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Alapadatok

Hivatalos név: Németországi Szövetségi Köztársaság
Főváros

Berlin

Államforma

szövetségi köztársaság

Kormányzat

Németország parlamentáris szövetségi köztársaság, politikai
rendszerének alapja az 1949-es (bonni) német alkotmány
(Grundgesetz, tulajdonképpen Alaptörvény). A kormányfő a
parlament által választott szövetségi kancellár (Bundeskanzler)

Pénznem

Euro (EUR)=100 Eurocent

Hivatalos nyelv

német

Beszélt nyelvek

regionálisan alsó- és felsőszorb, dán, alnémet, fríz, cigány

Területe

357 023 km²

Lakossága:

81,8 millió fő (2015. szept. 30.)

Éves népességszaporulat

0,17% (becslés, 2015)*

Időeltolódás

GMT + 1 óra

Etnikai megoszlás

német 91,5%, török 2,4%, egyéb 6,1% (amely nagyrészt görög,
olasz, lengyel, orosz, szerb-horvát, spanyol)**

Vallások

protestáns 34%, római katolikus 34%, muszlim 3,7%, felekezet
nélküli vagy egyéb 28,3%

Nemzeti ünnep

október 3. (Újraegyesítés)

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html (letöltés időpontja: 2014. október)
*http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW (Frissítés időpontja: 2016. június)

Németország Európa legnagyobb gazdasága és a második legnépesebb nemzete
Oroszország után. Az egyik legfontosabb tagja a kontinens gazdasági, politikai és védelmi
szervezeteinek.
1. Történelmi áttekintés
Az első német birodalom „Reich”, más néven a Német-római Birodalom a Frank
Birodalom 843-as felosztásakor jött létre és különböző formákban egészen 1806-ig létezett,
amikor is a napóleoni háborúk egyik következményeként felbomlott. 1815 és 1871 között
Németország független államok tucatjaiból állt, ezekből 39 a Német Szövetség (Deutscher
Bund) tagja volt. A második Reich, a Német Császárság kikiáltása 1871-ben történt, a
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franciák porosz–francia háborúban elszenvedett 1870-es veresége után. Németország
egyesítése 1871. január 18-án következett be, amikor Otto von Bismarck porosz
miniszterelnök vezetésével a számos független német állam egy nemzetállammá egyesült,
megalkotva a Német Birodalmat. 1914-ben, az első világháború kezdetén a német csapatok
behatoltak Franciaországba. A világháború 1918-ban véget ért, a német császárt
lemondásra kényszerítették, majd az 1918-ban kitört forradalom leverése után a császárság
helyén létrejött a Weimari köztársaság. A Nagy Világválság miatti katasztrofális helyzetbe
került a német gazdaság. 1933-ban a nemzetiszocialista párt nyerte a választásokat, majd
Hitler került hatalomra. Az 1933-45 között totalitáriánus államot épített ki, a Harmadik
Birodalmat (Reich). 1934-ben Adolf Hitler a birodalom vezetője, ezzel a teljes hatalom a
kezében összpontosult. 1936-ban német csapatok szállták meg a demilitarizált
Rajnavidéket, 1938-tól Hitler Nagy Németország létrehozására törekedett: a német
csapatok bevonultak Ausztriába (Anschluss), annektálta a Szudétavidéket, majd később
elfoglalta egész Csehországot. 1939. szeptember 1-jén háborút indított Lengyelország
ellen, két nappal később hadat üzent Németországnak Nagy-Britannia és Franciaország.
Ezzel megkezdődött a második világháború, amelynek kezdetén Németország gyorsan
uralma alá hajtotta Európa nagyobbik részét. 1941. június 22-én Hitler megtámadta a
Szovjetuniót, és hadat üzent az Egyesült Államoknak. A háborúban Németország
vereséget szenvedett miután 1944. június 6-án a szövetséges csapatok partra szálltak
Normandiában és az Elba vonaláig nyomultak előre. A Vörös Hadsereg elfoglalta Berlint,
1945. május 8-án a német csapatok feltétel nélkül kapituláltak. A háború Németországra
nézve katasztrofális következményekkel járt. Lakosságának közel 10%-a (7 millió fő)
pusztult el, az ország romokban állt, az ország a háború után jelentős területeket vesztett.
1949-ben két német állam jött létre. Az angol, francia és amerikai megszállási övezetben a
Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK, köznyelven Nyugat-Németország), és a
szovjet megszállási övezetben a Német Demokratikus Köztársaság (NDK, köznyelven
Kelet-Németország). A nagyhatalmak Berlint is kettéosztották. A szocialista rendszerek
európai összeomlása után, 1990-ben a két német állam egyesült (jogi szempontból az NDK
szűnt meg) és az egységes ország lett az NSZK jogutódja. Németország az Európai Unió
alapító tagja Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg és Olaszország mellett. Ma
Németország az Európai Unióban a minél szorosabb politikai, védelmi és biztonsági
együttműködés létrehozására törekszik.
Forrás: http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Germany-history.htm,
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Einigung és
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Germany,
Frissítés időpontjai: 2016. június
2. További hasznos információk német nyelven
Az ország politikájáról:
Deutschland.de politikai témában: https://www.deutschland.de/de/topic/politik
Tatsachen über Deutschland:
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/inhaltsseiten-home/zahlenfakten/geografie.html
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Az ország történelméről:
Tatsachen über Deutschland:
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/geschichte.html
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands
Lonely Planet online útikönyv: http://www.lonelyplanet.com/germany/history

Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok
Legfontosabb indikátorok
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GDP (milliárd €)*

2.300,6

2.393,3

2.513,2

2.561,7

2.460,3

2.580,1

2.703,1

2.754,9

2.820,8

2.915,7

3.025,9

Egy főre jutó GDP
(€)

28.288

29.483

31.031

31.719

30.569

32.137

33.673

34.253

34.978

36.003

37.099

GDP növekedési
üteme (%, év/év)*

0,7

3,7

3,3

1,1

-5,1

4,0

3,3

0,7

0,4

1,6

1,7

Ipari termelés
növekedési üteme
(%)*

1,0

5,9

4,2

-1,7

-15,1

15,4

5,4

-0,7

0,0

1,8

n.a.

Infláció (fogyasztói
árak, %)*

1,5

1,6

2,3

2,6

0,3

1,1

2,1

2,0

1,5

0,9

0,2

Exportvolumen
(milliárd €

786,3

893,0

965,2

984,1

803,3

952,0

1.061,2

1.092,6

1.088,0

1.123,7

1.196,4

HDI (Emberi
Fejlettségi Index)**

0,887

n.a.

n.a.

0,902

n.a.

0,904

0,908

0,911

0,911

0,041

n.a.

GCI (Globális
Versenyképességi
Index)***

n.a.

5,5

5,5

5,5

5,4

5,4

5,4

5,5

5,5

Forrás: Magyarország Berlini Nagykövetsége, 2016. június

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail:gvi@gvi.hu• Internet:http://www.gvi.hu
5 / 35

5,5

2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Legfontosabb exportpartnerek

Egyesült Államok (9,52%), Franciaország (8,62%), Egyesült Királyság
(7,47%), Hollandia (6,65%), Kína (5,95%), Olaszország (4,86%),
Ausztria (4,85 %)

Legfontosabb exporttermékek

gépjármű, vegyszer, számítógép és elektronikai termék, gyógyszer,
fém, közeledési eszközök, élelmiszer

Importvolumen

948,1 milliárd EUR (2015. becslés)

Exportvolumen

1.195,9 milliárd EUR (2015. becslés)

Legfontosabb importpartnerek

Kína (9,65 %), Hollandia (9,30 %), Franciaország (7,07 %), Egyesült
Államok

Legfontosabb importtermékek

adatfeldolgozó berendezés, jármű, vegyi anyagok, olaj és gáz, fém,
gyógyszer, élelmiszer, mezőgazdasági termék

Forrás: Magyarország Berlini Nagykövetsége

3. Gazdasági helyzet
A
német
statisztikai
hivatal
(Statistische
Bundesamt,
Destatis,
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html) előzetes eredményei alapján 2015-ben a
német export, import és exporttöbblet adatai új rekordértékeket értek el. 2015-ben
Németországból 1.195,9 milliárd euró értékben exportáltak árut, az import pedig 948,1
milliárd eurót tett ki. Ezzel a német export 6,4%-kal, az import pedig 4,2%-kal volt
magasabb, mint 2014-ban. A német külkereskedelmi mérleg így a valaha volt
legmagasabb, 247milliárd eurós többlettel zárt 2015-ben, jelentősen meghaladva a
korábbi rekordértéket
A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint Németország bruttó hazai terméke 2015ben nominálisan 3.026,6 milliárd euró volt, ami
 az Európai Bizottság által a 28 EU-tagországban becsült 14.611 milliárd euró GDP
21,
 míg az euró-övezet országaiban becsült 10.380 milliárd eurós GDP 29 %-a.
Németország bruttó hazai terméke 2015-ben 1,7 %-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Ez
 0,1 %-kal magasabb a 2014. évinél,
 ugyanilyen mértékben haladja meg az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi
főigazgatósága által 2015 őszén Németország nélkül az euróövezetre jelzett 1,6 %-os
növekedési ütemét,
 0,2 százalékponttal alacsonyabb a gazdasági és pénzügyi főigazgatóság által az
Európai Unió 28 tagországára ugyancsak 2015 őszén jelzett 1,9 %-os növekedési
dinamikánál;
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Európából kilépve: jóval alacsonyabb a 6,8 %-ra becsült kínai és 2,6 %-os USAmutatónál, viszont meghaladja a 0,7 %-os japán növekedési dinamikát.

Figyelemre méltó, hogy – miután 2012-ben 0,4, 2013-ban pedig csak 0,3%-kal növekedett a
német gazdaság teljesítménye – 2014-ben ez 1,6 %-ra emelkedett, s 2015-ben további 0,1 %kal sikerült tovább növelni.
Németország a maga 1,7 %-os növekedési dinamikájával az euróövezet középmezőnyében
helyezkedik el, mert – szintén az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi
főigazgatóságának 2015 őszi előrejelzése szerint – ettől magasabb növekedési dinamikát
ért el Írország, Málta, Szlovákia, Spanyolország, Luxemburg, Szlovénia, Lettország,
Hollandia és Észtország. (Az euróövezeten kívüli országok közül pedig a Németországnál
magasabb gazdasági növekedést elért országok listájához hozzáírandó Csehország,
Lengyelország, Románia, Svédország, Magyarország és az Egyesült Királyság is).
2015-ben a német GDP 69,0%-a keletkezett a szolgáltatásokban, 25,8 %-a az iparban,
4,7 %-a az építőiparban, 0,6%-a a mező- és erdőgazdaságban. (Összehasonlításul:
negyedszázaddal ezelőtt, a német újraegyesülés utáni első teljes évben a szolgáltatásoknak
a GDP-hez való hozzájárulása még nem érte el a 62%-ot, az ipar hozzájárulása még
megközelítette a 31%-ot, az építőiparé 6,0%, a mező- és erdőgazdaságé pedig 1,2 % volt.)
Az elmúlt évi fejlődés elsőszámú hajtómotorja a magánfogyasztás volt, amely – a
megelőző két év 0,6, illetve 0,9%-os fejlődésével szemben – 1,9%-kal haladta meg az egy
évvel korábbit. (A magánfogyasztás folyó áron 1.632,6 milliárd eurót tett ki, ami a bruttó
hazai termék 53,9%-a.)
A magánfogyasztást meghaladó mértékben, 2,8 %-kal, 589,2 milliárd euróra emelkedtek az
állam fogyasztási kiadásai, melyek 19,5 %-kal részesednek a GDP felhasználásában (s
amely szintén erőteljesebb emelkedést mutat, mint a megelőző két év 0,8, illetve 1,7 %-os
növekedési dinamikája).
A beruházások – 602,9 milliárd euró – tavaly a GDP felhasználásában 19,9%-kal
részesedtek. Ezen belül a gépi beruházások volumene 3,6, míg az építési beruházásoké
0,2%-kal haladta meg a 2014. évit, (megjegyezve, hogy mindkét mutató alacsonyabb, mint
a 2014. évi 4,6, illetve 2,9 %-os mutató).
Élénkültek a külkereskedelmi kapcsolatok. Az 1.419,0 milliárd euróra becsült áru- és
szolgáltatás-export 5,4 %-kal, míg az 1.182,0 milliárd eurós behozatal 5,7 %-kal haladja
meg a 2014. évit. (Megjegyezve, hogy a két megelőző évben ettől alacsonyabb, 2013-ban
1,6 %-os export és 3,1 %-os import-, míg 2014-ben 4,0 %-os export- és 3,7 %-os
importnövekedést mértek).
Az állami költségvetés – a 2013. évi 3,1 milliárd eurós kiadási és a 2014. évi 8,9 milliárd
eurós bevételi többlet után, ami a GDP -0,1, illetve 0,3 %-ának felelt meg – 2015-ben 16,5
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milliárd eurós bevételi többlettel zárt. Ez az éves bruttó hazai termék 0,5 %-a. A 16,5
milliárd eurós bevételi többletből a szövetségi költségvetés 12,2, a települések és a
társadalombiztosítás egyaránt 2,1 milliárd euróval részesedett, míg a tartományok
egyensúlyi állapotot értek el.
Az állami költségvetés GDP-hez viszonyított fél százalékos bevételi többlete – a többi
ország esetében az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatósága 2015 őszi
előrejelzését figyelembe véve – Németországban a legmagasabb, rajta kívül – a bruttó
hazai termék 0,2 %-át kitevő – bevételi többlettel csak Észtország büszkélkedhet. Az
euróövezet GDP-arányos kiadási többlete – a német mutató nélkül – a 2014. évi 2,6 %-ról
2,0 %-ra mérséklődött.
Az állam bruttó adósságállománya az elmúlt négy évben folyamatosan csökkent: amíg
ugyanis 2012-ben még a GDP 79,7, 2013-ban 77,4, 2014-ben pedig 74,9 %-át tette ki, 2015ben - a bevételi többlet és a bruttó hazai termék együttes növekedése hatására - 71,4 %-ra
mérséklődött.
Németországban folytatódott a foglalkoztatottság tíz éve tartó folyamatos emelkedése
úgy, hogy a foglalkoztatottak éves átlagszáma 2015-ben első ízben haladta meg a 43 millió
főt, ami az első számítások szerint 329 ezer fővel, 0,8 %-kal magasabb az egy évvel
korábbinál. A német újraegyesülés óta még soha sem voltak ilyen kevesen munka nélkül,
mint most, amikor a gazdaságkutató intézetek többsége 2016-ra a foglalkoztatottság
további emelkedését valószínűsíti. A minimálbér 2015. januári bevezetésének – az előzetes
félelmekkel szemben - nem volt számottevő nemzetgazdasági hatása.
Az egy munkaórára jutó termelékenység 0,5, az egy foglalkoztatottra ettől erőteljesebben,
0,9 %-kal emelkedett.
A fogyasztói árak 2015-ben az első számítások szerint rendkívül alacsony ütemben,
csupán 0,3 %-kal emelkedtek.
Forrás : Szövetségi Statisztikai Hivatal sajtótájékoztatója, 2016. január (Magyarország
Berlini Nagykövetsége)

4. További hasznos gazdasági információk angol nyelven
Statisztikák német nyelven:
http://de.statista.com/statistik/faktenbuch/355/a/l-nder/deutschland/wirtschaft-indeutschland/
Németország központi statisztikai hivatala angol nyelven:
https://www.destatis.de/EN/Homepage.html
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index: http://hdr.undp.org/en/statistics/
Versenyképességi Index:
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http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
A Világbank adatbázisa: http://data.worldbank.org/country/germany
ENSZ-adatok: http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Germany
Business
Hungary:
http://businesshungary.gov.hu/orszagismerteto?orszagismertetonemetorszag

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
A jelenlegi kétoldalú kapcsolatok egyik fontos alapja az 1992-ben megkötött
"A Németországi Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a baráti
együttműködésről és európai partnerségről szóló szerződés". A jó viszonyt tovább
bővítette az 1994-ben megkötött kulturális egyezmény. A szövetségi tartományok szintjén
is, pl. Bajorország, Baden-Württemberg, Türingia és Szászország, szoros kapcsolatok
alakultak ki Magyarországgal. A kb. 400 testvérvárosi kapcsolatból és együttműködésből
álló sűrű háló is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a két ország lakosai közelebb
kerüljenek egymáshoz.
Európai és multilaterális szinten Németország és Magyarország közötti együttműködést
az Európai Unió és Magyarország között 1994-ben megkötött Európa Egyezmény,
Magyarország 1999. márciusi NATO-csatlakozása és a 2002 végén lezárt EU-csatlakozási
tárgyalások bővítették és mélyítették el. Ezen kívül a két ország számos nemzetközi
szervezetben szorosan együttműködik, pl. az ENSZ-ban, az EBESZ-ben és a budapesti
székhelyű Duna-Bizottságban.
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2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
Magyar-német gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok
a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint
A magyar-német áruforgalom szerkezete a KSH adatai alapján
Magyar kivitel
Megnevezés

2011. évi

Rész-

2012. évi

Rész-

2013. évi

Rész-

2014. évi

2014.

2015. évi

2015. évi

2015. évi

forgalom

arány

forgalom

arány

forgalom

arány

forgalom

évi

forgalom

változás,

részarány

millió €

%

millió €

%

millió €

%

millió €

rész-

millió €

%

%

+9,3

3,4

arány
%
Élelmiszer, ital,

699,3

3,6

783,9

3,9

839,4

4,0

778,6

3,4

850,8

Nyersanyagok

403,8

2,0

417,6

2,1

404,7

1,9

403,1

1,7

403,7

+0,1

1,6

Energia-

124,1

0,6

140,0

0,7

122,8

0,6

120,3

0,5

67,7

-44,3

0,3

5.800,7

29,3

6.094,6

30,5

6.240,5

29,7

6.520,8

28,1

6.445,6

-1,2

26,1

12.754,9

64,5

12.553,6

62,8

13,392,1

63,8

15.405,6

66,3

16.924,2

+9,9

68,6

Összesen

19.782,8

100,0

19.989,7

100,0

20.999,6

100,0

23.228,5

100,0

24.692,0

+6,3

100,0

Megnevezés

2011. évi

Rész-

2012. évi

Rész-

2013. évi

Rész-

2014. évi

2014.

forgalom

arány

forgalom

arány

forgalom

arány

forgalom

évi

millió €

%

millió €

%

millió €

%

millió €

dohány

hordozók
Feldolgozott
termékek
Gépek, gépi
berendezések

Magyar behozatal

rész-

2015. évi
forgalom
millió €

2015. évi

2015. évi

változás,

részarány,

%

%

arány
%
Élelmiszer,

833,3

4,8

800,5

4,4

801,3

4,3

874,4

4,4

890,8

+1,9

4,2

Nyersanyagok

267,6

1,5

266,7

1,5

260,2

1,4

253,1

1,3

273,3

+8,0

1,3

Energia-

87,6

0,5

82,4

0,4

85,3

0,4

70,3

0,4

71,4

+1,6

0,3

6.114,8

35,2

6.091,7

33,7

6.483,5

34,8

6.734,1

33,9

7.108,5

+5,6

33,2

10.062,9

58,0

10.807, 0

59,9

11.008,9

59,1

11.904,7

60,0

13.048,7

+9,6

61,0

17.366,2

100,0

18.048,2

100,0

18.639,2

100,0

19.836,6

100,0

21.392,7

+7,8

100,0

ital, dohány

hordozók
Feldolgozott
termékek
Gépek, gépi
berendezések
Összesen

Letöltés időpontja: 2016. június
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II/1/1. Magyarország
 kivitele a 2013. évi 81,3 milliárd euróról 2014-re 84,5, 2015-re pedig 90,5 milliárd
euróra emelkedett, az elmúlt évben 11,4 %-kal meghaladva a 2013. és 7,1 %-kal a
2014. évit,
 az EU-országokba irányuló kivitel 2013-ban 62,6, 2014-ben 66,1, 2015-ben pedig 71,6
milliárd euró volt, az elmúlt évben 14,3 %-kal meghaladva a 2013. és 8,3 %-kal a
2014. évit,
 ezen belül a régi tagországokba irányuló kivitel – 51,5 milliárd euró - mind a teljes
forgalom, mind az EU-országokba irányuló kivitel növekedési ütemét meghaladva,
8,6 %-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
A Németországba irányuló magyar kivitel az elmúlt évben a 2014. évi 23,23 milliárd
euróról 24,69 milliárd euróra emelkedett az összforgalom, ezen belül az EU-országokba,
illetve az EU régi tagországaiba irányuló forgalomnál szerényebb mértékben, 6,3 %-kal
emelkedett, melynek következtében Németországnak
 a teljes magyar kivitelben elért részaránya 27,5 %-ról 27,3 %-ra,
 az EU-országokba irányuló magyar kivitelben 35,1 %-ról 34,5 %-ra, illetve
 az EU régi tagországaiba irányuló magyar kivitelben 49,0 %-ról 48,0 %-ra
mérséklődött.
A Németországba irányuló magyar kivitelben 2015-ben
 68,5 % a gépek, gépi berendezések részaránya (16,92 milliárd euró, 9,9 %-kal
meghaladva a 2014. évi 15,41 milliárd eurót),
 26,1 % a feldolgozott ipari termékek részaránya (6,45 milliárd euró, 7,3 %-kal
elmaradva a 2014. évi 6,52 milliárd eurónál),
 3,5 % az élelmiszerek, italok, dohány részaránya (0,85 milliárd euró, 9,1 %-kal
meghaladva a 2014. évi 0,78 milliárd eurót),
 1,6 % a nyersanyagok részaránya (0,40 milliárd euró, megegyezik a 2014. évivel),
 0,3 % az energiahordozók aránya (0,07 milliárd euró az egy évvel korábbi 56 %-a).
Megjegyezzük, hogy Magyarország összexportjában a gépek, gépi berendezések aránya
(úgy, hogy abban a német forgalom is benne van), 57, ha pedig a Németországba irányuló
forgalmat figyelmen kívül hagyjuk 52,8 %, (azaz a Németországba irányuló kivitel 15-16
százalékponttal növeli a gépek, gépi berendezések árucsoportnak a teljes forgalomban
elért részarányát).
II/1/2. Magyarország behozatala
 a 2013. évi 74,7 milliárd euróról 2014-re 78,2, 2015-re pedig 82,4 milliárd euróra
emelkedett, az elmúlt évben 10,3 %-kal meghaladva a 2013. és 5,4 %-kal a 2014. évit,
 az EU-országokból származó behozatal 2013-ban 53,5, 2014-ben 58,9, 2015-ben
pedig 63,1 milliárd euró volt, az elmúlt évben 17,7 %-kal meghaladva a 2013. és 7,1
%-kal a 2014. évit,
 ezen belül a régi tagországokból származó behozatal – 45,5 milliárd euró - 6,8 %-kal
volt magasabb, mint egy évvel korábban.
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A Németországból származó behozatal az elmúlt évben a 2014. évi 19,84 milliárd euróról
7,8 %-kal, 21,39 milliárd euróra, azaz a teljes behozatalt 2,4 százalékponttal meghaladó
mértékben növekedett, melynek következtében Németországnak
 a teljes magyar behozatalban elért részaránya 25,4 -ról 25,8 %-ra,
 az EU-országokból származó behozatalban 33,7 %-ról 33,9 %-ra, illetve
 az EU régi tagországaiból származó behozatalban 46,6 %-ról 47,0 %-ra emelkedett.
A Németországból származó magyar behozatalban 2015-ben
 61,0 % a gépek, gépi berendezések részaránya (13,05 milliárd euró, 9,6 %-kal
meghaladva a 2014. évi 11,90 milliárd eurót),
 33,2 % a feldolgozott ipari termékek részaránya (7,11 milliárd euró, 5,6 %-kal
meghaladva a 2014. évi 6,73 milliárd eurót),
 4,2 % az élelmiszerek, italok, dohány részaránya (0,89 milliárd euró, 1,91 %-kal
meghaladva a 2014. évi 0,87 milliárd eurót),
 1,3 % a nyersanyagok részaránya (0,27 milliárd euró, 8,0 %-kal több a 2014. évi 0,25
milliárd eurónál),
 0,3 % az energiahordozók aránya (0,07 milliárd euró, 1,6 %-kal több mint a 2014. évi
–kerekítve - 0,07 milliárd euró).






II/1/3. Magyarország
exporttöbblete a 2013. évi 6,55 milliárd euróról 2014-re 6,27 euróra mérséklődött,
majd 2015-ben rekordszintet, 8,12 milliárd eurót ért el,
ezen belül az az EU-országokkal szemben elért kiviteli többlet a 2014.évi 7,23
milliárd euróról 8,58 milliárd euróra,
a régi tagországokkal szembeni kiviteli többlet 4,83 milliárd euróról 6,01 milliárd
euróra emelkedett,
a Németországgal szembeni exporttöbblet ezzel szemben 3,39 milliárd euróról 3,30
milliárd euróra mérséklődött.

Ennek megfelelően elmondható, hogy Németországnak
 a teljes magyar kiviteli többletben elért részaránya a 2014. évi 54,0 %-ról 40,6 %-ra,
 az EU-országokkal szemben elért kiviteli többletben 46,9 %-ról 38,5 %-ra, míg
 a régi tagországokkal szemben elért kiviteli többletben pedig 70,2 %-ról 54,9 %-ra
mérséklődött.
II/2. A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint
 Magyarország Németországba irányuló kivitele a 2010. évi 16,39 milliárd és a 2014.
évi 21,97 milliárd euróról 2015-re 23,73 milliárd euróra,
 Németország Magyarországra irányuló kivitele a 2010.évi 14,13 milliárd és a 2014.
évi 19,83 milliárd euróról 2015-re 21,78 milliárd euróra emelkedett,
 a Németországgal szembeni magyar kiviteli többlet pedig a 2014.évi 2,14 milliárd
euróról 2015-re 1,96 milliárd euróra mérséklődött.
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A növekedés mértéke a magyar kivitel esetében 7,8, a behozatal esetében pedig 9,5 % mindkét esetben meghaladva Németország teljes külkereskedelmi forgalmi dinamikáját.
Ennek hatására Magyarországnak
 a teljes német behozatalban elért részaránya a 2011. évi 2,02 és a 2014.évi 2,41 %-ról
2,50, míg
 a teljes német kivitelben elért részaránya a 2009. évi 1,45 és a 2014. évi 1,76 %-ról
1,82 %-ra emelkedett.
A német adatok szerint továbbra is öt olyan tartomány van, ahová az éves magyar kivitel
értéke meghaladja az 1 milliárd eurót, ezen belül továbbra is tart a két délnémet tartomány
dominanciája. Részesedésük a teljes magyar kivitelben meghaladja az 50 %-ot. 2015-ben
különösen dinamikusan, 13,5 %-kal bővült a Bajorországba irányuló kivitel. A közvetlenül
a keleti tartományokba irányuló kivitel az átlagtól elmaradó mértékben bővült, a teljes
forgalomban elért részarányuk nem éri el az 5,0 %-ot. Ezen belül Szászország veszi fel a
keleti tartományokba irányuló kivitel csaknem felét.
A behozatali oldalon a legszembetűnőbb Türingia exportjának a járműipari alkatrészszállítások dinamikus emelkedéséből adódó bővülése, melynek következtében
Magyarország – 1 milliárd eurót meghaladó forgalommal – az első helyre lépett elő a
tartomány exportpiacai sorában.
A magyar-német áruforgalom alakulása a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai alapján,
tartományi részletezésben, a magyar kivitelben elért rangsor alapján.
Tartomány

Bajorország
Baden-Württenberg
Észak-RajnaVesztfália
Hessen
Alsó-Szászország
Szászország
Rajna-Pfalz
Hamburg
Saarvidék
Schleswig-Holstein
Bréma
Türingia
Berlin
Szász-Anhalt
Brandenburg
Mecklenburg-ElőPomeránia
Összforgalom
Keleti tartományok
(Berlinnel)

2014. évi
magyar
export
Millió
euró
7.502
5.714
2.204

2015. évi
magyar
export
Millió
euró
8.518
6.084
2.138

2015. évi
változás %

2015. évi
részarány %

2015. évi
német
export
Millió
euró
3.137
4.371
3.258

2015. évi
változás %

2015. évi részarány %

36,0
25,7
9,0

2014. évi
német
export
Millió
euró
2.723
4.055
3.073

13,5
6,5
-3,0

15,2
7,8
6,0

14,4
20,1
15,0

1.890
1.740
500
398
382
225
326
158
146
174
148
110
48

1.976
1.820
526
438
396
273
267
214
161
150
146
136
49

4,5
4,6
5,3
9,9
3,8
21,3
-18,2
35,3
10,4
-13,6
-1,6
23,5
1,0

8,3
7,7
2,2
1,8
1,7
1,2
1,1
0,9
0,7
0,6
0,6
0,6
0,2

1.230
1.497
578
590
277
344
246
74
853
118
310
140
47

1.228
1.662
623
651
398
368
265
71
1.020
122
330
149
46

-0,1
11,0
7,9
10,2
43,7
7,0
7,9
-3,5
19,6
3,9
6,4
6,9
-2,0

5,7
7,7
2,9
3,0
1,8
1,7
1,2
0,3
4,7
0,6
1,5
0,7
0,2

21.965

23.727

8,0

100,0

19.832

21.777

9,8

100,0

1.126

1.167

3,7

4,9

2.045

2.291

12,0

10,5

Forrás: Szövetségi Statisztikai Hivatal, idézi: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
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II/3. Német befektetői aktivitás Magyarországon
A Magyarországon végrehajtott német tőkebefektetések volumene a Szövetségi Bank
utolsó nyilvánosságra hozott adatai szerint 2012 végén 15.690 millió euró volt.

Ágazati megoszlás:
járműipar
egyéb feldolgozóipar
energiaszektor
kereskedelem
informatika és kommunikáció
pénzügyek
egyéb

31,1 %
18,0 %
14,2 %
13,1 %
7,3 %
5,3 %
10,9 %.

Tartományi megoszlás:
Bajorország
Észak-Rajna-Vesztfália
Baden-Württemberg
Hessen
Egyéb

6.017 millió euró
4.138 millió euró
2.881 millió euró
1.111 millió euró
1.543 millió euró

Az elmúlt két évben német nagyvállalatok – Audi, Robert Bosch, Daimler AG, Knorr
Bremse, Adam Opel, stb. - egy sor új beruházást adtak át különféle magyar városokban,
részint zöldmezős beruházásként, de főként már működő leányvállalataink bővítéseként.
Frissítve: 2016. június
Forrás: Magyarország Berlini Nagykövetsége
2.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának szerepe a
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozata 2014. március 27-én
alakult meg. A Tagozatnak jelenleg 122 tagja van.
A Tagozat célja, hogy támogassa a hazai vállalkozások német piacon való sikeres
megjelenését, valamint a magyar cégek német üzleti partnerkeresését, ezáltal tovább
erősítse a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat.
A Tagozat kiemelt stratégiai partnerei Magyarország Berlini Nagykövetsége, a Müncheni,
a Stuttgarti és a Düsseldorfi Főkonzulátus, az Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi (DUIHK).
A Tagozat a megalakulását követő évben különös figyelmet fordított az intézményi
kapcsolatrendszer bővítésére. Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Vegyesbizottsági ülésen a
Tagozat felvette a kapcsolatot az Aacheni Ipari és Kereskedelmi Kamarával, amely a
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tartomány német-magyar kapcsolatainak fejlesztését koordinálja. Az együttműködés
keretében közös szervezésű rendezvények, üzleti delegációk kölcsönös fogadása várható a
közel jövőben.
További német tartományi ipari és kereskedelmi kamarákkal is keresi a kapcsolatot a
Tagozat.
A Tagozat rendkívül jó kapcsolatban áll a berlini Magyar Nagykövetséggel és a
németországi főkonzulátusokkal, a budapesti Német Nagykövetséggel is együttműködik
a Tagozat. A Német Külgazdasági és Gazdaságfejlesztő Szövetséggel vezetői szintű
tárgyalásra került sor annak érdekében, hogy a Tagozat előmozdítsa a magyar cégek
harmadik piacon való üzleti partnerkeresését.
A Tagozat együttműködő partnereivel szervez rendezvényeket, így például a
németországi külgazdasági attasék részvételével évente konzultációt, a Német-Magyar
Ipari és Kereskedelmi Kamarával valamint az ÉVOSZ-szal közösen 2016-ban a
németországi szabadságpénztári eljárásról, valamint konzultációt a Tagozat mellett
működő szakértőkkel.
A Tagozat az alábbi tevékenységeket nyújtja a vállalkozásoknak:
- rendezvények, konzultációk szervezése,
- üzleti partnerkeresés, ügyfélkérdések megválaszolása
- hírlevél havonta a Tagok számára,
- gazdasági, üzleti, vásárokkal kapcsolatos információk közvetítése,
- üzleti partnerkeresések, pályázati felhívások továbbítása a tagoknak,
- tanácsadói szolgáltatás a Tagozat mellett működő szakértők közreműködésével
A Tagozat tagja lehet bármely, Magyarországon bejegyzett kamarai regisztrációval
rendelkező
jogi
személy,
amely
a
belépési
nyilatkozatot
(letölthető:
http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/belepesi-nyilatkozat_7-11252)
kitöltve
megküldi a Tagozat titkára részére.
Kapcsolat:
Elnök: Bódi László
Titkár: Perlaky Barbara
E-mail: perlaky.barbara@mkik.hu
MKIK Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: (1) 474-5177
Web: http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/magyar-nemet-tagozat-11247
2.2. DUIHK: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Alapszabályzata szerint a DUIHK célja „a Németországi Szövetségi Köztársaság és
Magyarország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok mindkét irányban történő
ápolása, valamint tagjai üzleti érdekeinek elősegítése”.
1. A tagvállalatok szervezete és érdekképviselete:
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o A DUIHK fórumot biztosít tagjainak az üzleti és társadalmi kapcsolatok
létrehozásához és a tapasztalatcseréhez.
o A politikában és a közigazgatásban a tagok érdekeit képviseli, és
rendszeresen tájékoztatja őket fontos gazdasági és gazdaságpolitikai
kérdésekről.
o Tagjainak tapasztalatait és észrevételeit rendszeresen felhasználja a
gazdaságpolitikai döntéshozókkal folytatott párbeszédben a vállalkozási
keretfeltételek folyamatos javítása érdekében.
2. Szolgáltatások vállalatok számára és a kkv-k támogatása:
o A külföldi piacok feltárásában a DUIHK széleskörű segítséget nyújt a
vállalatoknak – tagoknak és nem-tagoknak egyaránt.
o A DUIHK tanácsadással és megfelelő szolgáltatásokkal támogat vállalatokat,
különösképp kis- és közepes vállalkozásokat, külpiaci tevékenységük összes
fontos kérdésében.
3. A kétoldalú gazdasági kapcsolatok elősegítése:
o A DUIHK mindkét országban tájékoztatja a közvéleményt, továbbá a
politikai, szakmai szervezetek és a média döntéshozóit a gazdasági
fejlődésről, valamint a kétoldalú kapcsolatok kérdéseiről.
o A DUIHK a Bajor és a Szász Szabad Államok hivatalos magyarországi
képviselője. Ebben a minőségben is közreműködik az államközi kapcsolatok
továbbfejlesztésében.
Kapcsolat:
Cím: A Német-Magyar Gazdaság Háza, 1024 Budapest, Lövőház u. 30.
Telefon: +36-1-345-7600
E-mail: info@ahkungarn.hu
Web: http://www.ahkungarn.hu
Forrás, további hasznos információk:
http://www.ahkungarn.hu/hu/magunkrol/celok-es-feladatok/,
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Jogi, szabályozási környezet
Németország jogrendszere az 1949-es Alkotmányban lefektetett elveken alapul, bár több
fontos törvényt, például a polgári törvénykönyvet (Bürgerliches Gesetzbuch vagy BGB)
még 1949 előtt alkottak meg. A német jogrendszer fő területei a közjog (öffentliches Recht)
és a magánjog (Privatrecht).
Forrás: http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesdeutsches_Recht,
Letöltés időpontja: 2014. október
1. Termékvásárlás, kivitel (Németországból Magyarországra irányuló import)
A Németországi Szövetségi Köztársaság és Magyarország közötti kereskedelmi forgalom
az Európai Unióval megkötött Európai Megállapodás alapján bonyolódik. A kereskedelem
engedélyezési rendszere alapvetően a közösségi szabályokra épül.
További hasznos információk angol nyelven:
KPMG (a linkre kattintva letölthető pdf jelenik meg):
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/thinking-beyondborders/documents/germany.pdf
2. Termékeladás, behozatal (Magyarországról Németországba irányuló export)
A német külgazdasági rendelet különbséget tesz az engedély nélküli és az engedélyköteles
import között. Az engedélymentes importeljárás keretében az importőr igényt terjeszt elő
az illetékes vámhatóságnál a behozatal kezelésének elvégzésére. Az importőrt a behozatali
eljárásnál más, pl. egy szállítmányozó is képviselheti. Az importkezelésre történő igény
benyújtása rendszerint egy időben történik a vámkezelésre történő jelentkezéssel. Ha az
áru a behozatali lista 5. hasábjában „U” jelzést visel, a kereskedelmi számla mellé egy
származási igazolást, ha „UE” jelzés szerepel, származási nyilatkozatot kell benyújtani. Az
engedélyköteles behozatal esetén a behozatalhoz az illetékes hatóság által kiállított beviteli
engedélyt is mellékelni kell. Az engedélyező hatóság a Szövetségi Gazdasági és Kiviteli
Ellenőrzési Hivatal (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 65760 Eschborn,
Frankfurter Straße 29-35. Web: www.bafa.de). Engedélyhez kötött Németországban a
fegyver, a lőszer, a hadiipari felszerelések, valamint az ún. „dual-use”(kettős
felhasználású, azaz katonai és polgári) termékek (magtechnika, vegyszerek,
mikroorganizmusok, általános elektronika, számítógép, telekommunikáció- és
információbiztonsági eszközök, szenzor-, lézer-, repülés-, navigáció- és hajózástechnika,
meghajtórendszerek, űrhajózástechnika és ennek felszerelései) külkereskedelme. Részletes
tájékoztatás: www.bafa.de, ill. a területileg illetékes ipari és kereskedelmi kamaráknál:
www.ihk.de.
3. Vállalatalapítás
-

Az EU széleskörű bővítése fokozta az egyes nemzeti társasági jogi formák versenyét, és a
külföldi vállalkozások telephelyeinek piaci jelenlétét a német gazdaságban egyre inkább
elfogadják. Ez azért is jelentős, mert egy magyar cég telephelyének alapítási és
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működtetési költségei sokkal kedvezőbbek Németországban, mint egy jogilag önálló – pl.
német kft-ként működő – leányvállalat alapítási és működtetési költségei.

-

-

-

-

-

-

I. Telephely létesítése Németországban
1. Önálló fióktelep: kizárólag kereskedelmi vállalat által létesíthető, nem kereskedelmi cég
csak telephely létrehozására jogosult. Nem rendelkezik jogi személyiséggel, és mind
jogilag, mind szerkezetileg a magyarországi székhelyű vállalat része. A fióktelep belső
függősége ellenére önállóan részt vesz az üzleti életben, tehát az anyavállalatra jellemző
ügyleteket önállóan végrehajthat és önálló cselekvési hatáskörrel rendelkező vezetője van.
Rendelkezik saját bankszámlával, külön könyvelést vezet és saját cégnevet is viselhet. A
német jog szerint a fióktelep saját vagyonával rendelkezhet, viszont nem vonatkozik rá
minimális törzstőke-előírás. Be kell jelenteni a német cégjegyzékbe, a vállalkozási
tevékenység gyakorlását pedig be kell jelenteni az illetékes hivatalnál. (Az egyes konkrét
esetekre tanácsadás igénybevétele javasolt.)
2. Kereskedelmi képviselet (nem önálló fióktelep): a legegyszerűbb megoldás, ha a vállalat
a magyar cégtől teljesen függő, jogi személyiség nélküli kereskedelmi képviseletet hoz
létre. Ekkor a számlaadás és minden üzleti tevékenység a fővállalat nevében történik. A
kereskedelmi képviselet vezetőjét nem lehet lényeges hatáskörrel felruházni. A
kereskedelmi képviseletnek nincs külön könyvelése és bankszámlája, valamint nem
viselhet saját cégnevet. Egy ilyen nem önálló fióktelep nem szerepelhet a cégjegyzékben,
viszont az illetékes iparűzési hivatalnál be kell jelenteni. (Az egyes konkrét esetekre
tanácsadás igénybevétele javasolt.)
3. Leányvállalat: Egy magyar cég anyavállalatként leányvállalatot alapíthat. A külföldiek
által alapított leányvállalatra az adott társasági formára és az alapításra vonatkozó német
törvényi rendelkezések érvényesek, ugyanúgy, mintha azt német társasági tagok
alapítanák. Az alapításhoz szükséges tőkekorlátozás nélkül bevihető az országba.
4. Német vállalkozási formák
A németországi vállalkozási formák sokban hasonlítanak a Magyarországon létezőkhöz.
4.1. Személyegyesítő társaság
4.1.1. Polgári jogi társaság (GbR): alapjaiban véve az egyéni vállalkozáshoz hasonló forma.
A GbR alapításához nincs szükség írásos társasági szerződésre vagy bármiféle
bejelentésre, mint ahogy a hatósági engedély sem szükséges, az esetleges jövőbeni
nézeteltérések elkerülése érdekében mégis ajánlatos a társulás leglényegesebb pontjait
írásban rögzíteni. A GbR-nek nem kell társasági adót fizetnie, sem társadalombiztosítást a
tagjai után, általában egyszeres könyvelést vezethet, és nem kell mérleget készítenie. A
GbR igazi hátránya a szolidáris felelősség: a GbR tagjai teljes vagyonukkal felelnek a cég
kötelezettségeiért és az üzleti tevékenységért.
4.1.2. Közkereseti társaság (OHG): kétféle módon jöhet létre: vagy egy már meglévő,
kereskedelmi célú GbR alakul át OHG-vá és bejegyezteti magát a cégjegyzékbe, vagy
pedig a tagok már az alapítás során a közkereseti társaság mellett döntenek. Az OHG
tagjai korlátlan felelősséggel bírnak, ezért alapításához nem szükséges minimális tőke. A
tagok közötti jogviszony a társasági szerződésben kerül rögzítésre. Zárt egységként lép fel,
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, ingatlanban tulajdonjogot szerezhet,
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összességében azonban kevés előnnyel bír. Az OHG kettős könyvelés vezetésére és
mérlegkészítésre kötelezett.
4.1.3. Betéti társaság (KG): jogi szempontból az OHG-ra épül. A jelentős különbség az
OHG-hoz képest az, hogy csak azok a társasági tagok felelnek az egész vagyonukkal,
akiknek felelőssége nem egy bizonyos összegre korlátozódik. Legalább egy tulajdonos (a
beltag) azonban teljes vagyonával felel. Az ügyvezetésre csak a saját vagyonával felelő
beltag jogosult. A betéti társaságra vonatkozóan a magyar jogi szabályozáshoz képest
nincsenek említésre méltó különbségek.
4.2. Tőketársaságok:
4.2.1. GmbH és UG (korlátolt felelősségű társaság): Az új GmbH-törvény különbséget tesz
a klasszikus, legalább 25.000 euró törzstőkével bejegyzett GmbH és a korlátolt felelősségű,
de akár 1 euró törzstőkével bejegyzett vállalkozói társaság (UG) között. Az UG azonban
nem fizetheti ki teljes nyereségét osztalékként, annak egynegyedét tartalékképzésre kell
fordítania, melyet kizárólag a veszteségek kiegyenlítésére, ill. törzstőke-emelésre
használhat fel. Az UG nem válik automatikusan GmbH-vá, ha a törzstőkéjének összege
eléri a 25.000 eurót. Ez csak akkor történik meg, ha a társasági tagok elhatározzák a
tőkeemelést. A GmbH és az UG alapítása komplikáltabb, mint a fenti társasági formák
létrehozása. A társasági szerződés elkészítése jegyzői hitelesítést igényel, és a társaságot
be kell jelenteni a német cégjegyzékbe. A GmbH és az UG további hátránya, hogy a
személyjogi társaságoktól eltérően nem csak iparűzési adó, de 15% társasági adó, illetve a
kifizetett nyereség után 25% osztalékadó fizetésére is kötelezettek. Az iparűzési adó
(Gewerbesteuer) kulcsának megállapítása önkormányzati hatáskörbe tartozik, így
érdemes a vállalat, kirendeltség stb. alapításakor erre is figyelni. (Pl. az iparűzési adó
mértéke jelenleg Münchenben 4,9%, München közvetlen környékén azonban már csak
2,4%-3,6%, a tartományi fővárosoktól távolabb pedig akár még ennél is alacsonyabb
mértékű lehet. Ezzel szemben a társasági adó egész Németországban azonos mértékű,
15%.)
4.2.2. Részvénytársaság – AG: saját jogi személyiséggel rendelkező társaság,
kötelezettségeiért csak maga a társaság felel vagyonával. Alaptőkéje részvényekből
tevődik össze. Alapítása igen költséges, 50.000 euró alaptőke és cégjegyzékbe történő
bejegyzés szükséges hozzá. A törvény szigorúan szabályozza az AG felépítését, ezért a
társaság szerkezetét nem lehet egyénileg kialakítani.
4. 2.3. Díjak és költségek: A jegyzői és a bírósági díj alapvetően a cég értékétől függ. A
bírósági bejegyzés költsége ennek megfelelően 150-350 euró (a cég jogi formájától függ)
között van, a jegyzői hitelesítés költsége kb. 170 és 500 euró közötti. Számolni kell még az
ügyvédi költséggel, amennyiben a társasági szerződést ügyvéd készíti. Mindkét
vállalkozási forma esetén lehet azonban alkalmazni kész mintaszerződéseket is. Minden
cég (a fióktelep is) kötelezően tagja a helyi Ipari- és Kereskedelmi Kamarának. A tagdíj
mértéke a vállalat gazdasági erejétől függ.
4.3. Idegenrendészeti törvény: Magyar állampolgároknak nincs szükségük tartózkodási
engedélyre a Németországi Szövetségi Köztársaság területén történő tartózkodáshoz, mert
rájuk, mint uniós polgárokra külön szabályok vonatkoznak. A bejelentés időpontjában a
hivatal a tartózkodásról automatikusan ingyenes igazolást ad ki.
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4.4. Adózás: A német adójog nem tesz különbséget a magyar anyacég németországi
telephelye, vagy a német jogállás szerint önálló belföldi UG- vagy GmbH-ként
működtetett magyar leányvállalat között. Mindkét esetben német belföldi adóalanyról van
szó és ennek folytán mindkét vállalati forma adóköteles. Az adóteher a személyegyesítő
vállalkozásoknál általában kisebb. Minden természetes személy, akinek Németországban
lakóhelye van, vagy hosszabb ideig ott tartózkodik, köteles személyi jövedelemadót
fizetni.
II. Egyéni vállalkozás, iparűzési tevékenység
Németországban alapvetően érvényesül a vállalkozás szabadsága. Ebből fakadóan a
legtöbb önálló vállalkozási tevékenység gyakorlásához nincs szükség külön engedélyre,
elegendő a tevékenység gyakorlásának bejelentése a székhely szerint illetékes iparűzési
hivatalnál. (Az egyes konkrét esetekre tanácsadás igénybevétele javasolt.) Kivételt
képeznek azon üzleti tevékenységek, amelyek a fogyasztóvédelmet, a közjót, ill. a
közrendet érintik, mint például a vendéglátói tevékenység vagy a pénzügyi
szolgáltatások.
1. Szakipari tevékenység: Amennyiben egy egyéni vállalkozó olyan módon és mértékben
vesz részt a gazdasági életben, amihez még nem szükséges egy gazdasági társaságra
jellemző ügyvezetés, akkor a szakipari tevékenységre vonatkozó szabályoknak kell
megfelelnie. Szakipari tevékenység felvétele előtt ajánlatos megérdeklődni, létezik-e
Németországban a tevékenységnek szakmai kamarai szabályozása. Ha igen, akkor a
tevékenység gyakorlása csak akkor kezdhető meg, ha a vállalkozó bejegyzésre kerül a
kamarai szakipari jegyzékben. A szakipari jegyzékbe történő bejegyzés feltétele
rendszerint a német mestervizsga. Külföldi szakiparosok általában nem rendelkeznek
német mestervizsgával.
2. Egyéni vállalkozó: Az egyéni vállalkozó egy személyben tulajdonosa és vezetője is a
vállalatnak. Ő az egyetlen, aki pénzt fektet a vállalatba és ennek megfelelően csak őt illeti
meg a nyereség is. Az egyéni vállalkozó személyesen, teljes vagyonával felel a
kötelezettségeiért, valamint könyvelési és mérlegkészítési kötelezettsége van. Az egyéni
vállalkozó köteles a szakipari jegyzéken túl a kereskedelmi jegyzékbe is bejegyeztetni
magát.
Forrás (a linkre kattintva letölthető pdf jelenik meg):
http://www.ahkungarn.hu/fileadmin/ahk_ungarn/Dokumente/Bereich_RSI/Cegalapitas_N
emetorszagban.pdf,
Frissítés időpontja: 2016. június
Részletes információk a telephely létesítésről magyar nyelven:
Az MKIK és az ÉVOSZ tájékoztató kiadványa, „Vállalkozási feltételek Németországban és
Ausztriában 2016”: http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/vallalkozasifeltetelek-nemetorszagban-es-ausztriaban-2015-10083 LÍVI! MIKOR LESZ KÉSZ AZ ÚJ?
További hasznos információk magyar nyelven:
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának (MNT) szakértői
listája: http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/szakertok-12060
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Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a németországi vállalkozási
szerződések feltételeiről: www.evosz.hu
További hasznos információk a vállalatalapításról német nyelven:
Németország Gazdasági Minisztériuma:
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/gruendungen-undunternehmensnachfolge.html
További hasznos információk a vállalatalapításról angol nyelven:
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany
4. Ingatlanvásárlás
-

-

A külföldiek ingatlanszerzése vonatkozásában semmiféle tilalom, korlátozás nem létezik
Németországban, amennyiben a szerzés célja magán- vagy gazdasági célú letelepedés. A
termőföld megszerzése azonban engedélyköteles. A tulajdonszerzés folyamata három
részre bontható. Először közjegyzői okiratba foglalt adásvételi szerződést kötnek a felek,
mely rögzíti az adásvétellel kapcsolatos valamennyi lényeges jogot és kötelezettséget. Ez
önmagában nem eredményezi a tulajdonjog átszállását, csupán kötelmi jellegű, a felekre
nézve kötelező a hatálya, ezért a közjegyzői szerződésben, vagy ahhoz kapcsolódóan
külön okiratban meg kell állapodni arról is, hogy a tulajdonjogot átruházzák. Ez a dologi
hatályú átruházó nyilatkozat többnyire közvetlenül a szerződést készítő közjegyző előtt
történik, de történhet később is, bármely más közjegyző előtt. Lényeges, hogy az eladó és
a vevő együttesen legyenek jelen. Az átruházó nyilatkozat a későbbi bejegyzés
elengedhetetlen feltétele. A tulajdonjog átszállása az új tulajdonos tulajdonjogának az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével történik. Ez zárja az adásvétel folyamatát.
A bejegyzésnek a német jogban konstitutív hatálya van, bejegyzéséhez szükséges az
adóhivatal igazolása arról, hogy az illetéket megfizették.
Forrás: http://cegvezetes.hu/2005/05/ingatlanszerzes--az-europai-unioban/,
Frissítés időpontja: 2016. június
Az ingatlan-átruházási illeték mértéke tartományonként eltér, 3,5%-tól (Szászország,
Bajorország) 5,5%-ig (Saar-vidék) terjed. A részletekről lásd angol nyelven:
http://www.avisonyoung.com/fileDownloader.php?file=files/contentfiles/Offices/TorontoHQ/Capital_Markets/GlobalCapitalMarkets/AY_Global_Capital_Markets_Newsletter_Sep
t-13.pdf
5. Egyéb

-

Németországban nagy jelentőséget tulajdonítanak a szellemi termékek és szerzői jogok
védelmére, hosszú évek óta folytatnak márka- és termékkalózkodás elleni küzdelmet. Jogi
normákat alkottak, amelyeknek megfelelően márkatörvényt, szerzői jogok törvényét,
ízminta-törvényt, szabadalmi, használati minta és választékvédelmi törvényeket is
kidolgoztak. A csalás és az adóelkerülés törvényi szabályozásának is vannak márka-és
termékvédelmi vonatkozásai. 1997–ben létrehozták az APM-et (Aktionskreis Deutsche
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Wirtschaft gegen Produkt- und Markenpiraterie). Az intézmény alapítói a Német Ipari-és
Kereskedelmi
Kamara,
a
Német
Iparszövetség
és
a
Márkaszövetség
(www.markenverband.de). Tagjai mindazon bel-és külföldi cégek, amelyek érdekeltek a
németországi márkavédelem hatékony működésében.
Frissítés időpontja: 2016. június
6. További hasznos jogi információk magyar és angol nyelven
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa, tudnivalók
a vállalatalapításról: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany
Általában a jogról:
Szövetségi Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Ügyek Minisztériuma:
http://www.bmjv.de/DE/Home/home_node.html
Német-magyar szakügyvédi iroda:
http://www.nemetjog.hu/német-ügyvéd/Nemzetközi+kereskedelmi+jog/
Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO):
http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=DE
Német Külügyminisztérium:
http://www.auswaertigesamt.de/sid_DC1AE50318E9ACA90D32C3CBD9038C2F/DE/Aussenpolitik/Laender/Laende
rinfos/Ungarn/Bilateral_node.html#doc358744bodyText6

Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. Eximbank országkockázati besorolás
Az Eximbank (Mehib Zrt.) 2014. október 1-től hatályos országkockázati besorolása és a
biztosíthatósági szabályok szerint Németország az 1-es országkockázati kategóriába esik,
tehát biztosítható.
Forrás: http://exim.hu/ (Az Eximbank negyedévente frissíti a besorolást)
Frissítés időpontja: 2016. június
Részletes információk az új exportfinanszírozási és exportbiztosítási lehetőségekről:
http://exim.hu/termekpaletta/bank/exportelenkitesi-hitelprogram/
Frissítés időpontja: 2016. június
2. Helyi fejlesztési bank
Deutsche KfW Entwicklungsbank
Cím: KfW Bankengruppe, Palmengartenstraße 5 – 9, 60325 Frankfurt am Main
Tel: 0049 – 069-74-31-4260
E-mail: info@kfw-Entwicklungsbank.de
Web: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfWEntwicklungsbank/
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3. Helyi befektetés-ösztönzési szervezetek
Az EU tagállamainak kisvállalkozásai számára is elérhetőek (németországi telephely
esetében) kedvezményes hitelek, garanciák, kereskedelemfejlesztési eszközök az EU
strukturális alapjaiból.
A Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztérium által gondozott honlapon
megtalálható minden fontos, beruházásokkal kapcsolatos információ (többek között
beruházási kedvezmények): www.foerderdatenbank.de
A Germany Trade and Invest a Németországi Szövetségi Köztársaság külgazdaságát ápoló
és fejlesztő gazdasági szervezet. A szervezet 2009. január 1-jén a Bundesagentur für
Außenwirtschaft (bfai) és az Invest in Germany GmbH összevonásával jött létre. A
Germany Trade and Invest támogatja, és hasznos tanácsokkal látja el a Németországban
terjeszkedni kívánó külföldi vállalkozásokat, valamint a német, illetve németországi
székhelyű vállalatokat a külföldi piacok feltárása során. Ázsia mellett a közép-keleteurópai régió áll a német gazdaság szereplői érdeklődésének középpontjában. Budapesten
a Germany Trade and Invest képviselője Anders-Clever Erika, aki a Német-Magyar
Gazdaság Házában (DUHIK) áll az érdeklődők rendelkezésére.
Elérhetőség: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html
Tartományi szinten külön intézmények foglalkoznak befektetés-ösztönzéssel. Néhány
példa (német nyelvű oldalak):
Berlin: www.berlin-partner.de
Szászország: www.wfs.sachsen.de
Brandenburg: http://www.zab-brandenburg.de/
Mecklenburg-Elő-Pomeránia: www.lfi-mv.de
4. Üzletfejlesztés, kamarai hálózat
A Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK) valamint a 80 Ipari és
Kereskedelmi Kamara több mint hárommillió különböző méretű vállalattal dolgozik
együtt a legkülönfélébb ágazatokból, a nemzetközi konszernektől egészen a tulajdonosuk
által vezetett középvállalatokig. A DIHK átfogó szervezetként nem vállalatok egy adott
csoportját segíti, sokkal inkább Németország egész gazdasága képviselőjének tekinthető.
A Kamarák Szövetsége egyúttal a körülmények javításáért is küzd az egyes ágazatokban.
Képviseli az adott vállalat érdekeit önkormányzatokkal, tartományi kormányokkal és
regionális állami hivatalokkal, a szövetségi kormánnyal, valamint az Európai Bizottsággal
szemben.
A DHIK német nyelvű weboldala: http://www.dihk.de/ihk-finder
A DHIK összes elérhetősége: http://www.dihk.de/ihk-finder
Néhány fontos elérhetőség a teljes listából:
IHK Berlin
Cím: Fasanenstr. 85, 10623 Berlin
Telefon: +49 30 31510-0
E-mail: service@berlin.ihk.de
Web: http://www.ihk-berlin.de/
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IHK München:
Cím: Balanstraße 55-59 81541 München
Telefon: +49 (089) 5116 – 1150
Web: https://www.muenchen.ihk.de/de/home/
IHK Frankfurt am Main
Cím: Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt
Telefon: +49 069 2197-0
E-mail: info@frankfurt-main.ihk.de
Web: http://www.frankfurt-main.ihk.de/
IHK Bréma:
Cím: Haus Schütting - Am Markt 13, 28195 Bremen
Telefon: +49 (0421) 3637-0
E-mail: service@handelskammer-bremen.de
Web: https://www.handelskammer-bremen.de/
IHK Stuttgart:
Cím: Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart
Telefon: +49 (0711) 2005-0
E-mail: info@stuttgart.ihk.de
5. Tenderlehetőségek
Németországi tenderlehetőségeket gyűjtő, német és angol nyelvű honlapok (jellemzően
fizetősek és regisztrációhoz kötöttek):
http://ausschreibungen-deutschland.de/
http://www.bund.de/DE/Home/homepage_node.html
http://www.dtad.de/

Praktikus információk
1. Magyar képviseletek Németországban
Magyarország Berlini Nagykövetsége
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: dr. Györkös Péter
Cím: 10117 Berlin, Unter den Linden 76.
Előhívó: 00-49-30
Telefon: 203-10-0 vagy 203-10 + mellékszám
Ügyelet: 00-49-172-3233-930 (mobil)
E-mail: mission.ber@mfa.gov.hu
Honlap: www.mfa.gov.hu/emb/berlin
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Magyarország Müncheni Főkonzulátusa
Főkonzul: Tordai-Lejkó Gábor
Cím: 81927 München, Vollmannstraße 2
Telefon: 0049 – 089 - 96 22 80 - 0
E-mail: mission.muc@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/cons/munich
Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa
Főkonzul: Szegner Balázs
Cím: Adersstrasse 12-14,
40215 Düsseldorf (2016. július 1. után)
E-mail: mission.dus@mfa.gov.hu
Stuttgarti Főkonzulátus
Főkonzul: Dr. Berényi János György
Cím: 70178 Stuttgart, Christophstr. 7. 2. emelet (Tübinger Carré-irodaház)
Telefon: 00-49-711-5532 6921
E-Mail: mission.stu@mfa.gov.hu
Tiszteletbeli konzulátusok
Bremen
Cím: 27572 Bremerhaven, Am Luneort 15 (im Flughafen)
Telefon: 0049 –04744-925813
E-mail: konsulatungarn@aol.com
Tiszteletbeli konzul: Dr. Axel F. Schultze-Petzold
Ügyfélfogadás: csütörtök és péntek: 9:00-12:00
Hivatali illetékesség: Bremen und Niedersachsen
Erfurt
Cím: 99084 Erfurt, Neuwerkstraße 47 A
Telefon: 0049 – 0361 - 345 - 5590
Tiszteletbeli konzul: Dr. Jürgen Bohn
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 10:00-12:00
Hivatali illetékesség: Thüringen
Essen
Cím: 45127 Essen, Gildehofstraße 1
Telefon: 0049 –0201 - 240-540
E-mail: sk@honorarkonsul-ungarn.de
Tiszteletbeli konzul: Hubert Schulte-Kemper
Ügyfélfogadás: telefonos egyeztetés alapján
Hivatali illetékesség: Nordrhein-Westfalen
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Hamburg
Cím: 20354 Hamburg Alsterufer 45
Telefon: 0049 – 040 - 45 29 56
Tiszteletbeli konzul: Prof. Dr. Helmut Greve
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 10:00-12:00
Hivatali illetékesség: Hamburg, Schleswig-Holstein
Nürnberg
Cím: 90431 Nürnberg, Matthiasstraße 10 - 12
Telefon: 0049 –0911 - 326 - 4668
E-mail: ung-konsulat@osn.org
Tiszteletbeli konzul: Günter Späth
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 9:00-12:00
Hivatali illetékesség: Mittel-, Ober-, Unterfranken, Oberpfalz im Land Bayern
Schwerin
Cím: 19053 Schwerin, Heinrich-Mann-Straße 19
Telefon: 0049 –0385 - 555 – 7110
Tiszteletbeli konzul: Jörg Reimer
Ügyfélfogadás: hétfő: 9:00-15:00; péntek: 13:00-17:00
Hivatali illetékesség: Mecklenburg-Vorpommern
Külgazdasági attasék Németországban
Berlin: A Magyar Nagykövetség Gazdasági és Kereskedelmi Osztálya
10117 Berlin, Unter den Linden 76.
Telefon: 0049 –030 - 2472 97 82
E-mail: berlin@hita.hu
Képviselő: Juhász Imre, dr. Schlapp-Kiss Györgyi
München
Cím: 80637 München, Dom-Pedro-Straße 17
Telefon: 0049 – 089 - 1202 - 2845 / 46
E-mail: munich@hita.hu
Képviselő: Barabás Emőke, dr. Schüschletz Sándor
Stuttgart
70178 Stuttgart, Christophstr. 7. 2. emelet (Tübinger Carré-irodaház)
Képviselő: dr. Bencsik Dávid
Telefon: 0711-259-96-91
Düsseldorf
Cím:40215 Düsseldorf, Adersstrasse 12-14,
(2016. július 1. után)
Képviselő: Kardos Levente
Forrás: Magyarország Berlini Nagykövetsége, 2016. június
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/DE/hu/hu_kepv_nemetorszagban/magy_kepviselet
ek.htm
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2. Beutazási feltételek
Az uniós csatlakozás óta a magyar állampolgárok 90 napon túli tartózkodása
vízummentes Németországban. Külön irányelvek szólnak a munkavállalók, a diákok, a
nyugdíjasok, az önálló vállalkozók, az önálló vagyonnal rendelkezők, illetve családtagjaik
tartózkodási jogáról. Valamennyi jogszabály a tartózkodási jog feltételéül szabja, hogy a
letelepedni kívánó (a fogadó országban) teljes körű egészségbiztosítással, továbbá
elegendő anyagi fedezettel rendelkezzen ahhoz, hogy tartózkodási ideje alatt ne szoruljon
a fogadó tagállam szociális támogatási rendszerének szolgáltatásaira (lakhatása és
megélhetése biztosított legyen). Ahogy a beutazás is, úgy a tartózkodási jog is
korlátozható a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme érdekében.
Az EU-hoz történő csatlakozás napjától a közösségi jog szerint a magyar állampolgárok is
élvezhetik a személyek szabad mozgása alapszabadságának fontos részjogosítványát, a
személyazonossági igazolvánnyal történő utazást (az érvényes magyar útlevéllel történő
utazás mellett). A magyar állampolgárok az EGT tagállamokba az 1991. április 1. előtt
kiállított személyi igazolvánnyal (kemény borítójú, népköztársasági címerrel), az 1991.
április 1. után kiállított személyi igazolvánnyal (puha borítójú, köztársasági címerrel), a
2000. január 1. után kiállított személyazonosító igazolvánnyal (kártya formájú, műanyag),
illetve 2000. január 1-jét követően kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal is
utazhatnak. A személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező kiskorú magyar
állampolgárok (tehát a 14. életév betöltése előtt) továbbra is csak önálló, érvényes útlevél
birtokában utazhatnak külföldre.
Forrás:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Munchen/hu/hu_Konzuliinfo/110523_A_No_ba_val
o_beutazas_tartozkodas_felt_magyaroknak.htm
Frissítés időpontja: 2016. június
3. Egészségügyi helyzet
Azok a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik
Magyarországon rendelkeznek állandó lakóhellyel, Németországban a magyar
egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – szükséges vagy sürgősségi –
szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási
Kártyával igazolható.
A kártyát az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv adja ki kérelemre, a magyar
egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A kártya nem állítható ki azon
harmadik állambeli személyek részére, akik nem Magyarországon, vagy valamely más
EGT-tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel. A kártya alapvetően a kiállítástól
számított 36 hónapig érvényes.
A kártya bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél igényelhető és
kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész,
vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. Egy másik
tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi
szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag
szükségessé válnak.
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További információk:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szakigazgatasi-szervek/egeszsegbiztositasi-penztariszakigazgatasi-szerv
A Németországban letelepedett és munkát vállaló magyar állampolgárokra a német
társadalombiztosítási törvények érvényesek.
Amint a munkavállaló munkába áll, a munkáltató köteles a munkavállalót a
társadalombiztosítási intézményekhez bejelenteni. A munkavállaló nevét bejegyzik a
betegbiztosító irodánál, amely bejelenti a munkavállalót a nyugdíjbiztosítónál és a
munkanélküli biztosító intézménynél. A munkavállaló regisztrációs számot kap, amely
alapján a társadalombiztosító nyilvántartja a biztosítási időszakokat és fizetéseket. Ezen
időszakok alapján kell a járulékokat befizetni.
A járulékok a bruttó munkabér nagyságától függenek, de átlagosan a fizetések 31-33%-át
teszik ki. Ezt a járulékot a munkáltató és a munkavállaló közösen fizetik.
A munkavállalónak a következő társadalombiztosítási járulékokat kell befizetnie (a
linkekre kattintva német nyelvű tájékozatók nyílnak meg):

Munkanélküli biztosítás – Arbeitslosenversicherung (AV)

Állami betegbiztosítás – Gesetzliche Krankenversicherung (GV)

Ápolási biztosítás – Pflegeversicherung (PV)

Nyugdíjbiztosítás – Deutsche Rentenversicherung (RV)

Balesetbiztosítás – Gesetzliche Unfallversicherung (UV)
További információk német nyelven:
www.deutsche-sozialversicherung.de
Forrás: https://iranynemetorszag.com/kulfoldi-munka.html
http://www.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/hu/02__RK/Leben_20und_20Arbeiten
/Leben__inD__Uebersicht.html
Frissítés időpontja: 2016. június

4. Közbiztonság
Terrorizmus, terrorista cselekmények:
Németország alapvetően biztonságos országnak minősül. Gyakorlatilag évek óta nem
került sor terrorista cselekmények elkövetésére, ugyanakkor az utóbbi hónapokban
elkövetett merényletek kapcsán is felmerült néhány németországi szál szerepe.
A közintézmények, emlékművek, idegenforgalmi látványosságok, vallási emlékhelyek,
létesítmények, valamint a külföldi képviseletek védelme megfelelő, az adott létesítmény
jellegétől függően változó (külképviseletek esetében az adott ország esetleges
fenyegetettségéhez alkalmazkodik). A rendőri jelenlét érezhető, tapasztalható, különösen a
forgalmasabb, turisták által gyakrabban látogatott helyeken, valamint a valamely okból
veszélyeztetett területeken (pl. a nácizmus áldozatainak, a meggyilkolt európai
zsidóságnak emelt emlékmű, Brandenburgi Kapu, Zsinagóga).
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Forrás, további hasznos információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasitanacsok?nemetorszag,
Frissítés időpontja: 2016. június
5. Infrastruktúra, közlekedés
A Németországi Szövetségi Köztársaság kiváló közlekedési infrastruktúrával rendelkezik.
A német autópályahálózat a közel 13.000 kilométeres összhosszúságával a világ egyik
leghosszabb hálózata. A német vasúti hálózat (összhosszúsága közel 42.000 km) sűrűségét
csak a svájci előzi meg. Az áruszállítás további lehetősége a belvízi hajózás: a 74 német
nagyvárosi régióból 56 rendelkezik csatlakozással a 7.300 kilométert átfogó belvízi
hajózási útvonalrendszerhez. A szövetségi kormány évente több milliárd eurót költ a
közlekedési infrastruktúra kiépítésére és modernizálására. Egyre nagyobb tehergépkocsik
útdíjából befolyó bevételekből származó hozzájárulás. Az útdíjat 2005 óta szedik a 12
tonna megengedett össztömegnél nehezebb tehergépkocsiktól. A legmodernebb műholdas
technológia az autópálya tényleges használatát regisztrálja – így az autópálya
fenntartásának és kiépítésének valós költségeit a használó-elv alapján azok viselik, akik a
leginkább igénybe veszik az utakat.
Forrás, további hasznos információk:
http://www.bmvi.de/DE/VerkehrUndMobilitaet/Internationales/EuropaeischeVerkehrspol
itik/TranseuropaeischeNetzeTEN/transeuropaeische-netze_node.html
Frissítés időpontja: 2016. június
6. Repülőterek
A Frankfurt am Main repülőtér (németül Flughafen Frankfurt am Main) Németország
legnagyobb, Európa második legnagyobb és a világ kilencedik legnagyobb nemzetközi
repülőtere, csaknem 58 milliós évi utasforgalommal. Honlapja:
http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en.html
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_Airport
Berlin legnagyobb repülőtere a Berlin Tegel (németül Flughafen Berlin-Tegel „Otto
Lilienthal”). Honlapja: http://www.berlin-airport.de/en/travellers-txl/index.php
Németország repülőtereinek listája (német nyelvű weboldalak):
http://www.german-airports.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Verkehrsflugh%C3%A4fen_in_Deutschland
Magyarországról hat légitársaság (pl. Lufthansa, Air Berlin, WizzAir) is indít közvetlen
járatokat Németországba.
Forrás, további hasznos információk: http://www.skyscanner.hu/jaratokerkezes/de/kozlekedo-legitarsasagok-cel-nemetorszag.html
A Németországba utazásról általában, magyar nyelven:
http://www.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/hu/02__RK/Reisen_20nach_20Deutsc
hland/Reisen__nach__D__Uebersicht.html
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7. Banki szolgáltatások elérhetősége
Németországnak univerzális bankrendszere van, a pénzintézetek teljes körű szolgáltatást
kínálnak ügyfeleiknek. A különböző szervezésű, méretű és üzleti struktúrájú bankok
mindenfajta tranzakciók végrehajtására felkészültek és alkalmasak.
A német jegybank (Deutsche Bundesbank) kilenc regionális irodával (Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Lipcse, Mainz, München és Stuttgart) rendelkezik
(ezek korábban tartományi központi bankokként voltak ismeretesek). Az ország területén
a jegybanknak 61 fiókja van, feladatkörük megfelel az európai központ bankok
szerepének.
Az „univerzális” jellegnek megfelelően a legtöbb bank a pénzügyi szolgáltatások
teljességét kínálja, kiszolgálva a vállalati és lakossági ügyfeleket egyaránt. A piacon
megfigyelhető trend szerint a nagybankok egyre inkább a nagyvállalatok felé fordulnak, a
kis- és közepes vállalatokra pedig a kisebb, regionális bankok (takarékpénztárak,
hitelszövetkezetek, mezőgazdasági hitelintézetek) fordítanak elsősorban figyelmet.
A nagy kereskedelmi bankok piaci részesedése kiemelkedő. Rövidlejáratú kölcsönöket és
hiteleket ugyanúgy nyújtanak, mint közép- és hosszúlejáratúakat, kötvénykibocsátást
szerveznek. Az ügyfelek számára, de saját célra is értékpapír-kereskedelmet is folytatnak,
részesedést szerezhetnek más iparágakban is.
Egyre diverzifikáltabb szolgáltatást nyújt a Postbank (a Deutsche Post AG privatizálása
után), hiszen mindenfajta banki megbízás adható minden egyes postánál is. A
takarékpénztárak (Sparkassen), az önkormányzati és regionális bankok elsősorban hosszú
lejáratú hiteleket adnak – főleg az államnak, vagy az önkormányzatoknak.
A hitelszövetkezetek kereskedelmi (Volksbank) és mezőgazdasági (Raiffeisen) hiteleket
nyújtanak leginkább. Ügyfeleik kis- és közepes vállalkozások, valamint magánszemélyek.
A jelzáloghitelek nyújtására is specializált pénzintézetek alakultak (Hypothekenbanken).
Németországban számos tőzsde is működik, közülük a legnagyobb forgalmat a frankfurti
értéktőzsde (Frankfurter Wertpapierbörse) bonyolítja le.
(Forrás, további hasznos információk:,
http://www.banken.de/inhalt/banken/finanzdienstleister-banken-nach-laenderndeutschland/1
Frissítés időpontja: 2016. június
Németországban a bankszámla nyitása ingyenes, a nyitáshoz bejelentkezési igazolást,
valamint személyi igazolványt, esetleg útlevél-másolatot kérnek. A bankok a saját
automatáikból a legtöbbször ingyenes pénzfelvételt nyújtanak, ahogy a számlavezetés is
ingyenes több helyen, így a Comdirect, Commerzbank, Postbank, Hypovereinsbank és a
DKB esetében is. A drágább lakossági bankok legfeljebb 8-10 eurót számolnak fel havi
számlavezetési költségként. A legtöbb számlához alapesetben úgynevezett EC-kártya jár,
amivel minden üzletben lehet fizetni, de internetes vásárláshoz nem alkalmazható.
Dombornyomott kártya is igényelhető, amellyel minden szolgáltatás elérhető.
Forrás: http://kulfoldimunka.co/2013/07/17/bankszamla-nelkul-nincs-kulfoldi-munka/,
Frissítés időpontja: 2016. Június
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További linkek a németországi bankszámlanyitásról, készpénzfelvételről:
http://nemetorszagi-magyarok.de/hasznos/banksz%C3%A1mlanyit%C3%A1sn%C3%A9metorsz%C3%A1gban
http://www.iranynemetorszag.com/segedletek/1382-bankszamlanyitas-online.html
8. Egyéb
-

Németország telefonos ország-hívószáma: 49, Berlin körzetszáma: 30.
Hivatali munkaidő: hétfőtől péntekig 9.00 – 17.00
Bankok: hétfőtől péntekig 9.00 – 16.00 (egyes bankfiókokban 18.00 óráig; kisebb
városokban a bankok 13.00 és 14.30 óra között zárva tartanak)
Üzletek: hétfőtől szombatig általában 8.00 – 20.00 óráig.
Főleg a nagyvárosokban meghosszabbított nyitvatartási idővel számolhatunk, általában
7.00-21.00 óráig. Vasárnap szünnap (kivétel képez a tartományi szinten szabályozott 4-8
vasárnap/év, amikor az üzletek 13.00-18.00 között nyitva tarthatnak).
Forrás:http://www.utikalauz.hu/nyugat-es-eszak-eu/nemetorszag__altalanos_informaciok/
http://deutsch.info/hu/essentials
Frissítés időpontja: 2016. június

Kultúra
1. Vallás, vallási szokások
Németország alkotmánya biztosítja a vallásszabadságot, valamint kimondja, hogy nem
szabad senkit hátrányosan megkülönböztetni hite vagy vallása miatt. A legelterjedtebb
vallás a kereszténység. A népesség kétharmada keresztény vallású, a keresztények fele (a
teljes népesség 33%-a, főként a délen és nyugaton élők) katolikus. A németek 30%-a nem
kötődik egyetlen valláshoz sem (keleten ez a számadat magasabb). Körülbelül 3 millió
muszlim (legtöbbjük török származású) él Németországban. Németország, különösen
Berlin zsidó lakossága növekszik a leggyorsabban a világon. Százezres nagyságrendű
számú, a korábbi szocialista blokkból származó zsidó telepedett le Németországban a
berlini fal leomlása óta.
Forrás, további hasznos információk: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/gm.html, Frissítés időpontja: 2016. június
2. Fontosabb ünnepek
Újév
Három királyok
Nagypéntek
Húsvét hétfő
Munka ünnepe
Áldozócsütörtök
Pünkösd
Úrnapja

01.01
változó
változó
változó
05.01
változó
változó
változó

ünnepnap az egész országban
BW, BY, ST
ünnepnap az egész országban
ünnepnap az egész országban
ünnepnap az egész országban
ünnepnap az egész országban
ünnepnap az egész országban
BW, BY, HE, NW, RP, SL
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Mária Mennybemenetele
Német Egység Napja
Reformáció napja
Mindenszentek
A vezeklés napja
Karácsony

változó
10.03
10.31
11.01
változó
12.25

BY, SL
ünnepnap az egész országban
BB, MV, SN, ST, TH
BW, BY, NW, RP, SL
SN
ünnepnap az egész országban

BW = Baden-Württemberg, BY = Bajorország, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bréma,
HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Előpomeránia, NI = Alsószászország,
NW = Észak-Rajna–Vesztfália, RP = Rajna-Pfalz, SL = Saar-vidék, SN = Szászország, ST =
Szász-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Türingia
Forrás: http://iranytu.de/nemet-hasznos/hasznos/nemet-unnepek-2016,
Frissítés időpontja: 2016. június
3. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
A címek és a pozíciók Németországban kifejezetten fontosnak számítanak, ezért
megszólításkor célszerű használni a vendég pozícióját, tudományos fokozatát. Tehát egy
Johann Smiedt nevű igazgatót, akinek például jogi doktorátusa van, Herr Direktor Doktornak kell szólítani. Mivel a németek a tanulást sokra becsülik, kiutazásunk előtt
valamennyi, az érettséginél magasabb iskolai végzettségünket írassuk rá
névjegykártyánkra. A magasabb rangú vendéget mindig egy alacsonyabb rangú vendég
mutatja be. Ha egyszerre több vendég érkezik, elég csak a magasabb rangúval kezet fogni.
A kézfogás Németországban rituálé. Ha többen találkoznak, ne nyújtsunk kezet valakinek
egy másik kezet rázó páros fölött. Ne sértődjünk meg azon, ha röviden üdvözölnek,
gyorsan búcsúznak. Ez csupán azt jelenti, hogy a németek az üzleti életben is a
hatékonyság hívei. A tárgyalás nyelve a német, még ha a vendég beszél is például angolul.
Üzleti leveleinket azonban írhatjuk angolul. A kölcsönös ajándékozás nem szokás. Ha
kiutazunk, akkor vihetünk magunkkal az országunkat vagy a cégünket bemutató
albumot, térségünkre jellegzetes ajándékot, figyeljünk azonban arra, hogy annak értéke ne
haladja meg a száz eurót, Németországban ugyanis az üzleti ajándékozást törvény
szabályozza. A németekre jellemző, hogy az üzleti ajándéktárgyakat a cég emblémájával
látják el. Nagyon fontos a pontosság, ez alól még a forgalmi dugó sem ment fel senkit. A
ruházatnak, a karórának, az autónak és egyéb anyagi státuszszimbólumnak fontos szerepe
van egy-egy ember megítélésében.
Lehetőleg ne ajánljunk késő délutáni időpontot, mert a németek a munkaidő végén
azonnal távoznak, náluk nem divat a túlóra. Ha a tárgyalásunk belenyúlik az ebédidőbe,
ne csodálkozzunk, ha nem hívnak meg ebédre, az üzleti partnerség nem jelenti azt, hogy
szórakoztassanak is bennünket. Az üzleti kapcsolat felvételéhez feltétlenül szükséges egy
harmadik fél, aki bemutat majd bennünket egymásnak, és akire a bemutatkozó
levelünkben hivatkozunk. A bemutatkozó tárgyalásokra a személytelen és hivatalos
hangnem a jellemző, később azonban az aktuális kérdések megvitatását némi
kedélyeskedés is megelőzheti. A bemutatkozást a névjegyek cseréje követi. Ne lepődjünk
meg, ha a német partner tájékozott ügyeinkben és konkrét kérdéseket tesz fel. Mi
maradjunk tartózkodóak és hivatalosak mindaddig, míg német partnerünk nem javasolja
a közvetlenebb kapcsolatot. A német cégeknél a döntést a legritkább esetben hozza meg
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egy személyben a vezető. Az a jellemző, hogy a döntéshozatalban több részleg is részt
vesz, a résztvevők egymás közt pedig egyeztetnek. Nagyobb horderejű témákban az
igazgatótanács dönt. A németek nem szeretik, ha a döntéshozatalkor nyomást akarnak
gyakorolni rájuk, a túlzott partneri erőszakosság veszélyeztetheti az üzlet megkötését. A
szerződések aláírásához feltétlenül vigyünk magunkkal írásos felhatalmazást, amely azt
bizonyítja, hogy a cég nevében aláírhatunk. A német üzletemberek esetenként igyekeznek
nyomást gyakorolni a kedvezőbb kondíciók elérése érdekében oly módon is, hogy sűrűn
emlegetik vetélytársainkat. Tájékozódjunk a tárgyalások előtt, hiszen eleve vesztes a
pozíciónk, ha a német partner ismeri jobban a piacunkat, versenytársainkat, az általunk
ajánlott terméket. A dicsérettől zavarba jönnek, hiszen ők maguk nem gyakorolják ezt a
gesztust. Az az amerikai gyakorlat, hogy egy negatív állítást egy pozitív állítással
vezetünk fel, a németekkel szemben nem javasolt, mivel a német partnerünk ezt
ellentmondásnak érzi. A dolgozó németek mintegy 40%-a nő, köztük azonban igen kevés
tevékenykedik a döntési hierarchia tetején. A német férfiak rendkívül udvariasak, de az
üzletasszonyokat nem veszik annyira komolyan, mint férfi partnereiket. Ezért ha nőként
eredményt akarunk elérni, nagyon fel kell készülni, gondosan kell összeállítani
mondanivalónkat, szigorúan és fegyelmezetten kell tárgyalnunk. Ezen kívül előnyös lehet
egy szigorúan elegáns nadrágkosztüm. Ha az üzleti levelet ketten írják alá, ez azt jelenti,
hogy az ügyben mindkét fél döntési jogkörrel bír.
Forrás http://www.origo.hu/allas/vezetoi/20050831targyalas.html
Frissítés időpontja: 2016. június
4. További hasznos információk a kultúráról magyar nyelven
http://www.medikwork.hu/a-nemet-es-a-magyar-kultura-kozti-kulonbsegek/
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_irodalom
5. További hasznos információk a kultúráról angol nyelven
Wikipédia: http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Germany

További információk, linkgyűjtemény
1. Általános információk
Wikipedia oldal magyar nyelven:
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
Wikipedia oldal angol nyelven: http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
Az ország hivatalos honlapja angol nyelven: https://www.deutschland.de/en
CIA Factbook angol nyelven:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
A Világbank adatbázisa angol nyelven: http://data.worldbank.org/country/germany
Németország központi statisztikai hivatala angol nyelven:
https://www.destatis.de/EN/Homepage.html
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A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa angol
nyelven – tudnivalók a vállalatalapításról:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany
Kormányzati portál:
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Startseite/startseite_node.html
Németország Külügyminisztériuma: http://www.auswaertigesamt.de/DE/Startseite_node.html
Németország Belügyminisztériuma: http://www.bmi.bund.de/EN/Home/home_node.html
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozata:
http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/magyar-nemet-tagozat-11247
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ): www.evosz.hu
Vállalati tanácsadók: Vállalati Tanácsadók Országos Szövetsége (BDU): www.bdu.de
Adótanácsadók: Szövetségi Adótanácsadó Kamara (BSTK) www.bstbk.de
Német Adótanácsadók Szövetsége (DStV) www.dstv.de
Szövetségi Ügyvédi Kamara (BRAK): www.brak.de
Német Tolmácsok és Fordítók Szövetsége (BDÜ): www.bdue.de
Fordító- és Tolmácsszövetség (VÜD): www.vued.de
Fordítóirodák Szövetsége (VÜ) www.vdue.de
Könyvvizsgáló Kamara (WPK) www.wpk.de
Németországi Könyvvizsgálók Intézete (IDW): www.idw.de
Az MKIK és az ÉVOSZ tájékoztató kiadványa, „Vállalkozási feltételek Németországban és
Ausztriában (2015)”: http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-esiparkamara/vallalkozasi-feltetelek-nemetorszagban-es-ausztriaban-2015-10083
2. A legfontosabb napi-, illetve hetilapok
Die Zeit: http://www.zeit.de
Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de)
Frankfurter Allgemeine Zeitung: http://www.faz.net
Die Welt: http://www.welt.de
3. Fontosabb légitársaságok
Lufthansa:
http://www.lufthansa.com/hu/en/Homepage?WT.srch=1&WT.mc_id=SEABRAND_lhcom
_HU_hu
German Wings: https://www.germanwings.com/en/index.shtml
Wizzair: https://wizzair.com/
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Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban
alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan
megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások
helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról.
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