
 
 
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. 
 

Tagozati hírek 
 
MEGHÍVÓ: Üzleti lehetőségek Németországban, aktualitások az árufuvarozásban - Online Üzleti Fórum 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozata a Közlekedési és Logisztikai Kollégium 
közreműködésével 2021. október 14-én online üzleti fórumot szervez. A rendezvény célja, hogy tájékoztassa 
a hazai kis- és középvállalkozásokat Németország gazdasági helyzetéről és a német piacralépési 
lehetőségekről, Bajorország gazdasági körképéről és az üzleti követelményeiről magyar vállalatok számára, 
valamint a németországi árufuvarozást érintő aktualitásokról. A rendezvényre jelentkezni ide kattintva lehet. 
 

  Magyar kapcsolat 
 
Magyarországról Németországba irányuló utazás 
FIGYELEM! Augusztus 1-jétől minden külföldről Németországba utazó, 12 évnél idősebb személynek kötelező 
rendelkeznie a Németországba történő belépéskor a három igazolás (negatív teszteredmény VAGY Igazolás 
oltottsági védelemről VAGY Igazolás a betegségből felgyógyultságról) egyikével, függetlenül attól, hogy 
honnan (rizikóterületről vagy besorolás nélküli országból), valamint milyen közlekedési eszközzel (légi úton, 
közúton vagy vasúton) lép az ország területére. 
 
Hatalmas kihívás előtt a kecskeméti Mercedes-gyár - A következő hetekben fontos bejelentések jöhetnek 
A Mercedes-Benz EQB gyártásának előkészítése, felpörgetése kihívást jelent a kecskeméti üzem számára, 
amelyet tökéletesen teljesíteni fognak - jelentette ki Jörg Burzer. A Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, 
termelési és ellátási láncért felelős vezetője beszélt arról is, hogy Magyarország az egyik alappillére a 
kompaktautó-gyártásnak a vállalat globális termelési hálózatán belül. És megtudtuk azt is, hogy már javában 
keresik a megoldásokat, amelyekkel biztosítják a Mercedes-Benz akkumulátoraiba kerülő cellák előállítását. 
 
Rekordot dönthet idén a magyar–német kereskedelmi forgalom 
A Schaeffler-csoport újabb, elektromobilitáshoz kapcsolódó beruházása valósult meg Szombathelyen. Reális 
esély van arra, hogy az idén rekordot dönt a Magyarország és Németország közötti kereskedelmi forgalom, 
amelynek értéke így meghaladhatja a 60 milliárd eurót — jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter pénteken. 
 
Valószínűleg nem javulnak a német-magyar kapcsolatok, de az üzleti partnerség nincs veszélyben 
A németek számára mindennél többet jelent a stabilitás, ami viszont kedvezően hat a magyar-német 
gazdasági kapcsolatokra is, ugyanis a nagy támogatottságú magyar kormány változatlanul jelentős pozitívum 
a német üzleti döntéshozó szemében. A gazdasági szálak nem fognak lazulni, de a politikai kritika erősödhet 
Magyarország irányába, ha megalakul az új német kormány. 
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Egy új pályázat élénkíti a magyar-német kutatási kapcsolatokat 
Elindult az EUREKA nevű pályázati program keretében a magyar-német alprogram, amely a két ország 
cégeinek és kutatóintézményeinek piacorientált együttműködéseit támogatja mind a német, mind a magyar 
állam által 7-7 millió eurós támogatással, így a programból a magyar cégek 2,5 milliárd forintnyi forráshoz 
juthatnak - jelentette be csütörtök reggeli közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). 
 
Vasúti szervizközpontot hozott létre Budapesten a Knorr-Bremse 
A Knorr-Bremse 2,5 milliárd forintból vasúti szervizközpontot hozott létre Budapesten - jelentette be az átadó 
rendezvényen a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi 
megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás közölte, hogy a beruházás 55 új munkahelyet teremt. A 
foglalkoztatást - mint mondta - a kormány kezdetektől fogva kulcsfontosságúnak tekinti, a megközelítőleg 
500 milliárd forintnyi állami támogatás a járvány idején csaknem 280 ezer munkahely megőrzését vagy 
létrehozását segítette. 
 
Új laborba költözik a TÜV Rheinland 
Átadták a TÜV Rheinland InterCert új budapesti laboratóriumát - írta meg az MTI. Mintegy ötmillió euró 
beruházásban átadták a TÜV Rheinland InterCert Kft. új vizsgáló laboratóriumát Budapesten. Az ötezer 
négyzetméteres intézményben összesen 13 laborszekciót alakítottak ki, ahol a korábbi laboratóriumukhoz 
képest nagyobb területen és több ipari mérőeszközzel dolgoznak a tanúsító szakemberek. 
 
Debrecenben készül a Mercedes új busza 
Bemutatták az Inter Traction Electrics által kifejlesztett, Mercedes-Benz-alapokra épített új távolsági 
autóbuszt Debrecenben. Az eseményen az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és 
stratégiai államtitkára hangsúlyozta: az ITK Holding leányvállalata által kifejlesztett és gyártott járművek 
jelentős hazai hozzáadott értéket tartalmaznak, így a most bemutatott új autóbusz igazi magyar sikernek 
nevezhető. 
 
Brüsszel páros lábbal szállt bele a Volkswagenbe  
Hat évvel a dízelbotrány kirobbanása után arra szólították fel a Volkswagen csoportot, hogy az ügyben érintett 
összes járműtulajdonost kártalanítsák az Európai Unióban. A német autógyártó Németországot kivéve ettől 
mostanáig mereven elzárkózott. Az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi szervezetek viszont most 
megüzenték, hogy hajthatatlanok és fokozni fogják a nyomást. Amennyiben végül tényleg sikerül elérni, hogy 
a Volkswagen csoport fizessen több millió tulajdonosnak, köztük számos magyar vásárlójának, az elképesztő 
összegeket emészthet fel egy eleve kihívásokkal teli időszakban. 
 

Gazdaság 
 
Német gazdasági kilátások: számottevő élénkülés csak jövőre várható 
Miközben a világgazdaság a beoltottak számának folyamatos emelkedése nyomán mind inkább maga mögött 
tudja a koronavírus-járvány teljesítményfékező hatását, a német gazdaság továbbra sem lépett a zavartalan 
fellendülés útjára: az előgyártmányok beszerzésében kialakult hiányhelyzet – a hazai és külföldi kereslet 
erőteljes élénkülése ellenére – nagyban fékezi, (időben elnyújtja) a német iparnak a válságból való kilábalását, 
s ennek folytán újabban az export is kezdett veszíteni a lendületéből. 
 
Németország modernizációra szorul, Európa pedig a németekre 
Bármilyen kormánykoalíció alakul Németországban, a legfontosabb feladata az lesz, hogy megelőzze a 
gazdaság visszacsúszását a fokozódó globális versenyben, ehhez pedig költeni kell. Angela Merkel 16 év után 
távozik Németország éléről, általánosságban pozitívnak tekintett öröksége mellett azonban kínzó 
problémákat is hagy maga mögött. Továbbra is bivalyerős ipara ellenére Európa legnagyobb gazdasága 
kimaradt a digitalizáció élvonalából, az elöregedő társadalomban akadozik a munkaerő-utánpótlás. 
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Egyre bénítóbb a német ipar alapanyaghiánya 
Egyre súlyosabbá válik Németországban az alapanyagok hiánya, szeptemberben már az iparvállalatok 77,4 
százaléka számolt be szűk keresztmetszetről a nyersanyagok és a részben feldolgozott termékek beszerzése 
terén – közölte a müncheni Ifo Gazdaságkutató Intézet. Ezzel zsinórban már második hónapja dönt negatív 
rekordot a feldolgozóipar, augusztusban a vállalatok 69,2 százaléka panaszkodott az ellátási lánc 
akadozásáról.  
 
5 százalék körüli inflációra figyelmeztet a német jegybank 
A már így is magas szintekről valószínűleg tovább gyorsul, és a jövő év közepéig a 2 százalékos célszám fölött 
maradhat az infláció Németországban a Bundesbank szerint. Németország központi bankjának elemzői a 
hétfőn közzétett szokásos havi jelentésben arra figyelmeztettek, hogy szeptembertől az év végéig átmeneti 
tényezők hatására az inflációs ráták a 4 százalék és 5 százalék közötti sávba emelkedhetnek, majd a jövő év 
elején jelentősen lassulhat a pénzromlás üteme. 
 
A gáz árának emelkedése megviseli Németországot 
Az év eleje óta megháromszorozódott és történelmi csúcsra emelkedett a földgáz világpiaci ára, ami erősen 
megviseli a német gazdaság több ágazatát és a lakossági fogyasztókat - írta a Handelsblatt című német üzleti 
lap egy keddi összeállításában. A fosszilis energiahordozó ára az utóbbi években megawattóránként 15-20 
euró között ingadozott, az idén viszont folyamatosan emelkedett és szeptemberben elérte a 65 eurót. 
 
Tíz új cég került be a frankfurti tőzsde vezető indexébe 
Tíz új vállalat szerepel hétfőtől a frankfurti értéktőzsde vezető indexében, a DAX így már a német gazdaság 
negyven meghatározó szereplőjének piaci teljesítményét mutatja meg. DAX (Deutscher Aktienindex - német 
részvénymutató) új szereplői között van az online kiskereskedelem legsikeresebb német vállalkozásai közé 
tartozó Zalando, amely divatcikkeket árul, és a Hellofresh, amelynél úgynevezett főződobozokat - különböző 
fogások receptjeit és a kiporciózott hozzávalókat tartalmazó összeállításokat - lehet rendelni 
házhozszállításra. 
 
Megnyílt a német Infineon csipgyártó üzeme 
Termelési kapacitásának európai kiépítésével az Infineon nagy lépést tett előre az európai ipar ellátási 
biztonságának a megerősítése érdekében. Üzembe helyezte az ausztriai Villachban 1,6 milliárd eurós 
beruházással készült teljesítményelektronikai csipgyártó üzemét a német Infineon Technologies AG 
félvezető-technológiai konszern. Az Infineon csipgyártó egysége az egyik legnagyobb mikroelektronikai 
beruházás az egész euróövezetben.  
 
Több mint kétmilliárd eurós tőkeemelést jelentett be a Lufthansa csoport 
Tőkeemelést jelentett be a Lufthansa. Európa legnagyobb légitársasági csoportját olyan mértékben sújtotta 
a Covid-járvány alatti időszak, hogy az igazgatósága hozzájárult a részvénykibocsátáshoz. A német vállalat 
közlése alapján a bruttó bevétel várhatóan 2,140 milliárd euró lesz. A tőkeemeléssel a légitársaság célja, hogy 
az állami mentőcsomag egy részét visszafizesse. Hogy talpon maradhasson a járvány alatt, a Lufthansa 
csoport tavaly egy több milliárd eurós mentőcsomagot kapott a német gazdasági stabilizációs alapból – az 
állam pedig jelentős részesdést szerzett a csoportban. 
 
Akkumulátorcella-gyártó cégbe vásárolja be magát a Daimler 
A Daimlerhez tartozó Mercedes-Benz bejelentette, hogy 33 százalékos részesedést szerez az 
akkumulátorcellákat gyártó Automotive Cells Company (ACC) vállalatban a projekt eredeti alapítói, a 
Stellantis és a TotalEnergies mellett. A partnerség célja a cellák és akkumulátor-modulok fejlesztése, valamint 
annak biztosítása, hogy Európa - még az elektromos korszakban is - az autóipar középpontjában maradjon - 
közölte Ola Kaellenius, a Daimler vezérigazgatója egy nyilatkozatban. 
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Politika 
 
Német választás 2021: győzött az SPD, történelmi vereséget szenvedett Merkel pártja 
Az összesített szavazatok alapján győzött az SPD, a szociáldemokraták pártja lesz a legerősebb a 
Bundestagban. A CDU/CSU rekordgyengén teljesített, míg a Zöldek fennállásuk legjobb szereplését érhették 
el a 2021-es német választáson. A Baloldal pedig ugyan bejut a német szövetségi törvényhozásba, de 
elveszítette frakcióját. A lehetséges koalíciók közül most a közlekedési lámpa- és a Jamaica koalíciónak van a 
legnagyobb esélye. Az FDP és a Zöldek döntenek Németország következő kancellárjának sorsáról. 
 
Vasárnap kezdik a tárgyalásokat az új német kormány megalakításáról 
Egy héttel a németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után, vasárnap kezdi el a győztes 
Német Szociáldemokrata Párt (SPD) a következő kormány megalakítását szolgáló tárgyalásokat - jelentették 
be szerdán Berlinben. Lars Klingbeil főtitkár tájékoztatóján elmondta, hogy vasárnap délelőtt a liberális 
Szabad Demokrata Párt (FDP), este pedig a Zöldek küldöttségét fogadják. 
 
Uniós szintű vitákhoz vezethet a német választás 
A német választás eredményének fontos következményei lesznek az Európai Unió jövőjére nézve is. Bár 
biztos, hogy Európa-párti erők fogják alkotni a következő kormánykoalíciót Berlinben, komoly vitákra lehet 
számítani uniós szinten – írja a Politico. Ami az új kormány várható intézkedéseit illeti, a Zöldek vélhetően 
sokkal erősebben fogják követelni az uniós klímacélok teljesítését, azonban a választási eredmények fényében 
komoly vitákra kell számítani ezek finanszírozási módját illetően. Ehhez kapcsolódóan főleg az FDP-nek juthat 
fontos szerep. 
 
Maas a német külpolitika folytonosságára számít 
A külügyminiszter fontosnak tartja, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek a nemzetközi kérdéseknek. Heiko 
Maas német külügyminiszter a német külpolitika folytonosságára számít a szeptember 26-i szövetségi 
parlamenti (Bundestag-) választásokat követően. "A német külpolitika megbízhatóságára a jövőben is lehet 
építeni" – jelentette ki a szociáldemokrata politikus New Yorkban az ENSZ-közgyűlés 76. ülésszakának 
általános vitáján. 
 
Elárulta az orosz vezetés, hogy mit várnak a német választás után 
Oroszország élénk figyelemmel kísérte a német választásokat, és folytonosságot vár el Berlintől a kétoldalú 
viszonyban - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában. Hangsúlyozta 
a két ország közötti kereskedelmi, gazdasági és befektetési kapcsolatok fontosságát, és kifejezte Moszkva 
érdekeltségét ezek folytatásában. Mint mondta, Oroszország és Németország között vannak 
nézetkülönbségek, de a felek egyetértenek abban, hogy ezeket tárgyalások útján kell rendezni. 
 

Társadalom 
 
A német kormány modellje szerint hamarosan vége lesz a koronavírus-járványnak! 
Kezdete után két évvel, 2022 tavaszán érhet véget Németországban a koronavírus-járvány a szövetségi 
kormány egészségügyi minisztere szerint. Jens Spahn egy szerdai lapinterjúban elmondta, hogy jövő tavasszal 
alakulhat ki az új típusú koronavírussal szembeni közösségi immunitás, amely véget vet a járványnak. "Ha nem 
jelenik meg olyan új vírusváltozat, amely ellen nem hatékony a védőoltás, akkor tavasszal túl leszünk a 
világjárványon és visszatérhetünk a normalitáshoz" – mondta. 
 
A német felnőttek háromnegyedét teljesen beoltották 
A felnőttek csaknem háromnegyede megkapta már a teljes védőoltást az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 
okozta betegség (Covid-19) ellen Németországban a kedden közölt hivatalos adatok szerint. A Robert Koch 
közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása szerint a 18 éven felettiek 74,7 százaléka rendelkezik teljes oltással, 
a 12-17 éves korosztályban pedig 33,2 százalék. Legalább egy adag védőoltást a felnőttek 78,6 százaléka és a 
12-17 évesek 41 százaléka kapott. 
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Lakhatási válság Németországban: Több mint félmillió plusz lakásra lenne szükség a nagyvárosokban 
A német főváros zsúfolásig megtelt: Berlin 3,7 millió lakosának több mint 80 százaléka él albérletben. A város 
vonzza a befektetőket, a strukturális lakáshiány, illetve az elmúlt évtizedben érkezett mintegy 350 ezer ember 
miatt a bérleti díjak az egekbe szöktek. A berlini tüntetőknél betelt a pohár. Követeléseik között szerepel 
többek között az országos bérleti díjak befagyasztása, valamint új szociális és megfizethető lakások építése. 
 
Karikó Katalin megkapja az egyik legfontosabb német tudományos díjat 
Karikó Katalin és a világhírű magyar tudóst alkalmazó német biotechnológiai cég, a BioNTech alapító-
igazgatói kapják 2022-ben az egyik legrangosabb német tudományos elismerést, a Paul Ehrlich- és Ludwig 
Darmstaedter-díjat - közölte a díjról döntő Paul Ehrlich Alapítvány kuratóriuma. Karikó Katalin, Özlem Türeci 
és Ugur Sahin a hírvivő RNS (mRNS) megelőző és terápiás célú kutatásáért és fejlesztéséért kapja a 120 ezer 
euróval (42 millió forint) járó díjat. 
 

Tudomány és technika 
 
Megépülhet a közép-európai hidrogénfolyosó 
Németország, Csehország, Szlovákia és Ukrajna rendszerüzemeltetői hidrogénfolyosó kiépítését tervezik, 
melynek segítségével Közép-Európán keresztül Németországba lehetne szállítani a hidrogént a lelőhelyekben 
és erőforrásokban gazdag Ukrajnából. A projekt a szlovák Eustream, a cseh Net4Gas, a német OGE és az ukrán 
gázszállító rendszert üzemeltető Gas TSO of Ukraine közös kezdeményezéseként jött létre. A résztvevő 
vállalatok egyelőre nem közölték az energiaprojekt várható árát. 
 
A Volkswagen Kínában épít akkumulátor-üzemet 
A Volkswagen közölte, hogy a kelet-kínai Hefei városában új elektromos jármű (EV) akkumulátorgyárat épít, 
amely 2023-ban kezdi meg a működését. VW közölte, hogy 2025-ig több mint 140 millió eurót (164 millió 
dollárt) fektet be az akkumulátorgyárba. Ennek része, hogy Hefej városában egy új gyárat is épít, amely 
kezdeti kapacitása évi 150 000-180 000 akkumulátorrendszer lesz a helyi EV-gyártás számára - írja a Reuters. 
 
Gigantikus turbinát ültetnek a 150 méteres torony tetejére 
A Siemens Gamesa Dániában tesztelni kezdi az új tengeri szélturbina prototípust. Az SG 14-222 DD kódnevet 
viselő gépezet valójában tényleg egy komplett erőmű teljesítményét képes a szélből villamos energiává 
alakítani: az első 14 megawattos (MW) offshore (tengeren lévő) turbina annyi energiát termel majd, mint a 
magyarországi szélparkokban dolgozó, a legnagyobb teljesítményt leadni képes szélturbinákból hét. 
 
Városi járművel előlegezi meg a Neue Klasse villanyautó-alapot a német BMW 
A körforgásról szól a BMW Neue Klasse névre keresztelt villanyautó-alapja: újrahasznosított anyagokból 
épülnek fel a járművek, amelyeket életciklusuk végén teljes egészében újra lehet hasznosítani – beleértve a 
szilárdtest-akkumulátorokat is. A földmunkák fázisánál tartó debreceni gyárban készülnek majd a Neue Klasse 
autók.  
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