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Magyar vonatkozás 
(Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva válik elérhetővé.) 

 
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, légiforgalmat 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 
 
A Nagykövetség Németországot érintő utazási tanácsai 
Németországban kb. 200.000 magyar állampolgár tartózkodik. A koronavírus okozta válsághelyzetben 
többen már hazatértek Magyarországra, míg másokat élet- és munkakörülményeik továbbra is itteni 
tartózkodási helyükhöz kötik. Az alábbiakban azon állampolgároknak kívánunk minél hitelesebb és 
aktuálisabb információkkal szolgálni és segíteni, akik útnak indulnak, vagy a hazaút gondolatával 
foglalkoznak. 
 
Aktuális információk a korona vírussal kapcsolatos tudnivalókról Ausztriában 
Fontos információk a korona vírus kapcsán hozott rendelkezésekről, utazási korlátozások tekintetében, 
az osztrák vírus-helyzettel kapcsolatos hivatalos információk (pl. fertőzöttek száma és további hasznos 
gyűjteménye  
 
Egy hete ostromolják a magyar határt a román és bolgár autósok 
Bár a magyar kormány már több mint egy hete lezárta a határokat, még mindig naponta több ezer 
román és bolgár autós gyűlik össze a hegyeshalmi átkelő osztrák oldalán, hogy este 9 és hajnali 5 óra 
között átléphesse a magyar határt, és egy humanitárius folyosón eljusson saját hazájába. A legtöbben 
elveszítették munkájukat nyugaton a koronavírus miatt, és már napok óta úton vannak. 
 
Egyelőre állja a sarat a Knorr-Bremse  
Jelenleg 80-90 százalékon zajlik a termelés a Knorr-Bremsénél – közölte a Világgazdasággal Sávos 

András ügyvezető, aki a DUIHK elnökeként büszke arra, hogy a német nagyvállalatok hazai leánycégei 
felelősségteljesen járnak el ebben a mindenki számára új helyzetben. A Knorr-Bremse megrendelés--
állománya egyelőre nagyobb, mint egy évvel ezelőtt, de a koronavírus-járvány miatt arra lehet számítani, 
hogy az optimistább forgatókönyv szerint 5–10, a pesszimistább szerint pedig 15–20 százalékos 
visszaesés következhet be. 
 
A Daimler konszern munkahelyei nincsenek veszélyben 
Interjút adott a Handelsblattnak Ola Källenius - a Daimler vezérigazgatója, amelyben kiemelte, a 
konszern munkahelyei nincsenek veszélyben, és a Daimler jelenleg nem szorul állami segítségre. A 
vezérigazgató helyesli és arányosnak nevezte a német kormány eddigi döntéseit a koronavírus 
egészségügyi és gazdasági hatásainak kezelésében. A konszern elegendő likvid tőkével rendelkezik. 
Folyamatosan kapcsolatban állnak a beszállítóikkal is, és eddig egyik beszállítójuk sem jelezte, hogy akut 
likviditási gondokkal küzdene.  
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Aktuális osztrák hírek 
 
Az osztrák gazdasági segélycsomag egyes rendelkezései 
Az osztrák kormány a múlt héten egy 38 milliárd eurós gazdasági segélycsomagot fogadott el, amelynek 
célja az osztrák gazdaság átsegítése a koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági és munkaerőpiaci 
válságon. A csomagon belül három nagyobb intézkedéscsomag – és ahhoz kapcsolódó támogatási alap 
– került kialakításra, amelyek egymást kiegészítve meghatározott szempontok szerint támogatják a válság 
által érintett egyes célcsoportokat: 

 csökkentett munkaidő modell (Kurzarbeitszeit-modell) a munkahelyek megőrzésére és a 
tömeges elbocsátások megelőzésére 

 mikro- és kisvállalatok, egyéni vállalkozások és szellemi szabadfoglalkozásúak megsegítését célzó 
„súlyos esetek alap” (Härtefallfond) 

 nagyvállalatok likviditásának megőrzését célzó segélyalap (Notfallfond) és hitelgarancia 
 
2,5%-os recesszió üthet be Ausztriában 
A bruttó hazai termék 2,5 százalékos csökkenésére számít az idén Ausztriában az osztrák iparszövetség 
a Kurier napilapban megjelent interjú alapján. Recesszióval és az osztrák gazdaságot érő, 13,7 milliárd 
eurós kieséssel számol 2020-ra Christian Helmenstein az osztrák iparszövetség, az 
Industriellenvereinigung vezető közgazdásza, az Economica Institut für Wirtschaftsforschung 
gazdaságkutató intézet igazgatója. 
 
A héten dönthetnek, mikor vonják vissza az óvintézkedéseket Ausztriában 
Sebastian Kurz azt mondta, az adatok és a tények függvényében dől majd el, mikor lehet visszavonni az 
új koronavírus miatt Ausztriában bevezetett óvintézkedéseket. Az osztrák kancellár a keddi bécsi 
sajtótájékoztatóján jelentette ezt be azt követően, hogy beszámolt a koronavírus-fertőzés terjedésének 
mértékéről, illetve a szükséges teendőkről. 
 
Vírusszigor: az osztrákok nem lázadnak, és bíznak a kormányukban 
Az osztrák lakosság megértéssel fogadta a koronavírus miatt bevezetett szigorításokat, egységesnek 
mutatkozik, és többségük bízik a kormányban. Hivatalos közlések szerint a lakosok 95 százaléka betartja 
az óvintézkedéseket. Az ottani politikai elit nagyrészt szintén félretette az ellentéteket a vészhelyzetben. 
 
1100 katonát vetnek be a járvány miatt Ausztriában 
Csaknem 1100 katonát vetettek be Ausztria teljes területén, nemcsak a határok ellenőrzésében segítik a 
rendőrség munkáját, de a testhő-mérésben is részt vesznek, ezenkívül a nagy élelmiszerláncok 
elosztóközpontjaiban is besegítenek, sőt, az áruházak infóvonalait is ők kezelik. És ez csak a kezdet: 
május 4-étől már 3000 katonának lesz ez (is) a dolga. 
 
Zseniális koronavírus applikációt indított az osztrák Vöröskereszt, amivel figyelmeztetni lehet 
azt, akit megfertőzhettünk 
Stopp Corona néven készített applikációt okostelefonokra az osztrák Vöröskereszt. Az alkalmazással azt 
akarják elérni, hogy megakadályozzák a vírusfertőzés terjedését, minél hamarabb megszakítsák a 
terjedési láncolatokat. Az alkalmazás tulajdonképpen egyfajta "kapcsolattartási naplóként" működik. Ha 
két ember találkozik, együtt utazik, munka miatt kell időt tölteniük együtt, és nem mindig lehetséges 
betartani a 2 méternél nagyobb távolságot, digitálisan kell kezet fogniuk egymással, azaz be kell jelölniük 
egymást. A rendszer anonim módon rögzíti, hogy ők kapcsolatba kerültek egymással.  
 
Egy osztrák síterep vendégei szórhatták tele vírussal a kontinenst 
Egy osztrák síterep és azon belül is egy kocsma különösen nagy szerepet játszhatott a koronavírus 
európai terjesztésében. Az illetékesek nagyon korán tudtak az esetről, a néppárti tartományfőnök 
mégsem akarta lezárni a területet. Németországtól Izlandig fertőztek az itt üdülők. 
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Aktuális németországi hírek 
 
A német szövetségi kormány elfogadta a 156 Mrd eurós pótköltségvetést és gazdasági 
mentőcsomagot 
A szövetségi kormány elfogadta a 2020-re szóló pótköltségvetést, mely 156 Mrd EUR új adósság 
felvételét tartalmazza. Olaf Scholz (SPD) szövetségi pénzügyminiszter azzal számol, hogy a gazdaság 
visszaesése 2020-ban a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonlóan 5 %-kör fog alakulni, mely 35 Mrd EUR 
adóbevétel kiesést jelenthet, a fennmaradó 121 Mrd EUR a költségvetési többletkiadásokat fedezi. 
 
A német gazdasági mentőcsomag fogadtatása 
A szövetségi kormány, majd nagy többséggel a Bundestag is elfogadta a 2020-re szóló pótköltségvetést, 
mely 156 Mrd EUR új adósság felvételét, illetve átfogó gazdasági mentőcsomagot tartalmaz. Az AfD 
tartózkodása mellett az összes parlamenti párt megszavazta a törvénytervezetet, pénteken így az a 
Bundesrat elé kerülhet. A törvénytervezet egyhangú elfogadását az is jelzi, hogy a szavazást nem előzte 
meg felszólalás, pár percig tartott csupán az ülés. 
 
A német minta máshol is hódít 
A német Kurzarbeit (rövidített munkaidő) egyre több közgazdász és politikai döntéshozó elismerését 
vívta ki az elmúlt napokban. Többen azon a véleményen vannak, hogy ennek általános alkalmazása a 
válság alatt hatékony eszköz lehet a tömeges munkanélküliség megakadályozására. A módszert rövid 
időn belül több országban is mintaként tekintik. A britek pénteken mutatják be a kormány által 
összeállított munkahely-megőrzési programot, melynek fontos pillére lehet a kormány által fizetett 
pótlólagos támogatás mellett bevezetett rövidített munkaidő. 
 
Berlin nem hagyja a piaci rablógazdaságot 
A német szövetségi kormány nem engedi, hogy külföldi fedezeti alapok (hedge fund) a koronavírus-
járvány miatti nehézségeket kihasználva megkaparintsanak hazai vállalatokat - jelentette ki Berlinben 
Peter Altmaier gazdasági miniszter az MTI szerint. Hangsúlyozta: mindazoknak, akik hedge fundoknál 
és egyéb intézményeknél már előre örülnek a járvány révén kínálkozó lehetőségeknek, azt üzeni, hogy 
"félreértés ne essék", a német kormány elkötelezetten kiáll a hazai vállalkozások mellett. 
 
Senki nem ad el több autót náluk a világon – Most megjósolták, mikor állhat helyre az autópiac 
A Volkswagen úgy látja, nyárra már rendeződhet a német autópiac helyzete és visszatérhet az 
üzletmenet a normális kerékvágásba. A világ legnagyobb autógyártója a koronavírus gyors terjedése, 
annak megfékezése érdekében döntött úgy, leállítja termelését európai gyáraiban. Meg kell tanulnunk 
együtt élni a koronavírussal – jelentette ki Jürgen Stackmann, a Volkswagen Igazgatóságának 
értékesítésért felelős tagja. Beszélt arról is, hogy vannak már biztató folyamatok, Kínában például a 
termelés megint kezd felfutni és a vásárlók is visszatérnek az autószalonokba. 
 
A Bosch korona-gyorstesztet fejlesztett ki 
A Bosch kifejlesztett egy gyorstesztet, amely akár 2,5 órán belül kimutatja a Covid-19-es vírussal való 
fertőzöttséget. A teszt teljesen automatizált, és akár áprilistól kezdve használható lesz a németországi 
praxisokban, kórházakban, laborokban, valamint a nemzetközi piacokra is bekerülhet. Tekintettel arra, 
hogy a teszt az orvosi kezelés helyszínén elvégezhető, az esetleges szállítás, valamint értékes idő is 
megtakarításra kerülhet. 
 

Érintkezési tilalmat vezetnek be Németországban 
Németország egész területére kiterjesztik az érintkezési tilalmat a koronavírus-járvány miatt. Egy 
háztartásból egy időben legfeljebb két ember tartózkodhat a lakásán kívül, de bezárnak a fodrászatok, a 
szoláriumok és a masszázsszalonok is. Az intézkedést be nem tartókat a rendőrség hazaküldheti vagy 
megbüntetheti, jelentette be Angela Merkel német kancellár vasárnap délutáni televíziós beszédében. 
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Rengeteg teszt, alacsonyabb halálozási arány Németországban 
Rendkívül alacsony a COVID-19-betegek halálozási aránya Németországban: a kínai Hupej tartomány 
3,8 és az olaszok 10 százalékához képest náluk 0,5 százalék. A szekemberek szerint ennek oka a sűrű és 
alapos tesztelésben keresendő. A németek már a fertőzés terjedésének kezdetén alaposan teszteltek, és a 
fertőzés-pozitív személyeket azonnal karanténba tették - ezekkel a drasztikus és korai lépésekkel 
sikerülhetett nekik megszüntetni továbbfertőzés lehetőségét. 
 
Németország más országokból is fogad betegeket 
Németországban továbbra is emelkedik az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) bizonyítottan 
fertőzöttek száma, de a vírus okozta betegség (Covid-19) súlyos eseteinek kezelésére szolgáló kórházi 
kapacitást egyelőre nem feszítette túl a járvány, így Szászország tartomány a római vezetés felkérésére 
igyekszik közreműködni az olasz ellátórendszer terheinek csökkentésében. A kezelésre átvett 
olaszországi betegek kedd hajnalban érkeztek meg 
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