagennel 
kapcsolatban már tavaly júniusban kiderült, hogy függetlenítené magát a beszállítóktól és 2024-ben 
érkezhet az operációs rendszere. 
 

Forrás 
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Ha a továbbiakban nem kíván az MKIK Magyar-Német Tagozattal kapcsolatos tájékoztatást, hírlevelet kapni 

tőlünk, kérjük, hogy azt az mnt@mkik.hu e-mail címen jelezze felénk. 
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