
 
 
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 
 
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 05.14-én   
Az illetékes német hatóságok Magyarországot 2021. május 9. 00:00 órai hatállyal rizikóterületnek 
(Risikogebiet) nyilvánították. Az ezzel járó egyik legfőbb változás, hogy a Magyarországról érkező beutazónak 
(amennyiben nem repülővel utazik) már nem kell a Németországba történő beutazáskor egy negatívteszttel, 
vagy a fentebb felsorolt igazolások valamelyikével rendelkeznie, hanem lehetősége van (amennyiben nem 
rendelkezik az oltottsági védelmet, vagy a felgyógyulást igazoló dokumentummal) a beutazást követő 48 órán 
belül egy tesztet elvégeznie. Oltottsági védelemmel az a személy rendelkezik, akit a német PEI intézet által 
jóváhagyott oltóanyagok (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) 
valamelyikéből az előírások szerinti mennyiségű dózissal (akár ugyanazon vakcinával, akár többféle vakcina 
kombinációjával) beoltottak és az utolsó dózis beoltását követően eltelt legalább 14 nap. 
 
Német hadiipari óriáscéggel tárgyal Orbán Viktor 
Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban fogadta Armin Pappergert, a német Rheinmetall 
AG autó- és védelmi ipari cégcsoport elnökét, akivel az újgenerációs Lynx gyalogsági harcjárművek 
magyarországi gyártásáról, a hadiipari kutatás-fejlesztésről, valamint Magyarország védelmi és gazdasági 
megerősítéséről tárgyaltak – írja az MTI. 
 
Felrobbant a Masterplast profitja, dőlnek az újabb csúcsok  
Valósággal felrobbant a Masterplast nyeresége az első negyedévben, az előző év azonos időszakához képest 
a többszörösére nőtt a profitja minden szinten, ami egyértelműen az egészségipari divíziónak köszönhető, a 
bázisidőszakban ugyanis az üzletág még nem volt aktív. A tavaly akvirált német gyár az egészségipar és a 
német piac kiszolgálásában játszott szerepet. 
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Gazdaság 
 
Az ipari és kereskedelmi kamarák felmérése a német gazdaság helyzetéről és fejlődési kilátásairól 
A német ipari és kereskedelmi kamarák kora nyárinak nevezett, (de inkább késő tavaszi), több mint 27 ipari, 
építőipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalat megkérdezésén alapuló konjunktúra-felmérése megerősítette 
a gazdasági kormányzat és a vezető kutatói műhelyek mérsékelt derűlátását. Az iparvállalatok aktuális 
helyzete és üzleti várakozásai - különösen az exportra termelő vállalatok esetében – kimondottan pozitívak, 
bizakodásra adnak okot, miközben minden más, a koronajárvány miatti korlátozások által különösen 
érzékenyen érintett ágazatok helyzetmegítélését és üzleti várakozásait továbbra is a visszafogottság, 
némelyikük esetében a visszalépés veszélye jellemzi. 
 
Tíz éve nem emelkedtek így a termelői árak Németországban 
Tíz éve a legnagyobb termelői infláció alakult ki áprilisban Németországban a német szövetségi statisztikai 
hivatal, a Destatis csütörtöki jelentése alapján. A termelői árak az egy évvel korábbihoz képest 5,2 százalékkal 
emelkedtek áprilisban, a legnagyobb mértékben 2011 áprilisa óta, amikor szintén 5,2 százalékos volt az éves 
áremelkedés mértéke. Az előző hónapban, márciusban 3,7 százalékos volt a termelői árak éves emelkedése. 
Elemzők 5,1 százalékos termelői inflációt vártak áprilisra. 
 
Alapanyaghiány sújtja a német építőipart 
A német építőipart 1991 óta nem látott alapanyaghiány sújtja, ami az ágazat átmeneti lassulásához vezethet 
áprilisban – közölte az Ifo. Az előző hónapban a magasépítő vállalatok 23,9 százaléka jelentette, hogy 
problémái vannak az építőanyagok időben történő beszerzésével, míg márciusban ez csupán 5,6 százalék volt. 
A mélyépítés területén a hiány a vállalatok 11,5 százalékát érintette, szemben a márciusi 2,9 százalékkal. 
 
Merkel még ragaszkodik a szénhez 
Angela Merkel német kancellár szombaton elutasította a követeléseket, hogy hozzák előre a széntüzelésű 
erőművek lezárását a jelenlegi 2038-as határidőről. Aktivisták szerint enélkül nem lehet elérni a kormány új, 
ambiciózusabb klímacéljait, amelyek szerint 2030-ra 55 helyett 65 százalékkal csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást, és 2050 helyett már 2045-ben elérik a karbonsemlegességet. 
 
A német alkotmánybíróság zöld utat adott az eszközvásárlásnak 
A német alkotmánybíróság kedden elutasította az Európai Központi Bank eszközvásárlási programjával 
(Public Sector Purchase Programme, PSPP) szembeni kereseteket, mivel az EKB érvelése meggyőző volt. A 
német alkotmánybíróság tavaly májusban sokkolta a piacokat azzal, hogy kijelentette: nincs összhangban a 
német törvényekkel az EKB eszközvásárlási programja (ami kötvényvásárlásra kényszerítette a német 
Bundesbankot is), és arra utasította a német jegybankot, hogy hagyjon fel az államkötvények vásárlásával. 
 
Folytatódhatnak az Északi Áramlat-2 munkálatai, nem mindenki örül neki 
Május végétől folytatódhat az Északi Áramlat-2 gázvezeték építése Németország felségvizein a német 
szövetségi hajózási és vízrajzi hivatal (BSH) közleménye szerint. A csőfektetési munkálatok egyéves szünet 
után tavaly decemberben kezdődtek újra, de egy 2,6 kilométeres hosszúságú szakasz után le kellett állni, mert 
az érvényes BSH-engedély lejárt az év végén. 
 
Elcsúszik a németországi Tesla-gyár indítása 
A tervezett júliusi kezdés helyett legkorábban az év végén indulhat a termelés az elektromos autókat gyártó 
amerikai Tesla Berlin mellett épülő első európai üzemében - írták kedden német lapok. Az 
akkumulátorüzemhez szükséges engedélyek kiváltása legalább három hónappal meghosszabbíthatja az 
engedélyeztetési eljárást, és az is előfordulhat, hogy ismét el kell indítani a lakossági egyeztetést. 
 
Komoly ambíciók a Daimlertől, szárnyal az árfolyam 
A Daimler Truck megtartotta első Stratégiai Napját, amelyen ismertette önálló vállalatként való működésének 
céljait és terveit. A cég igazgatótanácsa ismertette a stratégiai célkitűzéseket, a legfontosabb pénzügyi 
célokat és a technológiai célokat. 2025-re két számjegyű működési marzsot céloznak meg a teljes Daimler 
csoport számára, mindezt erős piaci feltételek mellett látják megvalósíthatónak. 2030-ra az eladások akár 60 
százaléka származhat nullkibocsátású járművek értékesítéséből (ZEV). 
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Trösztellenes eljárás indul az Amazon ellen 
A német versenyhivatal egy januári törvény alapján indított trösztellenes eljárást az Amazon ellen – írja a 
Yahoo News. A hivatal a vállalat versenyellenes gyakorlatát vizsgálja. Andreas Mundt, a hivatal vezetője 
szerint azt vizsgálják, hogy az Amazon vitathatatlan gazdasági hatalommal rendelkezik-e, továbbá különféle 
piacokon tevékenykedik-e. 
 

Politika 
 
Merkel szolidaritásáról biztosította Netanjahut  
Angela Merkel német kancellár ismét elítélte a Gázai övezetből Izrael ellen intézett rakétatámadásokat és 
kormánya szolidaritásáról biztosította Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt kettejük hétfőn telefonon 
folytatott megbeszélésén - közölte a német szövetségi kormány szóvivője. Steffen Seibert német 
kormányszóvivő közleménye szerint a kancellár megerősítette kormánya álláspontját, miszerint Izraelnek 
jogában áll védekezni a támadásokkal szemben. 
 
Manfred Weber: az egész EU-ban büntetni kellene a vallások elleni gyűlölködést 
Az utóbbi napok antiszemita tüntetéseinek tanulságaként az egész Európai Unióban büntetni kellene a 
vallások elleni uszítást és gyűlölködést. A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa az izraeli-palesztin 
konfliktus újbóli elmérgesedéséről szólva hangsúlyozta, hogy az EU-nak egyértelműen állást kell foglalnia a 
Hamász dzsihadista palesztin szervezet által az izraeli polgári lakosság ellen folytatott "rakétaterrorral" 
szemben. 
 
Beszédes történelem: lehet, hogy már el is dőlt a német választás? 
Nem sokkal több mint négy hónap van hátra a szeptemberi német választásokig, és az erőviszonyok épp a 
hetekben rendeződtek át. A Zöldek átvették a vezetést a 2005 óta kormányzó Kereszténydemokrata Unió 
(CDU) előtt. A következő hónapok kérdése, hogy az előzés átmeneti lesz-e, vagy a Zöldek megőrzik vezető 
pozíciójukat. A koalíciós sakkozás miatt az sem mindegy, hogy a többi pártnál mekkora lesz a mozgás. A 
Commerzbank szerint nem nagy: a német bank közgazdásza megnézte az újraegyesítés óta lebonyolított 
választások eredményeit, és arra jutott, hogy az utolsó négy hónapban csak minimális mozgás jellemző a 
pártok támogatottságában.  
 

Társadalom 
 
Németország is lazításra készül 
Tovább lassult az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése Németországban, a vírus okozta betegség 
(Covid-19) elleni oltás elfogadottsága pedig emelkedett a hét végén közölt adatok szerint. A legfontosabb 
járványügyi mutatóként számontartott hétnapi fertőzésgyakoriság - a megelőző hét napon regisztrált 
fertőződések százezer lakosra vetített száma - az ország egészét tekintve vasárnap már sorban a harmadik 
napja 100 alatt volt, 83,10-en állt, az előző napi 87,30 és az egy héttel korábbi 118,60 után.     
 
Koronavírus: Németország visszarakta Nagy-Britanniát a veszélyes országok listájára 
Feltette Németország az Egyesült Királyságot a kockázatos szinten koronavírus-fertőzött országok listájára, 
amiért megjelent a briteknél az indiai vírusvariáns - írja a Bloomberg. A német intézkedés vasárnaptól él, 
hivatalosan azért került rá sor, mert „legalább limitáltan” megjelent a B.1.617.2 koronavírus-variáns Nagy-
Britanniában. 
 
Németországban már 40 százalékos az átoltottság 
Negyvenkétmilliónál is több adagot adtak már be a koronavírus elleni oltásokból Németországban, az 
átoltottság pedig megközelítette a negyven százalékot a csütörtökön közölt hivatalos adatok szerint. Az 
oltóközpontokban és a háziorvosi praxisokban az utóbbi 24 órában 1 059 061 adag oltást adtak be a szövetségi 
kormány összesítése szerint. Ezzel 42 611 604-re emelkedett a beadott oltások száma. 
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Koronavírus: feloldják az oltási sorrendet Németországban 
Mindenki, aki betöltötte 16. életévét megkaphatja az oltást Németországban június 7-étől. Ettől a naptól 
feloldják az eddig érvényben lévő, életkori, munkaköri, illetve egészségi állapothoz között prioritási 
kritériumokat. Ezzel kapcsolatban Jens Spahn német egészségügyi miniszter kihangsúlyozta, hogy 
Németországban mindenki, aki szeretné megvédeni magát és másokat, a következő hetekben, illetve a nyár 
folyamán meg fogja kapni az oltást. 
 
Megszüntetnék a rövid távú repülőjáratokat a németországi Zöldek 
A klímavédelem érdekében kevésbé kell ösztönözni a jövőben a légi utazásokat – idézi a Magyar Nemzet a 
németországi Zöldek kancelláriajelöltjének szavait. Anna Baerbock szerint meg kellene szüntetni a rövid távú 
járatokat és az olcsó repülőjegyeket, mivel most versenyeznek a környezetet kevésbé terhelő, de olykor 
drágább vasutakkal. A zöld választási program tervezete szerint a rövid távú repülőjáratokat 2030-ig 
kiszorítanák a vasúti hálózat tömeges kiterjesztésével. 
 

Tudomány és technika 
 
Autonóm járműveket tesztel a Volkswagen 
A Volkswagen haszongépjármű üzletága (VWN) és az autonóm vezetési technológiák fejlesztésére 
specializálódott Argo AI nevű startup a nyáron München környékén tesztelni akarja a német konszern ID.Buzz 
nevű modelljét. Christian Senger, a VWN autonóm vezetésért felelős részlegvezetője kijelentette, hogy a 
céljuk az, hogy 2025-től már közlekedjen az ID.Buzz. Az ügyfelek azután a kiválasztott városokban önállóan 
közlekedő gépkocsik segítségével biztonságban eljuthatnak majd a céljaikhoz és emellett a csomagkiszállító 
szolgáltatások leterheltsége is jelentős mértékben csökkenhet. 
 

Forrás 
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