
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben 
naprakész tájékoztatást nyújtson a vállalkozásoknak a külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális 
gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi 
korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb 
gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. 2021 januárjától az európai uniós szakpolitikai aktualitásokról és az 
uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva 
válik elérhetővé. 
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Albánia 

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Az országban április 28-ra 130-cal, 130 736-ra nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
4-gyel, 2 383-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 7. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 21 190 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Albánia: ismét Edi Rama és szocialista pártja nyerte a választásokat 
Az Edi Rama miniszterelnök vezette kormányzó Szocialista Párt (PS) nyerte az április 25-i albániai parlamenti 
választásokat. A szocialisták a voksok 49 százalékát gyűjtötték a szavazatok 98 százalékos feldolgozottsága mellett. Ez 
azt jelenti, hogy 74 székük lesz a 140 fős parlamentben, így abszolút többséggel, egyedül kormányozhatnak tovább. Az 
ellenzéki koalíció legerősebb formációja, a Lulzim Basa vezette Demokrata Párt (PD), 10 százalékkal kevesebb 
támogatottsággal lett második, ami 59 helyet jelent a törvényhozásban. Az Ilir Meta államfő által alapított, és felesége 
vezette Szocialista Mozgalom az Integrációért (LSI) párt - 2009 óta a legrosszabb eredménnyel – 4 mandátumhoz jutott, 
a legutóbbi 19-hez képest. 
 
Albániában kezd helyreállni a szállítmányozási ágazat 
Bár a légi és tengeri személyszállítás még mindig messze van a koronavírus-járvány okozta válság előtti szinttől, 
márciusban elkezdett helyreállni a szállítmányozási ágazat. 2020 márciusához képest idén márciusban 45,7%-kal, 
370 759 tonnára nőtt az ország kikötőiben a ki- és berakodott áruk mennyisége. Az első negyedévet tekintve 14,5% volt 
a növekedés, az áruk mennyisége elérte az 1,08 millió tonnát. 
 
Albániában az EU-harmonizált éves infláció 1,4%-ra nőtt márciusban 
Albániában az éves harmonizált fogyasztói árindex (HICP) márciusban 1,4%-kal emelkedett, miután februárban éves 
szinten 1,3%-kal nőtt. Az éves infláció növekedése főként a szállítmányozási árak 2,3%-os, a telekommunikációs árak 
2,1%-os, valamint az élelmiszerek és az alkoholmentes italok 2%-os drágulására vezethető vissza. Havi összehasonlítás 
alapján Albánia HICP-je márciusban 0,8%-kal emelkedett, miután az előző hónapban 1,4%-kal nőtt. 
 
Az Albániába érkező külföldi turisták száma márciusban 78,6%-kal haladta meg az előző évi adatokat 
Márciusban 170 279 külföldi turista látogatott Albániába, ami éves szinten 78,6%-os növekedést jelent. Az év első három 
hónapját tekintve a külföldi turistaérkezések száma 10,4%-kal, 513 781-re csökkent az előző év azonos időszakához 
képest. Csak márciusban a belföldi turisták száma éves szinten 26,5%-kal, 224 199-re nőtt. A belföldi és külföldi turisták 
összlétszáma 44,8%-kal, 394 478-ra emelkedett éves összevetésben. Márciusban 82 493 látogató érkezett az országba 
Koszovóból, 31 198 Észak-Macedóniából és 18 094 Montenegróból. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://hu.euronews.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Óvatos nyitás kezdődik hétfőn Bécsben 
Bécsben május 3-án feloldják az egy hónapig tartó - a koronavírus-járvány megfékezését célzó - teljes zárlatot, és újra 
kinyithatnak az üzletek és a szolgáltatók - jelentette be az osztrák főváros polgármestere kedden. Az éttermek, mozik, 
színházak és sportlétesítmények május 19-éig biztosan zárva maradnak. Michael Ludwig hangsúlyozta, hogy a teljes 
zárlat hatásosnak bizonyult, hiszen javultak a járványügyi mutatók. 
 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://hu.euronews.com/2021/04/27/albania-ismet-edi-rama-es-szocialista-partja-nyerte-a-valasztasokat
https://albaniandailynews.com/news/transport-sector-shows-sign-of-recovery
https://seenews.com/news/albanias-eu-harmonised-annual-inflation-accelerates-to-14-in-mar-738886
https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-albania-up-786-yy-in-mar-738939
https://albaniandailynews.com/
https://hu.euronews.com/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210427/ovatos-nyitas-kezdodik-hetfon-becsben-480580


Május közepén nyitnak az osztrák iskolák 
Ausztriában május 17-én, hétfőn újra kinyitnak a hetekkel ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében 
távoktatásra átállt iskolák - jelentette be szombaton Heinz Fassmann oktatási miniszter. Az iskolákban, mint korábban, 
újra kötelező lesz a maszkviselés, a rendezvényeket továbbra sem engedélyezik, és sportolni, énekelni csak a szabadban 
- az udvaron, illetve a kültéri sportpályákon - lehet. 
 
A felnőtt lakosság több mint negyedét beoltották Ausztriában 
Péntekig 1,93 millió ember kapta meg a védőoltást, és közülük mintegy 763 ezren már mindkét dózist. A vakcina a 
koronavírus-járvány legyőzésének kulcsa. A kormány célja, hogy a mindenkinek, aki szeretné, a lehető leggyorsabban 
felajánlja a vakcinát, és védetté tegye az embereket a koronavírussal szemben - mondta Sebastian Kurz kancellár és 
Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter pénteken. 
 
Szobáig kézbesít az osztrák posta 
Egyre több európai postavállalat teszteli az úgynevezett előszobai kézbesítést. Ebben a rendszerben, ha a címzett nincs 
otthon, akkor a postás engedélyt kap arra, hogy kinyissa a bejárati ajtót, és a lakásban tegye le a csomagot. Egy 
alkalmazás segítségével tudja kinyitni ilyenkor a lakásajtót, és az előre megjelölt helyen leteszi a csomagot. Ausztriában 
több száz önkéntessel kezdték tesztelni a rendszert. Az előszobai kézbesítés egész Európában újdonságnak számít, de 
az osztrák posta jövőre már a balkáni leányvállalatainál is be szeretné vezetni. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
 

Benelux államok 

 
Belgium fokozatosan oldja fel a korlátozásokat 
A belga kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyes korlátozó intézkedések fokozatos feloldását jelentette be 
pénteken, azzal indokolva a döntést, hogy az oltások a vártnál jobban haladnak az országban. Ezzel egy időben a 
közegészségügyi intézet - a főbb járványügyi mutatók csökkenése mellett - az intenzív ellátás közelgő túlterheltségére 
figyelmeztetett. 
 
Belgium lezárja határait az Indiából, Brazíliából és Dél-Afrikából érkezők előtt 
Belgium ideiglenesen lezárja határait az Indiából, Brazíliából és a Dél-afrikai Köztársaságból érkezők előtt a koronavírus 
különösen fertőző változatainak a felsorolt országokban tapasztalt rendkívüli terjedése miatt - jelentette be a belga 
miniszterelnök kedden. 
 
Hollandiában egy nap alatt rekordnak számító, több, mint kilencezer új fertőzöttet regisztráltak 
A járványügyi mutatók újra meredeken emelkednek Hollandiában, a szerdai nyolcezret is meghaladó új koronavírus-
fertőzéses eseteket követően az elmúlt 24 óra alatt több, mint kilencezer fertőzöttet regisztráltak az országban – közölte 
az illetékes holland közegészségügyi intézet csütörtökön. 
 
Alig halad az oltás Hollandiában, ezért már a járvány negyedik hulláma tombol 
Rosszul halad az oltás Hollandiában, emiatt újra meredeken emelkednek a járványügyi mutatók. Múlt csütörtökön az 
újonnan regisztrált fertőzöttek száma meghaladta a 9600-at, január eleje óta ez a legrosszabb adat. Az elmúlt két hétben 
13 százalékkal nőtt az új fertőzöttek aránya. A holland kórházak közel fele már túlterhelt, emiatt a más betegségekkel 
küszködőket nem tudják ellátni. 
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu 
www.portfolio.hu  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210424/majus-kozepen-nyitnak-az-osztrak-iskolak-480144
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210423-a-felnott-lakossag-tobb-mint-negyede-kapta-meg-a-koronavirus-elleni-vedooltast-ausztriaban.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210423-a-felnott-lakossag-tobb-mint-negyede-kapta-meg-a-koronavirus-elleni-vedooltast-ausztriaban.html
https://hu.euronews.com/2021/04/26/szobaig-kezbesit-az-osztrak-posta
http://www.euronews.com/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://profitline.hu/Belgium-fokozatosan-oldja-fel-a-korlatozasokat-421178
https://profitline.hu/Belgium-fokozatosan-oldja-fel-a-korlatozasokat-421178
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210427/belgium-lezarja-hatarait-az-indiabol-a-braziliabol-es-del-afrikabol-erkezok-elott-480584
http://www.ma.hu/kulfold/361823/Hollandiaban_egy_nap_alatt_rekordnak_szamito_tobb_mint_kilencezer_uj_fertozottet_regisztraltak
http://www.ma.hu/kulfold/361823/Hollandiaban_egy_nap_alatt_rekordnak_szamito_tobb_mint_kilencezer_uj_fertozottet_regisztraltak
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210423-covid-hollandia-vakcina-mark-rutte.html
http://www.profitline.hu/
http://www.portfolio.hu/


www.ma.hu 
www.origo.hu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában 
Az országban április 28-ra 761-gyel, 196 732-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
68-cal, 8 418-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 18. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 31 219 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
Bosznia-Hercegovina központi bankja 2021-ben 0,9%-os, 2022-ben 1,3% -os inflációra számít 
Bosznia-Hercegovina központi bankja 2021-ben 0,94%-os, míg 2022-ben 1,31%-os inflációval számol. Az országban a 
fogyasztói árak 2020-ban 1%-kal csökkentek, miután 2019-ben 0,6%-kal, 2018-ban pedig 1,4%-kal emelkedtek. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 
 

Bulgária 

 
Bulgáriában május végéig meghosszabbítják a járvány miatti vészhelyzetet 
Boyko Borissov, Bulgária miniszterelnöke bejelentette, hogy az országban egy hónappal, május végéig 
meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt bevezetett vészhelyzetet. Május 1-jétől háromféle módon lehet beutazni 
az országba – oltási igazolással, negatív PCR- vagy antigénteszttel, vagy olyan dokumentummal, amely megerősíti, hogy 
a személy átesett és felépült a COVID-19 fertőzésből az elmúlt fél évben. Április 28-ig 401 109 megerősített COVID-19 
esetet regisztráltak Bulgáriában, amelyek közül 52 509 az aktív fertőzöttek száma, míg a járvány halálos áldozatainak 
száma 16 182. 
 
Patthelyzet Bulgáriában, nem alakíthat kormányt Boriszov pártja 
Hiába nyerte el a legtöbb szavazatot az április 4-i parlamenti választásokon, nem tud kormányt alakítani a jobboldali 
GERB párt Bulgáriában. A 2014 óta kormányzó pártnak nincs tényleges többsége, így legfeljebb koalíciós kormányt 
tudna alkotni, amire a többi párt nem hajlandó. A GERB után a második legnagyobb frakciót egy újonnan alapított, 
rendszerkritikus és a korrupció elleni küzdelemmel kampányoló mozgalom alapíthatja, amely Slavi Trifonov korábbi 
énekes és tévés műsorvezetőt jelölte kormányfőnek. Radev köztársasági elnök egyelőre nem kéri fel Trifonovot a 
kormányalakításra, hogy időt adjon a pártoknak valamilyen megegyezésre. A bolgár választási törvények alapján az 
államfő háromszor kérheti fel a parlamenti pártokat a kormányalakításra, és ha harmadjára sem sikerül kormányt 
alakítani, az elnöknek fel kell oszlatnia a parlamentet, és új választást kell kiírnia. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.szabadeuropa.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria 
 

Csehország 

 
Koronavírus: Csehországban nemrég még tragikus volt a helyzet, de már egyre enyhül a nyomás 
Lényegesen lelassult a héten a koronavírus-járvány terjedése Csehországban: pénteken kevesebb mint 2600 új igazolt 
fertőzést mutattak ki a laboratóriumok, ami szeptember óta a legalacsonyabb szám. Heti összehasonlításban mintegy 

http://www.ma.hu/
http://www.origo.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/
https://seenews.com/news/bosnias-c-bank-expects-09-inflation-in-2021-13-in-2022-739258
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/
https://seenews.com/news/bulgaria-to-extend-state-of-epidemic-emergency-until-end-may-739249
https://www.szabadeuropa.hu/a/patthelyzet-bulgariaban-nem-alakithat-kormanyt-boriszov-partja/31219007.html
https://seenews.com/
https://www.szabadeuropa.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria
https://www.portfolio.hu/global/20210424/koronavirus-csehorszagban-nemreg-meg-tragikus-volt-a-helyzet-de-mar-egyre-enyhul-a-nyomas-480126


600-zal kevesebben fertőződtek meg pénteken, mint egy hete - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján 
szombaton reggel nyilvánosságra hozott statisztikából. 
 
A tervezettnél lassabb a cseh oltási kampány 
Lényegesen lelassult a héten a koronavírus-járvány terjedése Csehországban: pénteken kevesebb mint 2600 új igazolt 
fertőzést mutattak ki a laboratóriumok, ami szeptember óta a legalacsonyabb szám. Heti összehasonlításban mintegy 
600-zal kevesebben fertőződtek meg pénteken, mint egy hete – derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján 
szombaton nyilvánosságra hozott statisztikából. 
 
Folytatódik a cseh – orosz diplomáciai csörte 
A szombati 18 után Csehország újabb orosz diplomatákat utasít ki, miután Oroszország nem teljesítette Prága 
követelését, hogy délig engedélyezze a Moszkvából vasárnap kiutasított 20 cseh diplomata visszatérését a 
munkahelyükre. A Kreml nem reagált a cseh megkeresésre, csupán „prágai hisztériáról” kommunikált. A cseh 
külügyminiszter az újabb kiutasítást azzal indokolta, hogy a Prágában dolgozó orosz diplomaták számát hozzáigazítják 
a jelenleg Moszkvában dolgozó cseh diplomaták számához.  
 
Tragédia a cseheknél, csökkent a sörfogyasztás 
Csehországban a sörfogyasztás 2020-ban az 1960-as évek óta a legalacsonyabb szintre esett – idézte a Radio Praha a 
Cseh Sör- és Malátaszövetség jelentését. Az éves egy főre eső átlagos fogyasztás 135 liter volt, ami hét literrel elmarad 
a 2019-es teljesítménytől. Eközben 20,1 millió hektoliter sört gyártottak az országban, ami hétszázalékos csökkenés az 
egy évvel korábbihoz képest. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.kitekinto.hu  
www.hu.euronews.com  
www.napi.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Utolsó esély, hogy zöld jelzést kapjanak a nyári fesztiválok Nagy – Britanniában 
A nyári fesztiválok szervezői a brit kormány segítségét kérik; ha nincs gyors döntés a járványveszély mértékében 
engedélyezhető nyári nyitásról, kifutnak az időből, és már lehetetlen lesz az utolsó pillanatban megszervezni a zenei 
rendezvényeket. A leghíresebb brit nyári zenei fesztivál, a Glastonbury szervezői januárban jelentették be, hogy lefújják 
idén nyáron a rendezvényüket. Az elmúlt hetekben az idő múlása miatt hasonlóan megvalósíthatatlannak ítélte a 
rendezést több másik fesztiválcsapat is, így a Download, a Boomtown vagy a Deershed tulajdonosai is.  
 
Angliában a dolgozók fele már visszatért az irodába 
Az Egyesült Királyságban a szellemi tevékenységet végző dolgozók csaknem a fele tért vissza a múlt héten az irodába – 
írta a Bloomberg. Szerdán 45 százalékot számláltak, amely az eddigi legmagasabb arány a tavaly március 12-én 
bevezetett home office óta.  
 
Szépen beindulhat a brit gazdaság 
Londoni makrogazdasági elemzők szerint a legfrissebb aktivitási adatok arra vallanak, hogy a brit hazai össztermék 
(GDP) értéke a példátlan, csaknem 10 százalékos tavalyi zuhanás után az idén 7 százaléknál gyorsabb ütemben nőhet. 
Az egyik tekintélyes londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics csütörtökön ismertetett új 
előrejelzésében kiemeli azt a véleményét, hogy a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások e hónapban 
végrehajtott újabb enyhítése az eddigi legnagyobb felhajtóerőt adhatja a brit GDP-növekedésnek. 
 
 
 

https://kitekinto.hu/2021/04/25/europai-ugyek/a-tervezettnel-lassabb-a-cseh-oltasi-kampany/191425/
https://hu.euronews.com/2021/04/22/folytatodik-az-cseh-orosz-diplomaciai-csorte
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/cseh-valsag-jarvany-sor-fogyasztas.727631.html
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Meghaladta a 45 milliót a beadott oltásdózisok száma Nagy-Britanniában  
A felnőtt brit lakosság 63 százaléka már részesült az első oltási dózisban. Meghaladta a 45 milliót a koronavírus ellen 
beadott első és második oltási dózisok együttes száma Nagy-Britanniában. A brit egészségügyi minisztérium péntek esti 
ismertetése szerint eddig 33 388 637-en kapták meg az első adagot a Nagy-Britanniában forgalmazott három oltóanyag 
valamelyikéből. 
 
Fél évvel ezelőtt hunytak el utoljára ilyen kevesen Angliában és Walesben a koronavírus miatt 
Az április 16-ával végződő héten 362 halotti bizonyítványon szerepelt a Covid-19 Angliában és Walesben a brit Nemzeti 
Statisztikai Hivatal (ONS) adatai szerint – írja a Sky News. Ilyen alacsony számra utoljára a 2020. október 2-án végződő 
héten volt példa. Az április 16-át megelőző héthez képest összesen 4 százalékkal csökkent az adat, bár az ONS szerint a 
halálesetek jelentését befolyásolta az húsvéti ünnep. 
 
A függetlenségről szól a skót választás - Sok múlik a szupertöbbségen 
A május 6-i skót parlamenti választás egyetlen igazi kérdése, hogy a jelenleg kisebbségben kormányzó 
függetlenségpárti Skót Nemzeti Párt (SNP) egyedül is abszolút többséget szerez-e az edinburghi parlamentben, vagy 
más függetlenségpárti erőkkel kiegészülve lesz meg az elszakadáspárti képviselők többsége. Az előbbi esetben jelentős 
nyomás nehezedne Boris Johnson brit kormányfőre, hogy eddigi álláspontját felülírva engedélyezze a második skót 
függetlenségi népszavazás kiírását. 
 
Kétarcú lobbit folytat Skócia Brüsszelben 
A májusi parlamenti választás közeledtével a skót ellenzék arra figyelmeztette a kormánypártot, hogy az EU-val való jó 
kapcsolatait ne használja a skót függetlenség promotálására, csak az állami érdekű diplomáciára. A választási kampány 
része a függetlenség kérdése - az ügyről 2014-ben már rendeztek egy népszavazást Skóciában, és az Egyesült 
Királysággal való unió fenntartása mellett voksolt a többség. A brexit miatt azonban a kérdés újult erővel ismét része 
lett a skót közbeszédnek, ugyanis annak ellenére, hogy Skócia az EU-ból való kilépés ellen szavazott, az Egyesült 
Királyság részeként mégis távozni kényszerült onnan. 
 
Mélyütés a skót EU - reményeknek a magas hiány 
Hegynyi költségvetési hiányt halmozott fel a választásokra készülő Skócia, ami kétségessé teszi, hogyan idomulna 
majdan a brüsszeli szabályokhoz, ha elhagyná az Egyesült Királyságot és jelentkezne az európai uniós tagságra – írta a 
londoni Times.  
 
Kedden teljessé válhat a rendezett brexit - nem volt könnyű menet 
Két hónap híján öt évvel a EU-kilépésről döntött brit népszavazás után kedden befejezett ténnyé válhat, hogy újfajta 
kétoldalú megállapodáson alapulhatnak az EU-brit kapcsolatok. Az EP ratifikációval teljessé válik a brexit. A tavaly 
karácsonykor, Szenteste napján véglegesített EU-brit kereskedelmi és együttműködési egyezményt a brit parlament két 
háza az év utolsó munkanapján már elfogadta. 
 
Nagy – Britannia vírusellenes szereket hozna forgalomba még idén 
A brit kormány ősztől legalább két olyan gyógyszert szeretne forgalomba hozni, amelyek elejét veszik a koronavírus 
terjesztésének és felgyorsítják a fertőzöttek felépülését – mondta kedden Boris Johnson miniszterelnök. Johnson a 
Downing Streeten tartott esti sajtótájékoztatóján bejelentette: a kormány külön munkacsoportot hoz létre annak 
felkutatására, hogy mely vírusellenes szerek bizonyulhatnak a legígéretesebbnek erre a célra.  
 
Óriási hitelt vett fel a brit kormány 
A legfrissebb adatok szerint példátlan szintre emelkedett a tavalyi pénzügyi évben a brit közfinanszírozás nettó 
hiteligénye, elsősorban a koronavírus-járvány súlyos reálgazdasági és költségvetési hatásai miatt, és ez hat évtizede nem 
mért magasságba hajtotta a hazai össztermékhez (GDP) mért brit államadósság-rátát. 
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Felkerült India a brit kormány beutazási tilalmi listájára 
A brit kormány rendelete alapján péntektől India is felkerült azoknak az országoknak a listájára, amelyekből külföldi 
állampolgárok nem utazhatnak be Angliába. A tilalom célja az Indiában rendkívül gyorsan terjedő koronavírus-variáns 
tömeges behurcolásának megakadályozása. 
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Észak-Macedónia 

 
Koronavírus-helyzet Észak-Macedóniában 
Az országban április 28-ra 450-nel, 151 122-re nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
28-cal, 4 742-re emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma április 9. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 15 470 aktív esetet tartanak nyilván. Az országban április 28-tól enyhítették a 
korlátozó intézkedéseket, az éjszakai kijárási korlátozás az eddigi 20 óra helyett 21 órakor kezdődik, és reggel 5-ig tart, 
továbbá kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai.  
 
Észak-Macedónia kormánya új, 17,8 millió eurós COVID-19 segélycsomagot fogadott el 
Észak-Macedónia kormánya új finanszírozási intézkedéseket fogadott el 17,8 millió euró (21,4 millió dollár) értékben a 
COVID-19 járvány által leginkább sújtott vállalatok és a lakosság támogatása érdekében. A járvány kitörése óta ez a 
hatodik segélycsomag, mely 10 000 helyi vállalkozásnak nyújt támogatást a járvány sújtotta ágazatokban, amelyek 
körülbelül 60 000 embert foglalkoztatnak. 
 
Észak-Macedónia első negyedéves költségvetési hiánya 6,9 milliárd dénárra (112 millió euróra) csökkent 
Észak-Macedónia költségvetési hiánya 6,9 milliárd dénárra (135,4 millió dollár / 112,2 millió euró) csökkent az első 
negyedévben, szemben az előző év azonos időszakában mért 7,4 milliárd dénáros hiánnyal. A konszolidált költségvetési 
bevételek 48,5 milliárd dénárt tettek ki a január-márciusi időszakban, míg 2020 első negyedévében 46,5 milliárd dénárt. 
Az összes kiadás 55,4 milliárd dénárra nőtt a vizsgált időszakban, szemben az egy évvel korábbi 53,9 milliárd dénárral. 
 
FORRÁS: 
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Franciaország 

 
Franciaország is óvatosan, de nyitásra készül 
Emmanuel Macron francia elnök valószínűleg a következő napokban tesz bejelentést a járványügyi korlátozások 
enyhítésére vonatkozó tervekről - mondta Elisabeth Borne munkaügyi miniszter kedden a Reuters szerint. 
Franciaország, az euróövezet második legnagyobb gazdasága március végén kezdte meg harmadik országos zárlatát, 
miután a Covid-19 halálesetek és esetszámok megugrottak. 
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Így tesztelik az iskolásokat Franciaországban 
Újrakezdődött Franciaországban hétfőn a kisiskolások számára a tantermi oktatás a koronavírus-járvány miatt a 
korábbiaknál szigorúbb egészségbiztonsági előírások mellett, a tanulókat nyálteszttel szűrik, az oktatásban dolgozók 
számára hetente kétszer kötelező az önteszt, amelyet az oktatási minisztérium finanszíroz. 
 
Csak kevés esetben vehetik le a maszkot a franciák 
Lehetetlen felmérni azt, hogy az oltás által már teljes védettséget élvező emberek milyen mértékben fertőznek meg 
másokat. A francia egészségügyi főhatóság szerint a koronavírus ellen beoltottak a zárt magánhelyeken elhagyhatják a 
maszk viselését, de a közösségi terekben nekik is hordaniuk kell továbbra is. 
 
Francia mobilapplikáció a koronavírus ellen 
Franciaország elindította az „Együtt a Covid ellen" nevű mobilalkalmazást, amelyen tesztigazolásokkal és oltási 
bizonylattal könnyítheti meg a beoltott, illetve fertőzésmentes személyek életét. Az applikációt eddig 14,7 millió ember 
töltötte le, és a rendelkezésre álló nyomon követési funkciójának köszönhetően nagyban megkönnyíti a kontaktkutatók 
munkáját egy-egy pozitív eset kapcsán 
 
Alul parkoló, felül napelemek – a párizsi Disneyland szuperkombója 
A párizsi Disneyland kétszeresen is hasznosít egy 24 focipályányi területet egy kézenfekvő, mégis innovatív projekttel: 
9 ezer autó parkolóhelyét fedik be napelemekkel. A kalandpark üzemeltetőinek célja, hogy ne csak egy emlékezetes 
látogatást nyújtsanak, hanem jó példát is mutassanak a jövő nemzedékeinek a klímavédelem terén. A francia főváros 
melletti Disneyland Európa egyik leglátogatottabb látványossága, 1992-es megnyitása óta több mint 320 millió 
látogatót vonzott. 
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Horvátország 

 
Gyorsítanak Horvátországban, bevezetik a drive-in oltásokat is 
A Horvát Közegészségügyi Intézet által végzett szerológiai vizsgálat szerint a horvátok körülbelül 25 százaléka 
találkozott a vírussal, vagyis ennyien küzdötték le a betegséget. Ha a nagy ütemben megkezdődött oltásokat is 
figyelembe vesszük, akkor a nyár folyamán a lakosság 70-80 százaléka ellenálló lesz a vírussal szemben. Mivel május 1-
jét követően hetente 230 000 adag oltóanyag érkezik Horvátországba, ezért Vili Beroš egészségügyi miniszter utasította 
a megyei közegészségügyi intézeteket, hogy szervezzék meg a tömeges oltást, lesz, ahol bevezetik az ún. drive-in oltást 
is. Horvátországban április 28-ra 410-zel, 324 833-ra nőtt a koronavírus-járvány kitörése óta regisztrált megbetegedések 
száma, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 51-gyel, 6 957-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma néhány napja 
csökken, jelenleg 13 432 esetet tartanak nyilván. 
 
Horvátország 1,14 milliárd kunát (151 millió euró) biztosít a feldolgozóipari mikrovállalkozások és a KKV-k részére 
Horvátország gazdasági minisztériuma 1,14 milliárd kunát (180,7 millió dollár / 150,5 millió euró) biztosít a 
feldolgozóiparban működő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak versenyképességük növelésére, melyet digitalizációra 
és az energiahatékonyság növelésére fordíthatnak. A vállalatok április 30. és május 31. között 500 000 kuna és 7,5 millió 
kuna közötti támogatásokra pályázhatnak. 
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Horvátország ipari értékesítése 7,7%-kal esett vissza februárban 
Horvátország ipari értékesítése februárban éves szinten 7,7%-kal csökkent, miután januárban éves szinten 1,7%-kal nőtt. 
Az ipari értékesítés a külpiacon 4,5%-kal emelkedett a tavalyi év februárjához képest, míg a hazai ipari értékesítés 14%-
kal csökkent. 
 
FORRÁS: 
https://balk.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia 
 

Írország 

 
Az ír sziget lakóinak többsége szerint Észak-Írország 25 éven belül kiválik az Egyesült Királyságból 
Az ír sziget lakóinak többsége szerint Észak-Írország 25 éven belül kiválik az Egyesült Királyságból és egyesül az Ír 
Köztársasággal. A BBC brit közszolgálati médiatársaság az ír sziget politikai megosztásának közelgő századik 
évfordulója alkalmából Észak-Írországban és Írországban is átfogó felmérést végeztetett a LucidTalk közvélemény-
kutató céggel.  
 
FORRÁS: 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma április 27-re Koszovóban 335-tel 103 638-ra növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt 4-gyel 2 134-re nőtt, és jelenleg 10 685 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A 
betegségből ugyanakkor több mint 91 ezren már felgyógyultak. 
 
Koszovó közel 20 millió eurót különít el a válság sújtotta ágazatok támogatására 
Koszovó kormánya mintegy 20 millió eurót (24 millió dollárt) különít el a koronavírus-válság sújtotta vállalkozások és 
magánszemélyek támogatására. Összesen 6 millió eurót fordítanak a munkavállalók bérének és a bérleti díjak 
finanszírozására, és 5,26 millió eurót különítettek el az egészségvédelmi és biztonsági ágazat juttatásaira 2021 áprilisára 
és májusára. A kormány 8,5 millió eurót biztosít a szociális- és nyugdíjrendszer támogatására. 
 
Koszovó kereskedelmi hiánya márciusban 45,8%-kal nőtt 
Koszovó kereskedelmi hiánya márciusban éves szinten 45,8%-kal, 320,7 millió euróra (386,5 millió dollárra) nőtt. Az 
export éves szinten 92,2%-kal 61,8 millió euróra, míg az import 51,8%-kal 382,5 millió euróra bővült. Koszovó fő 
exportpiacai Albánia, az Egyesült Államok és Észak-Macedónia voltak, míg a behozatal nagy része Németországból, 
Törökországból és Kínából származott. 
 
FORRÁS: 
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Lengyelország 

 
Lengyelország csökkenti a szénalapú áramtermelés arányát 
Lengyelország 2040-re a jelenlegi 70 százalékról 11 százalékra csökkenti a szénalapú áramtermelés arányát - jelentette 
be Andrzej Duda lengyel elnök pénteken, az amerikai kormányzat által szervezett virtuális klímavédelmi 
csúcstalálkozón. 
 
London helyett Varsót választotta a Pepco 
Legnagyobb, lengyelországi piacán lép tőzsdére a Pepco kiskereskedelmi áruházlánc, a tranzakció az idei legjelentősebb 
részvénykibocsátás lehet a Varsói Értéktőzsdén. A társaság az online értékesítés helyett intenzív üzletnyitási stratégiával 
lovagolná meg a pandémiát követő diszkontpiaci expanziót.  
 
FORRÁS: 
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Montenegró 

 
Koronavírus-helyzet Montenegróban 
Az országban április 28-ra 151-gyel, 96 930-ra nőtt a járvány kitörése óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
5-tel, 1478-ra emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma március 10. óta 
csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 2 477 aktív esetet tartanak nyilván.  
 
A montenegrói határok nyitva állnak a turisták előtt 
A Montenegrói Idegenforgalmi Egyesületek Ügynökségének igazgatója, Orhan Hodžić szerint jó hír, hogy a tavalyival 
szemben az idei évben nyitva lesznek a határok a turisták előtt, ezzel pedig legalább a szomszédos országok polgárainak 
lehetővé válik, hogy az Adriára utazzanak. A szerb állampolgárok már most korlátozások (PCR és egyéb tesztek) nélkül 
léphetnek be Montenegróba. 
 
Magyarország segítette Montenegrót a járvány során 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Budapesten folytatott megbeszélést Jelena Borovinic-Bojovic 
montenegrói egészségügyi miniszterrel. A montenegrói miniszter úgy értékelte, hogy eredményes tárgyalást folytattak, 
és megköszönte a magyar kormánynak, hogy PCR-tesztek, lélegeztetőgépek és más védőfelszerelések 
adományozásával segítette Montenegrót. 
 
FORRÁS: 
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Németország 

 
MAGYARORSZÁGRÓL NÉMETORSZÁGBA IRÁNYULÓ UTAZÁS - frissítve 04.19-én   
Változnak a Németországba légi úton történő utazás szabályai 2021.03.30-ától!  Valamennyi Németországba légi úton 
utazó személynek a beutazást megelőzően, a légitársaság részére az utazás megkezdése előtt be kell mutatnia egy, a 
beutazást megelőző 48 óránál nem régebbi negatív teszteredményt, függetlenül a kiindulási ország rizikóterületi 
besorolásáról. A rendelkezés 2021. május 12-éig hatályos. A busszal, autóval, vonattal vagy hajóval Németországba 
utazókra vonatkozó szabályok változatlanok maradnak. 
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Németország korlátozza a beutazást Indiából 
Németország is korlátozza a beutazást az Indiából érkezők számára − jelentette be Jens Spahn egészségügyi miniszter. 
Ennek értelmében hétfőtől csak német állampolgárok léphetnek be az országba. A Guardian szerint a korlátozás oka az 
új koronavírus-variáns, ami egyre inkább terjed, és rengetegen betegednek meg. 
 
Angela Merkel a lezárásokról: a szigornak nincs alternatívája 
A többi európai országban tapasztaltakra tekintettel nincs alternatívája a Németországban szombattól hatályba lépett 
szigorú, koronavírus elleni intézkedéseknek, vagyis az úgynevezett vészfékrendszernek - közölte Angela Merkel német 
kancellár. Hangsúlyozta, hogy csakis a héten elfogadott korlátozásokkal lehetséges belátható időn belül apasztani a 
fertőzöttek számát. 
 
Júniusig az összes veszélyeztetettet beolthatják Németországban 
Legkésőbb júniusig befejeződhet Németországban a veszélyeztettek oltása, így hamarosan bárki jelentkezhet az oltási 
programba. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindenkit azonnal be is fognak tudni oltani – mondta Angela 
Merkel. Merkel arra is felhívta a figyelmet, hogy ez várhatóan társadalmi vitához vezethet, mivel a már beoltott lakosság 
többlet jogokat követelhet majd magának. 
 
A Szövetségi Gazdasági Minisztérium gazdasági előrejelzése 
A Szövetségi Gazdasági Minisztérium 3,5%-ra módosította a GDP növekedési előrejelzését az idei évre, 2022-re pedig 
és 3,6%-ra. Korábban a minisztérium lefelé módosított előrejelzése szerint 3,0% növekedést prognosztizált. Bár a 
koronavírus harmadik hulláma a vártnál negatívabban érintette a német gazdaságot, az oltási folyamat előrehaladása 
és a világgazdasági folyamatok optimizmusra adnak okot. 
 
A második félévben állhat talpra a német gazdaság 
A vártnál kevésbé javult áprilisban a német üzleti hangulatindex a müncheni egyetem Ifo gazdaságkutató intézetének a 
felmérése szerint. Az üzleti hangulatindex áprilisban 96,8 pontra, 2019 júniusa óta a legmagasabbra emelkedett az előző 
havi 96,6 pontról a várt 97,8 pont helyett. Az üzleti hangulat elsősorban annak köszönhetően javult, hogy a felmérésbe 
bevont üzleti szereplők kissé jobbnak ítélték meg aktuális helyzetüket, mint az előző hónapban, az elkövetkező hat 
hónappal szemben támasztott várakozásaik tekintetében viszont mérsékelték optimizmusukat. 
 
Megállíthatatlan a német és francia ipar áprilisban 
Franciaországban és Németországban is az elemzői várakozások feletti feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexeket 
(bmi) közöltek, mindkét országban kiugróan magas számokat közöltek. Németországban az IHS-Markit friss közlése 
szerint a feldolgozóipari bmi 66,4 ponton állt áprilisban, ez egészen magas számnak tekinthető. Az előző hónapban 
szintén magas értéket, 66,6 pontos indexet közöltek, a lendület viszont áprilisra sem akadt meg. Az elemzők 65,8 pontot 
vártak áprilisban, a közölt adat ehhez képest is magasabb némileg. 
 
Remek teljesítmény a Deutsche Banknál, szárnyal az árfolyam 
Nemrég tette közzé első negyedéves gyorsjelentését a Deutsche Bank, az elemzők által várt 600 millió eurót jócskán 
meghaladó, 908 millió eurós első negyedéves nyereségről tudott beszámolni a vállalat, köszönhetően a befektetési 
banki üzletág jó éveleji üzleti környezetének. A kereskedés első órájában mintegy 6 százalékos árfolyamemelkedést 
láthattunk a vállalat részvényeinél. 
 
Sorra tűnnek el a bankok a német utcákról 
Németországban egyre több bankfiókot zárnak be a digitalizáció előrehaladása miatt. Tavaly a számuk 11,5 százalékkal, 
23 588-ra csökkent - jelentette a frankfurti Bundesbank német jegybank. Tavaly összesen 3079 fiókot zártak be, míg 
2019-ben 1220-at. A Deutsche Bundesbank szerint a koronavírus-járvány felgyorsította a már évek óta tartó tendenciát 
- írja a Berliner Morgenpost. 
 
Vezetnek a Zöldek Németországban a közvélemény-kutatások szerint 
Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió 
(CSU) szövetségétől a pártok népszerűségi rangsorában Németországban - írja az MTI több felmérés eredményei 
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alapján. A 28 százalék 6 százalékpontos növekedés az egy héttel korábbi 22 százalékhoz képest, és a legmagasabb érték 
a Kantar brit multinacionális piackutató csoporthoz tartozó Emnid német közvélemény-kutató cég méréseinek 
történetében. 
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Olaszország 

 
Elkészült az olasz kormány gazdasági helyreállítási csomagja - Mario Draghi forradalmat ígér 
Digitális és zöldpolitikai "forradalmat" ígér a Mario Draghi közgazdász miniszterelnök vezetésével összeállított több 
mint kétszáz milliárd eurós gazdasági helyreállítási program, amelynek részletei vasárnap kerültek nyilvánosságra. 
Mario Draghi hétfőn az alsóházban, szerdán a felsőházban mutatja be a több mint háromszázharminc oldalas gazdasági-
pénzügyi csomag részleteit, melyet a szombat késő esti kormányülésen fogadtak el. Róma a legnagyobb támogatási 
összegben, több mint 220 milliárd euróban részesül az uniós válságkezelő programból. Célkitűzésnek számít, hogy a 
második világháború óta legnagyobb gazdasági csomaggal Olaszország 2026-ra három százalékponttal emelje a 
nemzeti össztermékét.  
 
Mától kezd lassan nyitni Olaszország 
Közel ötvenmillió olaszt érint hétfőtől a koronavírus-járvány miatt ősztől érvényes korlátozások feloldásának kezdete, 
amelyet élénk vita kísér a tartományok és a kormánypártok részéről is. Április 26-án másodjára nyit Olaszország a tavaly 
tavaszi első hullámot követő korlátozásenyhítés után. A húsz tartományból tizennégy kevéssé veszélyes, vagyis sárga 
zónába lép át, közöttük a két legnépesebb térség, a tízmilliós Lombardia és a majdnem 6 milliós Lazio a főváros 
területével. Öt régió - az északi Valle d'Aosta és a déli Calabria, Puglia, Basilicata és Szicília - marad a közepes kockázati 
fokozatú, narancssárga térségben. Egyedül Szardínia számít még legalább egy hétig vörös zónának, vagyis teljesen 
lezárt területnek.  
 
FORRÁS: 
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Románia 

 
Romániában csökkent az intenzív osztályon ápolt Covid-betegek száma 
Romániában 2019 új koronavírus-fertőzéses esetet diagnosztizáltak április 27-re. Az új igazolt esetek mellett 415 
embernek ismét pozitív lett a koronavírustesztje. Az aktív fertőzöttek száma 42 411-re csökkent. Április 26-án 172 beteg 
halt bele a Covid-19 szövődményeibe, közülük 159 páciensnek volt nyilvántartott társbetegsége. A járvány halálos 
áldozatainak száma elérte a 27 683-at.   
 
Lassul a járvány, lazítanak Romániában 
A járvány terjedésének lassulása tette lehetővé a korlátozások lazítását. Az első olyan hétvége, amelyen Bukarest, 
Kolozsvár, Arad és több más település visszatérhet a 21 órás zárórához és a 22 órakor kezdődő kijárási tilalomhoz, az 
éppen az ortodox húsvét ünnepe lesz. Romániában nemcsak a fővárosi, hanem a tengerparti vendéglátóhelyek is a 
húsvéti nyitásra készülnek. Utóbbiak számára annyi megkötést írt elő a kormány, hogy a szállodák és panziók 
befogadóképességük legfeljebb 70 százalékát kihasználva fogadhatnak szállóvendégeket. 
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Meghaladta Románia az 5 millió beadott dózist, de így is sereghajtó az EU-s oltáskampányban 
Ötmillió dózis koronavírus elleni oltást adtak már be Romániában, április 27-én este a beadott vakcinák száma 
meghaladta az 5 millió dózist, az immunizált személyek száma pedig több, mint 3.158.000. Az európai összesített adatok 
szerint Románia lakosságának 16,8 százaléka kapott legalább egy adag oltást, és 10,2 százaléka oltatta be magát már 
mindkét alkalommal. Ezekkel az értékekkel az ország sajnos az EU sereghajtói között helyezkedik el, ugyanis az átlag 
24,3 százalék az első adaggal beoltottak esetében, és 8,9 a teljesen immunizáltak esetében.  
 
Megerősítette a román hitelminősítést a Fitch Ratings 
A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő megerősítette Románia BBB mínusz szintű befektetési ajánlású besorolását, 
akárcsak a negatív kilátású államadós-besorolást. A nemzetközi hitelminősítő a negatív kilátást azért erősítette meg, 
mert a román kormánynak a költségvetési egyensúlyhiányok megszüntetésére irányuló intézkedései bizonytalanok 
közép és hosszú távon, de a koronavírus-járványnak az ország pénzügyi helyzetére kifejtett hatásai is 
kiszámíthatatlanok. A Fitch emlékeztetett, hogy a román kormány adóügyi és makrogazdasági reformokat vállalt, de az 
adókonszolidáció rendszerint gyenge eredményeket hozott, a román költségvetés merev szerkezete a magas fix 
kiadások miatt pedig szintén akadályozhatja a vállalt célok elérését. 
 
Tavalyhoz képest csökkent az államháztartási hiány az első negyedévben 
Az idei első negyedév végén a bruttó hazai termékhez (GDP) mérten 1,28 százalék volt az államháztartási hiány, amely 
csökkent a tavalyi év azonos időszakában jegyzett 1,71 százalékhoz képest. A hiány értéke 14,63 milliárd lej volt, míg egy 
évvel korábban 18,06 milliárd lej. Az államháztartás bevételei 18,8 százalékkal voltak nagyobbak a tavalyi első 
negyedévhez mérten, illetve 14,9 százalékkal haladták meg a koronavírus-járvány előtti 2019-es év első három 
hónapjáét. Ugyanakkor a kiadások is nőttek 11,2 százalékkal a tavalyi első negyedévhez viszonyítva. A kormány idén 
7,16 százalékos államháztartási hiánycélt tűzött ki a tavalyi 9,79 százalékos deficit után. 
 
Durván megugrott a készpénzállomány Romániában a koronavírus-járvány miatt 
Romániában a koronavírus-járvány hatására 21 százalékkal volt nagyobb a forgalomban lévő készpénzállomány 
februárban a tavalyi második hónaphoz mérten. A Román Nemzeti Bank adatai szerint a forgalomban lévő készpénz 
újabb csúcsot ért el az idei második hónapban, amikor 91,3 milliárd lej (1 lej=73,73 forint) készpénz volt a román 
gazdaságban a tavaly februári 75,5 milliárd lejhez képest, ami 21 százalékos növekedés. December végéhez képest 3,6 
százalékos növekedést jegyeztek fel. A készpénzforgalom növekedését azzal magyarázzák, hogy a járvány miatt főleg 
a kisebb jövedelműek több pénzt vettek ki a bankból, mint korábban. 
 
Végre megnyílhat két új román-magyar közúti határátkelő 
A román kormány április 21-i ülésén memorandumban hagyta jóvá kétoldalú megállapodás megkötését a magyar 
kormánnyal két új közúti határátkelőhely megnyitásáról, Kisvarjaspuszta (Variasu) és Dombegyház, illetve Ottlaka 
(Graniceri) és Elek között. Mindkét - eddig alkalomszerűen megnyitott - határátkelő az Arad és Békés megye között 
teremt újabb állandó közúti összeköttetést. 
 
Bővült a romániai autópálya-hálózat 
Romániában tavaly 6,2 százalékkal, 54 kilométerrel bővült az autópálya-hálózat. Romániában 6178 kilométer európai 
jelzésű út van, amely a teljes közúthálózat 34,5 százalékát teszi ki, az autópályák hossza 920 kilométer, ami a teljes 
úthálózat 5,1 százaléka. Romániában tavaly 1959 kilométer út volt négysávos (10,9 százalék) 297 kilométer háromsávos 
(1,7 százalék), és 35 kilométer hatsávos. A használatban lévő romániai vasúthálózat teljes hossza 2020 végén 10 769 
kilométer, ennek 37,5 százaléka van villamosítva, ami valamivel több mint 4 ezer kilométert jelent. 
 
EU-s pénzből, román-magyar projekt részeként korszerűsítik a makói kórházat 
Uniós támogatással megvalósuló román-magyar projekt részeként korszerűsítik a makói kórház sebészeti és krónikus 
belgyógyászati osztályát, valamint a fertőző betegségek megelőzését segítő eszközöket vásárolnak. Az egészségügyi 
intézmény az Arad Megyei Tanáccsal közösen nyert támogatást a fertőző betegségek és a kórházi fertőzések közös 
megelőzésére és monitorozására. A projekt teljes költségvetése 3 millió euró (mintegy 1 milliárd forint), ebből 1,2 millió 
euró jut a makói intézményre. 
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Spanyolország 

 
Stabilizálódott a helyzet Spanyolországban 

Spanyolországban stabilizálódik a koronavírus-fertőzöttek száma, az elmúlt három hétvégén egyaránt 20 ezer körüli 
esetszámnövekedést tapasztaltak. Az elmúlt 24 órában mintegy kétezer új fertőzöttet diagnosztizáltak. A járvány 
kezdete óta 3,48 millió embernél igazolták a koronavírus-fertőzést. A spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti 
koordinációs központ igazgatója azt mondta, az oltások miatt nincs kirívóan sok fertőzött. A 80 év felettiek 100 
százaléka megkapta legalább a vakcina első dózisát. A 79 és 70 közötti korosztályban ugyanez 64,6 százalék és 4,9 
százalék, míg a 60 és 69 éveseknél 45 százalék és 5,4 százalék 

 
A spanyol kormányfő szerint közel a járvány vége 

A spanyol kormány kedden bejelentette, hogy már több ember szerezte meg a teljes védettséget az országban, mint 
ahányan a járvány kezdete óta összesen megfertőződtek. 
 
Idén sem futhatnak a bikák Pamplonában 

Pamplona városában idén is elmarad a hagyományos bikafuttatás, amelyet minden évben a város védőszentjének, San 
Fermínnek a tiszteletére rendezett ünnepségsorozat részeként tartanak meg – jelentette be Enrique Maya 
polgármester. Enrique Maya elmondta: az országban jelenleg épp a navarrai tartományban a legmagasabb a fertőzöttek 
aránya, százezer emberből átlagosan 432-en koronavírusosak, míg az országos átlag 235. Az átoltottság július elejére, 
az ünnepségek szokásos idejére várhatóan 40 százalék körül lesz, vagyis nem éri el a nyájimmunitáshoz szükséges 70 
százalékot. 

 
FORRÁS: 
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Skandináv országok 

 
Mi van most a svédekkel? Megnéztük, hol tart a különutas modell 
A karanténmentes Svédországban a lakosságszámhoz mérten kevesebben haltak meg Covidban, mint az EU-ban vagy 
itthon, de többen, mint más skandináv országokban. A svédek ugyanakkor holisztikusan kezelik a kérdést: szerintük a 
karantén hiánya gazdaságilag és társadalmilag megtérül. Az iskolák végig nyitva tartottak, a GDP kisebbet zuhant az 
uniós átlagnál. Egy helyi magyar, Gonda Zsuzsanna lapunknak azt mondta: korlátozások ott is vannak, de a szabad élet 
fennmaradt. 
 
Svédországban is enyhül a koronavírus - járvány 
A svéd közegészségügyi intézet adatai szerint péntek óta 14 911 új fertőzöttet és 45 halálesetet regisztráltak. Ezzel öt 
hete nem volt ilyen alacsony a hétvégi időszakban kimutatott fertőzöttek száma. "A múlt héten 10-11 százalékos 
csökkenést tapasztaltunk" - mondta sajtótájékoztatóján Anders Tegnell, az intézet járványügyi főszakértője. "Még 
mindig nagyon erősen terjed a járvány Svédországban. Nagyon korai még győzelmet hirdetni" - tette hozzá. 
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Asztalra csapott a miniszter a bankok negatív kamatai miatt Dániában  
A bankok negatív kamatai miatt Simon Kollerup dán pénzügyminiszter erősen bírálta az ország bankjait, mivel így az 
ügyfelek pénze egyre kevesebbet ér a számláikon. Szerinte elérte a tolerálható szintet és vitát kezdeményez a gyakorlat 
felszámolásáról, ami felbolygatta az ország pénzügyi világát. 
 
FORRÁS: 
www.privatbankar.hu  
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Szerbia 

 
Koronavírus-helyzet Szerbiában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában április 27-re 2 145-tel 683 799-re növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt 29-cel 6286-ra nőtt. Az aktív fertőzöttek száma április 1. óta folyamatosan 
csökken, jelenleg 52 236 esetet tartanak nyilván. 
 
Módosították a szerb költségvetést: hitelek miatt nő a hiány 
Elfogadta a szerbiai parlament a 2021-es költségvetés módosítását, a lépéstől azt várják, hogy segítse a koronavírus-
járvánnyal szembeni küzdelmet, ösztönözze a gazdasági növekedést, és csökkentse a járvány okozta válság negatív 
hatásait. A módosítás értelmében az idei hiány a GDP 6,9%-ára nő, míg a tavaly decemberben elfogadott költségvetési 
törvény a bruttó hazai termék 3%-át kitevő idei hiánnyal számolt. A módosított költségvetésben 257 milliárd dinárt, azaz 
mintegy 794 milliárd forintot a belgrádi kormány újabb gazdasági mentőcsomagjára különítettek. A szükséges anyagi 
forrásokat hitelekből állják: az államadósság a GDP 58,2 százalékáról 60 százalékra emelkedik majd. 
 
Az IMF-től kér újabb segítséget Szerbia az üzleti környezet és a jogállamiság megerősítésére 
Újabb, két és fél évre szóló, nem pénzügyi, hanem tanácsadásra vonatkozó együttműködésről állapodott meg a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Szerbia. A megállapodástól az ország további gazdasági növekedését várják a felek a 
koronavírus-járvány ideje alatt és azt követően is. A szerb gazdaság tavaly 1,1%-os csökkenést könyvelhetett el, ám ez 
messze nem volt olyan nagymértékű zsugorodás, mint a térség többi országában. Az IMF és a Szerbia között most 
megkötött, 2023 végéig szóló megállapodás abban segítene Belgrádnak, hogy fejlessze az üzleti környezetet, valamint 
megerősítse a jogállamiságot az országban, folytatni tudja a veszteséges állami vállalatok átalakítását, illetve módosítsa 
a környezetvédelemre vonatkozó szabályozást. A szerb kormány várakozásai szerint az ország gazdasági növekedése 
az idén körülbelül 6%-os lesz, míg az IMF 5%-os növekedésre számít. 
 
Szerbia január-februárban 202 millió euró folyó fizetési mérleg-többletet könyvelhetett el 
Szerbia 202 millió euró (242,7 millió dollár) folyó fizetési mérleg többletet könyvelhetett el 2021 első két hónapjában, 
szemben a tavalyi év hasonló időszakában elért 510 millió eurós hiánnyal. Az árukereskedelem hiánya január-februárban 
519 millió eurót tett ki, míg a szolgáltatáskereskedelem 308 millió euró többletet ért el. 
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Szlovákia 

 
Lazítottak a határátlépési szabályokon Szlovákiában 
Április 26-tól 30 helyett 100 kilométerről is lehet ingázni Szlovákiába a szomszédos országokból. Nem kell karanténba 
vonulnia április 26-tól azoknak a Szlovákiában, a határtól 100 kilométeren belül dolgozó személynek, akinek a szlovák 
határtól számított 100 kilométeren belül van átmeneti vagy állandó tartózkodási helye a szomszédos országban. 
Azonban szükséges felmutatniuk a 7 napnál nem régebbi negatív antigén- vagy PCR-tesztet Azokra a szlovák 
állampolgárokra sem vár karantén, akik valamelyik szomszédos országban, a határátkelő 100 kilométeres körzetében 
élnek, ám negatív teszttel nekik is kell rendelkezniük. A Szlovákia területén állandó vagy ideiglenes lakhelyre bejegyzett, 
és a szomszédos állam területén dolgozó ingázókra vonatkozó feltételek nem változtak. 
 
Április 26-tól Szlovákiában is kinyithattak a teraszok 
A szabályok szerint csak akkor nyitható meg a terasz, ha annak legalább két oldala nem zárt és az asztalok között két 
méter távolságnak kell lennie. A belépéshez 7 napnál nem régebbi, negatív koronavírus-teszt szükséges, és a maszkot 
csak a fogyasztás idejére lehet levenni. A tulajdonosnak biztosítani kell a kézfertőtlenítőt, és minden vendég után az 
asztalt is le kell fertőtlenítenie. Az edzőtermek esetében is szükséges a teszt a belépéshez. A teremben legfeljebb hatan 
tartózkodhatnak, és egy emberre legalább 15 négyzetméternek kell jutnia. Szlovákia egy héttel korábban, április 19-én 
már feloldott egy sor korlátozást: megnyithattak a boltok, a templomok, a múzeumok, valamint a botanikus és 
állatkertek. 
 
Koronavírus Szlovákiában: 39 halott, 682 új vírusfertőzött 
A szlovákiai laboratóriumokban április 27-én elvégzett 7508 PCR tesztből 682 (9,08 százalék) mutatott pozitív 
eredményt, ezzel az eddig beazonosított fertőzöttek összlétszáma elérte a 381 180 főt. Antigéntesztből 121 120 került 
kiértékelése, amiből 483 (0,40 százalék) esetben mutatták ki a pozitív koronavírus-fertőzést. Egy nap alatt újabb 39 
beteg hunyt el, amivel a koronavírus szlovákiai áldozatainak száma 11 611 főre emelkedett. Örvendetes, hogy 63 
személlyel újra csökkent a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma, jelenleg 1525-en fekszenek kórházban  
 
Új hidak erősítik a magyar-szlovák együttműködést 
Három új közúti határhíd is épül a következő években az Ipolyon, javítva ezzel a Magyarország és Szlovákia közötti 
közlekedési kapcsolatokat, valamint a határ menti együttműködést. A sorban az első, Ipolydamásdot Helembával 
összekötő átkelő magyar oldalán már elkezdődtek a terepmunkálatok, a szlovák területen azonban a járványhelyzet 
miatti határzár késlelteti a munkakezdést. 
 
Újabb 120 millió eurós támogatás a szlovák turisztikai szakmának 
A közlekedési minisztérium április 21-én délelőttől nyitotta meg az idegenforgalmi és éttermi vállalkozásoknak nyújtott 
támogatások újabb fordulóját. Az érintett vállalkozások a 2020. november 1. és 2021. március 31. közötti időszakban 
regisztrált bevételkiesésükre igényelhetnek támogatást, amely azonban nem haladhatja meg a 200 ezer eurót. Az újabb 
– 120 millió euróval növelt – támogatás révén az ágazatnak biztosított folyósítás eléri a 220 millió eurót. A támogatás 
feltétele, hogy az adott vállalkozás bevételei az adott hónapban minimum 40 százalékkal csökkentek az egy évvel 
korábbihoz képest. Ilyen esetben a bevételkiesés 10 százalékát fedezi a támogatás. 
 
94 százalékot zuhant egy év alatt a szlovákiai turizmus 
A szlovákiai vendéglátóhelyek forgalma és látogatottsága februárban az előző év februárjához képest 93,9 százalékos 
visszaesést könyvelt el.   A szlovákiai hotelek, panziók, vendéglátó- és szálláshelyek forgalma brutálisan visszaesett az 
elmúlt évben, ám idén februárban a bezárt síközpontok miatt az ágazat továbbra sem tudott kilábalni a válságból. A 
látogatottság februárban mindössze 29,4 ezer főre tehető, és elsősorban munkavégzés, vagy egészségügyi ellátás miatt 
az arra járó utazókról van szó – tehát nem turistákról. A turizmus februári forgalmának csaknem egészét szlovák 
állampolgárok produkálták. Januárhoz képest 10%-kal nagyobb személyforgalmat tapasztaltak ugyan a vendéglátósok, 
de ez így is csak 134,6 ezer éjszaka/főt jelent, ami az egy évvel korábbi adathoz képest 90,3%-os visszaesés. 
Összehasonlításul, a vendéglátóipari egységek személyforgalma tavaly februárban 482 ezer fő volt és 1,4 millió 
vendégéjszakát könyvelhettek el. 
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Szlovénia 

 
Szlovénia is beengedi a kínai vakcinával oltottakat 
Egy hónappal ezelőtt még azt jelentette be a szlovén kormány, hogy csak az -Európai Gyógyszerügynökség által 
jóváhagyott vakcinákkal - AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna - oltott személyek utazhatnak be szabadon az 
országba. Két héttel később már a Szputnyik és a Janssen vakcináival oltottakra is kiterjesztették a mentességet. A 
Szlovén Turisztikai Hivatal legfrissebb hírlevelében pedig már az olvasható, hogy mindezeken felül az indiai Covishield, 
további a kínai Sinopharm, valamint Sinovac készítménnyel oltottak is szabadon beléphetnek az országba. Nem 
mindegy ugyanakkor, hogy mennyi idő telik el az egyes oltások beadása óta. 
 
Enyhítések Szlovéniában 
Kinyithattak a vendéglátóhelyek április 24-én Szlovéniában, de egyelőre csak a kerthelyiségek működhetnek 7 és 19 óra 
között. Ahol a helyzet engedi, ott akár az éttermek belső helyiségeit is használhatják a vendégek, de csak azok, akik a 
belépéskor negatív koronavírus-tesztet, oltási igazolást vagy korábbi fertőzésről és gyógyulásról szóló igazolást 
mutatnak fel. A vendéglátóhelyek üzemeltetői szerint ezek nem teljesíthető elvárások, ezért enyhébb intézkedéseket 
várnak a kormánytól. További enyhítés, hogy újra megnyithatnak a hotelek is. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek 
száma Szlovéniában április 27-re 2 807-tel 238 023-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap 
alatt 7-tel 4221-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma április 10. óta csökken, jelenleg 10 359 esetet tartanak nyilván. 
 
Csak egy oltást kapnak Szlovéniában a fertőzésen átesettek 
Szlovéniában csak egyetlen oltást kapnak azok, akik korábban már átestek a koronavírus-fertőzésen, és a vakcinát 
félévvel a felgyógyulás után kaphatják meg. Az ezzel kapcsolatos döntés délnyugati szomszédunk azt követően hozta 
meg, hogy másik hét európai állam már bejelentette, hogy a fertőzésen átesett emberek egyetlen adag oltóanyagot 
kapnak. Az országban már a lakosság több mint egyötödét beoltották. 
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Európai Unió 

 
A helyreállításról tárgyalt Orbán Viktor Brüsszelben 
Hazánk 5800 milliárd forintos programot hajthat végre. A pénzügyi kérdések java rendezettnek tekinthető, így 
Brüsszelben lényegében az Európai Unió jövőjéről egyeztet – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök tegnap, mielőtt 
Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt Brüsszelben. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint 
a vezetők a nemrég nyilvánosságra hozott magyar helyreállítási és alkalmazkodási tervet vették górcső alá, amely 
történelmi, közel 5800 milliárd forintos programot szándékozik megvalósítani a járvány utáni újjáépülés égisze alatt. 
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Az EP jóváhagyta az Egyesült Királyság és EU közötti kereskedelmi megállapodást 
Az Európai Parlament (EP) brüsszeli plenáris ülésén hozzájárult az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli 
kereskedelmi kapcsolatokat és együttműködést meghatározó megállapodáshoz, amely az EP-képviselők szerint 
csillapítja az EU-ból való brit kilépés (Brexit) negatív következményeit – közölte az uniós parlament szerdán. A keddi 
vitát követően szerda reggel kihirdetett eredmény szerint az EP 660 szavazattal, öt ellenszavazat és 32 tartózkodás 
mellett fogadta el a megállapodást. 
 
Tartható a nagy uniós oltási terv 
A gyógyszergyártóknak az unió területén található 53 gyártóüzeme képes arra, hogy az év végére akár 3 milliárd adag, 
koronavírus elleni oltóanyagot készítsen az európaiak beoltására. 
 
Az EU pert fontolgat az Astrazeneca ellen 
Az Európai Unió várhatóan beperli az AstraZeneca gyógyszergyártó céget, amiért az unióval kötött szerződésekben 
meghatározott időben és mennyiségben nem szállította le a koronavírus elleni vakcinaadagokat az Európai Bizottság, 
illetve az uniós tagállamok számára. Az Európai Bizottság képviselői szerdán találkoztak az uniós tagállamok EU-
nagyköveteivel, ahol a pereskedés kérdése is felmerült - a Politico brüsszeli hírportál fél tucat uniós diplomatával 
beszélve azt írta, hogy a nagykövetek többsége támogatta a Bizottság tervét, hogy jogi eljárást indítsanak a 
gyógyszergyártó ellen, amiért megszegte szerződéses kötelezettségét. 
 
Az európaiak többsége elégedetlen az EU járvány elleni fellépésével 
Az európaiak többsége elégedetlen az Európai Unió koronavírus elleni fellépésével, azonban jelentős azok száma, akik 
bíznak abban, hogy az EU a jövőben megfelelő döntéseket hoz a világjárvány megfékezésére - derült ki az Európai 
Bizottság pénteken közzétett felméréséből. 
 
Uniós matricát kapnak a környezetbarát beruházások 
Felcímkézi az EU a jövőben a klíma -és környezetbarát beruházásokat. Brüsszel ezzel segítené a gazdasági átmenetet a 
klímacélok eléréséért. A földgáz és az atomenergia kérdéséről azonban elhalasztották a döntést, ezzel heves bírálatot 
váltottak ki a környezetvédők körében. Brüsszel az úgynevezett zöld pénzügyi rendszertan elindításával több 
százmilliárd eurónyi befektetést szeretne a fenntartható gazdaság felé terelni.  
 
Az Európai Központi Bank marad a laza monetáris politikánál 
Az Európai Központi Bank marad a laza monetáris politikánál, de az elnök idén már fellendülésre számít. Érintetlenül 
hagyja az egyébként is rekordalacsony kamatlábakat az Európai Központi Bank – ismertette a kormányzótanács 
döntését az EKB elnöke. Christine Lagarde szerint még mindig mankókra támaszkodik Európa gazdasága, mivel a 
járvány harmadik hulláma miatt további lezárásokra volt szükség. A Bank ezért folytatja a zéró-közeli kamatokra és 
eszközvásárlásokra épülő, laza monetáris politikáját. 
 
Az EU elvárja, hogy London betartsa kötelezettségvállalásait  
Elvárja az Európai Unió (EU), hogy az Egyesült Királyság is maradéktalanul betartsa a Brexitről szóló megállapodásban 
szereplő kötelezettségvállalásokat, különösen az egyezmény Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvének 
végrehajtása tekintetében – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben kedden. 
 
Mesterséges intelligencia: az EU tiltaná a tömeges megfigyelést 
Javaslatot tett a mesterséges intelligencia szabályozására az Európai Bizottság. A csomaggal a szektor fejlődését 
segítenék úgy, hogy közben garantálják az alapvető jogokat. Szigorúan tiltaná az EU a biometrikus azonosítás 
közterületi használatát. Kínában kiterjedt megfigyelőrendszereket használnak a mesterséges intelligencia segítségével. 
A bizottság új szakpolitikai javaslatát Brüsszelben mutatták be. 
 
Eurobarométer: kedvezőbb az EU megítélése most, mint az elmúlt tíz évben 
Kedvezőbb az Európai Unió általános megítélése az EU polgárainak körében most, mint az elmúlt tíz évben bármikor. 
Ezt mutatja az Európai Bizottság által megrendelt és kiadott 2020/2021 téli Eurobarométer néven emlegetett felmérés, 
aminek készítésekor a tagállamokban élők széles körét kérdezték. 
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Von der Leyen még zöldebbé tenné az európai gazdaságot 
Az EU nemcsak az iparban alkalmazza, hanem az épületekre és a közlekedésre is kiterjeszti a jövőben a szén-dioxid-
kibocsátás kereskedelmi rendszerét - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön az 
amerikai kormány által szervezett klímavédelmi csúcstalálkozón. Az elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy az EU 
júniusban kezdi meg szén-dioxid piacának átalakítását a gazdasági ágazatok zöldebbé tételének érdekében. 
 
Óriási fellendülés küszöbén az euróövezet 
Az euróövezet gazdasága a BMI számai alapján soha nem látott fellendülés küszöbén áll. Az oltási folyamat felpörgött 
és a korlátozások is várhatóan hamarosan enyhülnek. Az Egyesült Államokban a folyamat előrébb tart, a fellendülés 
látványosan megindult.  
 
Érezhetően javult a fogyasztói bizalom az euróövezetben és az EU-ban 
A 19 országot tömörítő eurózónában 2,7 ponttal, mínusz 8,1 pontra - tizennégy havi csúcsra - emelkedett a fogyasztói 
bizalmi index. Elemzők enyhe romlásra, mínusz 10,9 pontra számítottak a márciusban mért mínusz 10,8 pont után. 
Már a harmadik egymást követő hónapban emelkedett az index értéke, jóllehet több országban továbbra is szigorú 
intézkedések vannak érvényben a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében. 
 

Új átláthatósági szabályokat vezetnek be Brüsszelben 
A jövőben az Európai Tanács részéről is jelentéseket kell majd írni a lobbistákkal folytatott találkozásokról. Ez az egyik 
legfontosabb része az Európai Unióban tavasszal életbe lépő új átláthatósági szabályoknak. Brüsszelben legalább 12,5 
ezer lobbistát tartanak nyilván. Washington után ez a második legkedveltebb város a politikai-gazdasági 
érdekérvényesítés számára. A környezetvédelmi csoportokon át a nagy technológiai cégekig sokan próbálják 
befolyásolni az uniós törvényhozást. Közülük a legaktívabbak a BusinessEurope, a Google, és az Airbus. 
 
Űrrel kapcsolatos start upokat támogat az Európai Unió 
Ez már a modern élet elengedhetetlen része. Az űrtechnológiához kapcsolódó és abból fakadó alkalmazások futótűz 
szerűen fognak terjedni a következő évtizedben. 
 
FORRÁS: 
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FÁK-térség 

 
Oroszország: gigabírságot róttak ki az Apple-re  
Az orosz Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat 12 millió dollár bírságot szabott ki az Apple-re a mobilalkalmazások 
piacán fennálló erőfölényével való visszaélés címén. A hatóság által kiadott közleménye szerint az Apple-re a Kaspersky 
Lab vírusvédelmi és internetbiztonsági cég tett panaszt, amely szerint az Apple „indokolatlanul elutasította” a Kaspersky 
Safe Kids szülői felügyeleti alkalmazást. 
  

A lakosság 4%-a megkapta már az Covid-oltás első dózisát Kazahsztánban 
Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Kazahsztánban a koronavírus elleni vakcina első adagját eddig 766 

600 személy, ez az ország lakosságának 4,1%-a, az oltóanyag mindkét dózisát 126 600 személy, a lakosság 0,7%-a kapta 

meg. Kazahsztánban egyelőre csak a Szputnyik V vakcina érhető el.  
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A kazah kormány 3,1%-ra javította a GDP növekedési kilátásokat 2021-re 
Kazahsztán kormánya 2,8%-ról 3,1%-ra javította az idei gazdasági növekedési kilátásokat, tájékoztatta a közvéleményt 

Aszet Irgalijev nemzetgazdasági miniszter. A 2021-es átdolgozott költségvetés bemutatásakor a nominális GDP becsült 

összege 77,8 milliárd KZT volt. A GDP növekedése a januári -4,5%-ról márciusra -1,6%-ra javult. 

 

A kazah kormány a 2021-es költségvetésben megnövelte a betervezett olajárat  
Kazahsztán kormánya az idei költségvetésbe betervezett olajárat hordónként 35 USD-ről 50 USD-re módosította. Az 

olaj ára az év eleje óta hordónként átlagosan 61 dollár volt. Az IMF által kiadott előrejelzésekben hordónként 44 és 67 

USD közötti árat terveznek. Ezeket az adatokat figyelembe véve a makrogazdasági mutatók felülvizsgálatakor az USD 

[feltételezett] átlagos olajárat hordónként 50 USD-ben határoztuk meg, indokolta a változtatást a kormányülésen 

Irgalijev nemzetgazdasági és ipari miniszter. 

 

FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Nur-Szultán 
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Kína 

 
Nagy megállapodást írtak alá Budapesten: létrejön a kínai-magyar légi Selyemút 
Létrejön a kínai-magyar légi Selyemút, az erről szóló megállapodást kedden írta alá Budapesten a Budapest Airport, a 
kínai Henan Airport Group (a Csengcsou Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője) és a CECZ / Utlink kínai-magyar üzleti és 
logisztikai fejlesztő vállalat. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára kedden a 
repülőtérről közvetített sajtótájékoztatón elmondta: a most aláírt együttműködési megállapodás a két repülőtér 
összekötéséről fontos gazdasági lehetőségeket, illetve a Magyarország és Kína közötti légiáru-szállítás jelentős 
bővülését eredményezheti. 
 
Stratégiai megállapodást kötött a kormány a Fudan Egyetemmel 
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, kormánybiztos és Hszü Ning-seng, a Fudan Egyetem elnöke online 
eseményen írta alá a Fudan Hungary Egyetem előkészítését lehetővé tevő stratégiai együttműködési megállapodást 
kedden. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a legfontosabb 
célokat, képzési irányokat és a budapesti kampusz tervezett helyszínét is rögzítő dokumentum a régióban egyedülálló 
módon egy új kínai-magyar egyetem létrehozását alapozza meg Budapesten.      
 
Hatalmas meglepetésre öt évtized után először csökkenhet Kína népességszáma 
Kína népességszáma öt évtizede folyamatosan emelkedett, a 10 évente elkészített népszámlálás eredményei szerint 
azonban most Kína népessége csökkenhetett – értesült a Financial Times. Könnyen lehet, hogy a kínai vezetésnek 
teljesen fel kell hagynia a népességszámot kontroll alatt tartó állami programokkal, hogy ne kezdjen el fogyni a 
társadalom. Ez ugyanis a kínai termelékenységet és a GDP-t is visszafoghatja.    
 
Kínai étrendkiegészítőt tiltottak be Magyarországon 
Férfiaknak ajánlott étrend-kiegészítő kapszulában mutatott ki jelentős mennyiségű gyógyszer-hatóanyagot a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, ezért a hivatal kötelezte a forgalmazót a termék azonnali 
visszavonására a kereskedelmi forgalomból és a fogyasztóktól, egyúttal megtiltotta további forgalmazását és 
importálását. A Nébih szerdai tájékoztatása szerint a Maho Silver Trans Kft. által forgalmazott, Kínában gyártott "THE 
BOSS" márkanevű étrend-kiegészítő kapszulánként 122 milligramm (mg) szildenafilt és 73 mg tadalafilt tartalmazott. 
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Törökország 
 

Minden eddiginél szigorúbb, többhetes lezárás lép életbe Törökországban 
Törökországban április 29-én 19 órától május 17-én reggel 5 óráig minden korábbinál szigorúbb, úgynevezett "teljes 
lezárás" lép életbe, miután a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány mutatói még mindig sokkal magasabbak, mint 
amit az ország vezetése a turisztikai szezon megkezdéséhez kívánatosnak tart. A közintézmények alkalmazottai vagy 
távmunkában vagy "váltó beosztásban" dolgoznak tovább. Minden olyan munkahely felfüggeszti tevékenységét, amely 
nem kapcsolódik a gyártáshoz, az élelmiszer-, valamint az egészségügyi ellátáshoz. A bankok megítélése egyelőre nem 
nyert bizonyosságot, viszont vasárnaponként még a szupermarket-láncok is zárva fognak tartani. Az új rendelkezések a 
tartományok közti utazást is engedélyhez kötik, ez alól pedig még szállásfoglalás megléte sem jelent majd felmentést. 
Az éttermek és a kávézók továbbra is zárva lesznek, és csak elvitelre vagy házhoz szállításra vehetnek fel rendelést. Az 
iskolák teljes mértékben online oktatásra állnak vissza, minden vizsgát elhalasztanak, illetve az óvodák is bezárnak. Az 
eddig regisztrált megbetegedések száma elérte a 4 667 281-et, a halálos áldozatok száma pedig a 38 711-et. A napi új 
halálesetek száma több napja meghaladja a 350-et. 
 
Törökország júniusig meghosszabbítja a munkabértámogatási rendszert 
Törökország további három hónappal meghosszabbítja a koronavírus kitörése által sújtott vállalatok alkalmazottainak 
bértámogatási programját. A rövid távú munkavállalási támogatás, amelynek keretében az emberek fizetésük 
kétharmadát kapták, március végén lejárt, és a vállalkozások annak meghosszabbítását szorgalmazták. A juttatás 
minden iparágat megilleti, a támogatás folyósítását júniusig meghosszabbították. 
 
A líra következő válsága fenyeget 
Az idén a török líra január óta 14 százalékot, az utóbbi egy hónapban 15 százalékot veszített értékéből, így a dollárral 
szemben április 26-án elérte a 8,48-os, míg az euróval szemben a 10,27-os szinteket. A mostani gyengülés mögött 
egyszerre több kiváltó tényező is áll: Sahap Kavcioglu egy hónapja kinevezett jegybankelnök első, bankvezetőként adott 
televíziós interjújában kijelentette, hogy egyelőre kitart ugyan a szigorú monetáris politika mellett, de a további 
kamatemelés ártana a reálgazdaságnak. Emellett fokozódott a feszültség Washington és Ankara között, miután Joe 
Biden amerikai elnök hivatalosan népirtásnak ismerte el az Oszmán Birodalom által 1915-ben másfél millió örménnyel 
szemben elkövetett gyilkosságokat. A bejelentésre Ankara heves tiltakozással reagált. 
 
Törökországban a belföldi turisták 2019-hez képest 34%-kal kevesebbet pénzt költöttek el 2020-ban 
Törökországban a belföldi turisztikai kiadások éves szinten 34,1%-kal csökkentek 2020-ban a koronavírus-járvány 
következtében. A lakosok tavaly mintegy 32,2 milliárd TL-t (4,6 milliárd USD) költöttek belföldi utazásokra. 35,4 millió 
belföldi turistát regisztráltak a tavalyi évben, a belföldi turisták által a törökországi szálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma pedig elérte a 469 milliót. A vendégéjszakák átlagos száma 10,9 volt, míg az átlagos kiadás 
utazásonként 753 TL-t tett ki. 
 
FORRÁS: 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Rekordlendülettel nőtt az amerikai gazdaság 
Áprilisban a felmérések 2009 októberi kezdete óta a legmagasabbra, 62,2 pontra emelkedett a feldolgozóipari és 
szolgáltatóipari adatok összesítésével képzett kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) értéke az Egyesült 
Államokban a márciusi 59,7 pontról. 
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Az USA minimum 50 százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását 
Az Egyesült Államok 2030-ig minimum 50 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását - jelentette be 
csütörtökön Joe Biden amerikai elnök, az általa összehívott, virtuálisan megrendezett globális klímacsúcson a Fehér 
Házban. A csúcstalálkozót megnyitó beszédében Biden kifejtette elképzeléseit egy zöldebb gazdaságról, amelyben az 
éghajlatváltozást minden ágazatban komolyan veszik, és több munkahelyet eredményez azoknak a munkavállalóknak, 
akikre - mint fogalmazott - karrierje során mindig összpontosított. 
 
Alaposan megadóztathatja a vagyonosokat Biden, lefordulás a tőzsdéken 
Tegnap 1 százalékot meghaladó esést szenvedtek el a vezető amerikai részvényindexek azt követően, hogy a Bloomberg 
arról adott hírt, hogy Joe Biden 39,6 százalékra, tehát közel duplájára emelné a vagyonos amerikaiak tőkenyereség-
adóját. Ezt követően ma az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgásokat láttunk, Európában pedig a tegnapi amerikai 
hangulatot idézi az összkép, a magyar tőzsde is eséssel indítja a napot. 
 
Nőtt a tartós javak rendelésállománya az USA-ban 
A februári kisiklás után márciusban ismét nőtt az amerikai feldolgozóiparban a tartós javakra leadott megrendelések 
értéke, jóllehet a vártnál gyengébb ütemben. Az amerikai kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete által hétfőn 
közzétett adatok szerint márciusban az előző hónaphoz képest 1,4 milliárd dollárral, 0,5 százalékkal, 256,3 milliárd 
dollárra emelkedett a tartós javakra leadott új megrendelések értéke. Elemzők erősebb ütemre, 2,5 százalékos 
emelkedésre számítottak a februári 0,9 százalékos csökkenés után. 
 
Nyaralhatnak majd az amerikai turisták az Európai Unióban 
Mivel az Egyesült Államokban az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott koronavírus elleni védőoltásokat 
alkalmazzák, a vakcinával immunizált amerikaiak szabadon utazhatnak az EU-ba a nyáron. 
 
Rengetegen nem kérik a második adag oltást Amerikában 
Mintegy ötmillió ember nem vette fel a koronavírus elleni védőoltás második dózisát az Egyesült Államokban, aminek 
elsősorban az az oka, hogy tartanak a mellékhatásoktól, illetve, hogy úgy érzik, így is védettek már a fertőzéssel 
szemben. 
 
15 éve nem drágultak ilyen gyorsan a lakások az Egyesült Államokban 
Tizenötéves csúcsra gyorsult a lakásárak növekedési üteme februárban az Egyesült Államokban, mivel a szűkös kínálat 
és az erős kereslet licitháborúkat indított el. Az egész amerikai piacot lefedő S&P/Case-Shiller index éves összevetésben 
12,0 százalékkal emelkedett februárban az előző hónapban mért 11,2 százalék után. Ennél erősebb ütemet legutóbb 
2006 februárjában mutattak ki. 
 
Már elmúlt a járványaggodalom az amerikai fogyasztóknál 
Áprilisban a vártnál jóval nagyobb növekedéssel a koronavírus-válság tavalyi kitörését megelőző szintre tért vissza a 
Conference Board gazdaságkutató intézet Egyesült Államokra vonatkozó fogyasztói hangulatindexe. 
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu 
www.portfolio.hu  
www.liner.hu  
www.napi.hu  
 

Kanada 

 
Kanada nem fogad légijáratokat Indiából és Pakisztánból 
A kanadai kormány bejelentette csütörtökön, hogy 30 napra felfüggeszti az Indiából és Pakisztánból induló légijáratok 
fogadását a koronavírus terjedése elleni intézkedések szigorításának részeként, számolt be az MTI. 
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Latin-Amerika 

 
Ötféle saját vakcinát fejleszt Kuba  
A kubai fejlesztésű védőoltásokat Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, Abdala és Mambisa néven hozzák 
forgalomba. A Soberana jelentése szuverenitás, az Abdalát a José Martí kubai nemzeti hősről szóló eposzról nevezték 
el, a Mambisa pedig a spanyol gyarmatosítók ellen küzdő, 19. századi kubai szabadságharcosokról kapta a nevét. 
Kubában azt tervezik, hogy az év végéig beoltják a szigetország lakosságát, valamint exportálnak is a védőoltásokból. 
 
Brazília már a jövő évi oltási kampányra készül 
Brazília tárgyalásokat folytat a Pfizer gyógyszeripari óriással további százmillió koronavírus elleni oltóanyag 
megvásárlásáról. A tárgyalások mintegy 20 nappal ezelőtt indultak, és a kormány igyekszik felgyorsítani a folyamatot. 
Brazília egyike azoknak az országoknak, ahol a legsúlyosabb a járvány okozta helyzet. Ennek oka főképpen egy új, 
erősen fertőző vírusváltozat megjelenése, a vakcinák lassú és hiányos bevezetése, valamint a kórokozó terjedésének 
megfékezését segítő korlátozások egyenlőtlensége. 
 
Szenátusi bizottság vizsgálja Bolsonaro járványkezelésének hiányosságait 
Szenátusi vizsgálóbizottság alakult kedden Brazíliában, hogy megvizsgálja Jair Bolsonaro elnöknek a koronavírus-
járvány kezelése ügyében tett intézkedéseit és mulasztásait az országban féktelenül tomboló járvány közepette. A 
bizottságban nem lesznek többségben Jair Bolsonaro támogatói.  Bolsonarót a többi között azzal gyanúsítják, hogy 
elutasította, illetve szándékosan halogatta a Covid-19 betegség elleni vakcinák beszerzését, valamint hogy a pandémia 
elleni küzdelemre szánt szövetségi forrásokat sikkasztott. 
 
Peruban átlagosan ötpercenként valaki belehal a fertőzésbe 
A választási kampány, illetve maga a szavazás állhat a járvány ismételt berobbanásának hátterében. A koronavírus-
járvány eddigi legsúlyosabb pillanatait éli át Peru, ahol jelenleg átlagosan ötpercenként hal bele valaki a fertőzésbe. A 
dél-amerikai országban annak ellenére lazítottak a megelőző intézkedéseken, hogy a vírus brazil variánsa miatt a járvány 
gyorsabban terjed. A több mint 32 millió lakosú Peruban eddig több mint 58 ezer ember vesztette életét a fertőzés miatt, 
pedig eddig csaknem mindenféle intézkedéssel – szigorú vesztegzár, határok lezárása, kijárási tilalmak, kötelező 
maszkviselés – próbálkoztak a vírus terjedésének megfékezése érdekében. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/  
https://hvg.hu/ 
 

Afrika és Közel-Kelet 

 
Öt év után újra közeledik egymáshoz Irán és Szaúd-Arábia 
Tárgyalásokat folytat Szaúd-Arábia és Irán, legalábbis több forrás ezt állítja egy múlt heti titkos bagdadi tárgyalás után. 
A két ország több mint öt éve szakította meg a diplomáciai kapcsolatait, és ezzel egy nagy törésvonal keletkezett a 
Közel-Keleten. Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös egy keddi interjúban azt mondta: országa jó kapcsolatot akar 
Iránnal, azt szeretné, ha fejlődne, és hozzá tudna járulni a térség felvirágoztatásához. 
 
Külföldi befektető veheti meg a Saudi Aramco egy százalékát 
A világ legnagyobb olajvállalata, a Saudi Aramco egy százalékát egy vezető globális energetikai vállalat veheti meg, 
legalábbis Szaúd-Arábiában már ezt fontolgatják – mondta Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg egy keddi 
televíziós interjúban. A trónörökös belebegtette azt is, hogy a szaúdi tőzsdén 2019 óta jegyzett Aramco további 
részvényeit bocsáthatják áruba akár más nemzetközi befektetők számára is a következő egy-két évben. 
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Szaúd-Arábia 200 milliárd dolláros megtakarítást remél az energiareformtól 
Szaúd-Arábia több mint 200 milliárd dollár megtakarítást vár attól a tervezett energiareformtól, amelyben 
függetleníteni akarja gazdaságát az olajbevételektől és közben 7%-ra szorítaná le a munkanélküliséget. A hazai 
fogyasztásban folyékony anyagok helyett áttérnének gázra és megújuló energiaforrásokra. Szaúd-Arábia ebben a 
hónapban hét új napenergia-projekttel írt alá áramvásárlási megállapodásokat, amely már az energia-mix 
optimalizálására vonatkozó terveik része. 
 
Már a dubaji cégekre is ráláthat a NAV 
Április elején hatályba lépett az OECD standardja, ezzel az adóhatóságok rálátást kaphatnak az adóparadicsomokban 
bejegyzett társaságok tevékenységére és azok legfontosabb pénzügyi adataira. Bár még kérdéses, hogy a NAV ezeket 
az információkat mire használja, de több, előszeretettel használt adóminimalizálási módszer is veszélybe kerülhet. 
 
Dubaj - korszerű technológiák 
Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az Egyesült Arab Emirátusok és azon belül is Dubaj már nem az olajra, 
hanem a digitalizálása és a különböző korszerű technológiákra épít. Az állam vezető technológiai nemzetté válna és 
ezért igyekszik kedvező feltételeket kínálni a startupok számára. Az elmúlt esztendőkben a kedvező adózás, az 
egyszerűbb szabályozás és a korszerű technológiák megléte mind komoly tényezővé váltak a folyamatban. A 
vállalkozásoknak például nem kell jövedelemadót fizetniük, míg a cégalapítók megkaphatják az állampolgárságot. 
 
A terrorizmus sem ütött akkorát Egyiptomon, mint a járvány 
Eseménydús időszakát éli az egyiptomi régészet és muzeológia, ebben a hónapban jelentették be például egy több mint 
3400 éves fáraókori város feltárását a dél-egyiptomi Luxor közelében, és néhány nappal ez előtt költöztettek át 22 
múmiát az észak-afrikai ország egyik új múzeumába, amit világszerte videoközvetítésben is követhettek az érdeklődők. 
A járvány azonban turisztikai szempontból felülírta az összes szenzációs hírt, és a korábban várt bombasztikus szezon 
helyett – éppúgy, mint másutt – Egyiptomban is totális pangás jellemzi az idegenforgalmat. 
 
Elképesztő küzdelem indult az Egyiptomban talált rengeteg aranyért 
Miután kiderült, hogy hatalmas aranymezők rejlenek Egyiptom Keleti-sivatagjának homokja alatt, a 2019-es esztendő 
végén Kairó enyhített a bányászati szigoron, és lazább szabályokat állított fel a nemesfém-kitermelésbe beruházó 
külföldi cégek részére. A taktika pedig bejött, mert idén már hatalmas a tolongás az ígéretes lelőhelyekért. Az egyiptomi 
kormány nem titkolt célja a bányászati reformmal az, hogy a külföldi tőke bevonásával felfuttassa az ország gazdag 
ásványkincs-tartalékainak hasznosítását. 
 
Az embercsempészet megállításáról egyeztetett a líbiai külügyminiszter Rómában 
Az Afrika és Európa közötti embercsempészetet működtető bűnszervezetek megállításáról egyeztetett Luciana 
Lamorgese olasz belügyminiszter Líbia új külügyminiszterével, Najla Mangussal pénteken Rómában, miközben az 
észak-afrikai ország partjain történt újabb hajószerencsétlenség heves olasz belpolitikai vitához vezetett. Líbia első női 
külügyminisztere első külföldi látogatását Rómában tette. 
 
11,5%-kal nőhet az idén a GDP Ghánában  
A Fitch áprilisi becslése szerint a ghánai gazdaság (GDP) az év végére a 62,8-ről 70 Mrd dollárra fog ugrani, ami 11,5%-os 
növekedést jelent. 
 
Továbbra is vonzó a ghánai befektetési környezet  
Kojo Oppong Nkrumah tájékoztatásügyi miniszter szerint a koronavírus járvány ellenére Ghána befektetési környezete 
továbbra is vonzó. 2020-ban 2,7 Mrd dollár külföldi invesztíció jött az országba, amelyből, 2,65 Mrd dollár FDI. Ez 2019-
hez képest 140%-os növekedést jelent. 
 
Kórházi hulladékkezelő központ létesül Gambiában 
A gambiai kormány a Világbank 37 millió dolláros támogatásával kórházi hulladékkezelő központ létesítését kezdte meg. 
Az üzemet "Ecosteryl 250" rendszerrel látják el, amely óránként 250-300 kg kórházi hulladék feldolgozására képes; 
fertőző, kóros, radioaktív és gyógyszerészeti hulladékokat kezel. 
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Üzembe helyezték az új loméi hőerőművet Togoban 
Április 23-án üzembe helyezték a Nemzeti Fejlesztési Terv 2018-2022 keretében a Lomé Kikötő térségében létesített 47 
MW-os, Siemens SGT-800 gázturbinával ellátott Kekeli Efficient Power hőerőművet. A következő szakaszban még egy 
18 MW-os gőzturbinával fogják kiegészíteni. Az erőmű így 1,5 millió ember energiaellátását fogja biztosítani. 
 
Növekedett az újonnan alakuló bankok alaptőkéjére vonatkozó kötelezettség mértéke Etiópiában 
Az etióp jegybank új szabályozása jelentősen megnövelte az újonnan alapított bankok kötelező alaptőkéjét. Az eddigi 
fél milliárd birr helyett ezentúl 5 milliárd birre (kb. 45 milliárd forint) lesz szükség. A már engedéllyel rendelkező 
bankoknak hét év áll rendelkezésre, hogy elérjék a kívánt szintet. 
 
907 millió dolláros finanszírozási megállapodás Etiópia és a Világbank között 
Az etióp pénzügyminisztérium április 23-án 907 millió dolláros finanszírozási megállapodást írt alá a Világbankkal, 
amelynek célja a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása, a COVID-19 elleni küzdelem és a villamosenergia-
beruházások javítása. Mintegy 700 millió dollár hitel, 207 millió dollár pedig támogatás. A minisztérium szerint 200 millió 
dollárt a járvány által érintett kis- és középvállalkozások kapnak, azzal a céllal, hogy enyhítsék finanszírozási 
nehézségeiket. További 207 millió dollárt a koronavírus védőoltások bevetésére fordítanak, a fennmaradó 500 millió 
dollárt pedig az Afrika szarván fekvő országban az elektromos áramhoz való hozzáférés javítására irányuló 
erőfeszítésekre fordítják. 
 
Példaként állhat a világ előtt az izraeli válságkezelés 
Izrael gazdasága 2020-ban a járványhelyzet, a magas megbetegedési arány és a szigorú korlátozások ellenére 
mindössze 2,5 százalékkal esett vissza. A válságkezelés sikeréhez hozzájárult a gazdaság korábbi dinamikus növekedése 
és tőkevonzó képessége, a csúcstechnológiai export magas aránya, az erős és rugalmas vállalati szektor, valamint a 
gazdaság működését támogató fiskális és monetáris politikai intézkedések.  
 
Tíz hónap után nincs új áldozata a koronavírusnak Izraelben 
10 hónap után most először fordult elő Izraelben, hogy egyetlen koronavírusos halálesetet sem regisztráltak 24 óra alatt 
– írja a BBC. Az egészségügyi minisztérium szerint csütörtökről péntekre változatlanul 6346 volt a járvány áldozatainak 
száma. Tavaly júniusban történt először olyan, hogy egy napig egy fertőzött sem halt meg, ekkor csengett le az első 
hullám Izraelben. 
 
A legtöbb felnőttet beoltották Izraelben, az élet visszaállt a régi kerékvágásba 
Izrael úgy bulizik, mint 2019-ben. Mivel a legtöbb felnőtt be van oltva a koronavírus ellen, és megszűnnek a korlátozások 
– ideértve a maszkok szabadtéren történő használatának megszüntetését is –, az izraeliek örömmel folytatják a 
rutinjukat, amelyet egy éve nélkülöznek, és bepillantást engednek a jövőbe, mely más országoknál is rövidesen 
bekövetkezhet. 
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Új-Zéland 

 
Élet a koronavírus után – 50 ezer ember vett részt egy rockkoncerten Új-Zélandon 
Míg a világ többi országa minden erejét bevetve küzd a koronavírus-járvány ellen, addig Új-Zéland már élvezi a bulikat. 
Több mint 50 ezer ember gyűlt össze egy hatalmas rockkoncertre a szigetországban, amely mentes volt a társadalmi 
távolságtartástól, miután szigorú politika alkalmazásával gyakorlatilag megszüntették a koronavírus-járványt.   
 
FORRÁS: 
www.liner.hu 

 
A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 
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