
 

 
 

A koronavírussal kapcsolatos nemzetközi gazdasági 
hírek  

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

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Az országban október 28-ig 20 040 megbetegedést regisztráltak a koronavírus-járvány márciusi kitörése óta, 493-an 
hunytak el a fertőzés következtében. Az elmúlt két hétben kiugróan nőtt a napi új fertőzések száma, mely október 28-
án rekordmértékben, 311-gyel nőtt. Az aktív esetek száma is folyamatosan emelkedett októberben, jelenleg 8 654 aktív 
fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
Csökkent az albán önkormányzatok bevétele 
A 2019 novemberi földrengés és a koronavírus-járvány rendkívül nehéz helyzetbe hozta az albán önkormányzatokat. A 
helyi adókból származó bevételkiesés (csődbement vállalkozások, halasztott fizetési határidők) következtében 2020 
első félévében 11,1 milliárd lek volt az önkormányzatok bevétele, mely 23,8%-kal alacsonyabb az előző év azonos 
időszakához képest. 
 
A Világbank szerint 8,4%-kal csökken az albán gazdaság 
A Világbank Nyugat-Balkánról szóló jelentése szerint az albán gazdaság 8,4%-kal csökken a 2019. évi földrengés és a 
koronavírus-járvány negatív hatásainak következtében. Az államadósság eléri a GDP 81,4%-át, a költségvetési hiány 
pedig a 8,5%-ot, a fogyasztás 5,2%-kal esik vissza. A Moody’s 7,1%-os GDP csökkenést vár 2020-ra, és a GDP arányos 
államadósság kapcsán is valamivel optimistább az előrejelzése – 80,1% – a Világbankénál. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://albaniandailynews.com/news/economy-expected-to-shrink-by-7-1-in-2020-moody-s 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Újabb negatív rekord az osztrákoknál: több mint 3500 fertőzött egy nap alatt 
Rekordszámú új koronafertőzöttről tájékoztatott az osztrák egészségügyi minisztérium szombaton, egy nappal az újabb 
járványügyi korlátozások hatályba lépése előtt. A legsúlyosabb a járványhelyzet Salzburg, Tirol és Vorarlberg 
tartományokban. Vasárnaptól ugyanakkor újabb korlátozások lépnek életbe, a magánjellegű kisebb összejöveteleken 
egyszerre legfeljebb hatan tartózkodhatnak zárt helyiségben, szabadtéren pedig 12-en. A nagyobb, zárt helyiségekben 
legfeljebb ezren, a tömeges szabadtéri rendezvényeket pedig maximum 1500-an tartózkodhatnak. 
 
Osztrák virológus: követhetetlenül terjed a koronavírus Ausztriában 
Követhetetlen módon, nyilvános terekben kapják már el sokan a koronavírust, amelynek terjedését egyre kevésbé 
lehetséges ellenőrizni - figyelmeztette az osztrák egészségügyi hatóságokat Elisabeth Puchhammer-Stöckl, a Bécsi 
Orvostudományi Egyetem (MedUni) virológusa a Kleine Zeitung osztrák napilap vasárnap megjelent cikke szerint. 
Puchhammer-Stöckl elmondta: egyre több olyan fertőzött van, aki nem tudja, hol kaphatta el a koronavírust. Számos 
esetben a kontaktszemélyek felkutatása után azt kell megállapítani, hogy az illetőt nem a családtagjai vagy a kollégái 
fertőzték meg, hanem valamilyen nyilvános helyen kaphatta el a vírust. 
 
Koronavírus: jó hír jött az antitestekről 
Egy osztrák egyetem tanulmánya szerint a fertőzöttek többségénél még négy hónap elteltével is kimutathatóak voltak 
a koronavírus okozta COVID-19-re adott immunválasz következtében termelődött antitestek. Ez jó hír is lehet a 
védőoltás szempontjából. A Danube Private University Krems végezte a kutatást Weissenkirchenben. Az egyetem 
tanulmányvezetője, Ralf Braun szerint az eredmények arra utalnak, hogy az antitestek szintje meglepően konstans 
maradt, s ez igaz mindkét típusú antitestre, azokra is, amelyek szintjének csökkenését várták a tanulmány előtt. 
 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://albaniandailynews.com/news/municipalities-incomes-face-decline-1
https://albaniandailynews.com/news/wb-albania-suffered-8-4-economic-decline-public-debt-increased-1
https://albaniandailynews.com/
https://albaniandailynews.com/news/economy-expected-to-shrink-by-7-1-in-2020-moody-s
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201024/ujabb-negativ-rekord-az-osztrakoknal-tobb-mint-3500-fertozott-egy-nap-alatt-454296
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201025/osztrak-virologus-kovethetetlenul-terjed-a-koronavirus-ausztriaban-454318
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-jarvany-kutatas-antitest-vakcina-fejlesztes.716511.html


Adózási rémálommá válhat a home office 
A pandémia miatt a szomszédos országokba ingázók közül sokan tértek át otthoni munkavégzésre, így átmenetileg 
magyarországi otthonukból látják el a munkájukat. Az ilyen munkavállalók esetében azonban előfordulhat, hogy 
változik az adóügyi illetőség országa, vagyis a fizikailag itt történt munkavégzésre kifizetett munkabér is 
Magyarországon lesz adóköteles - hívják fel a figyelmet a Mazars adószakértői. 
 
Koronavírus-tesztelésre képez ki munkanélkülieket az osztrák vöröskereszt 
Koronavírus-tesztelésre képeznek ki munkanélkülieket az ausztriai Salzburg tartományban, az ezt célzó programot az 
osztrák vöröskereszt és a helyi munkaügyi hivatal (AMS) szerdán mutatta be. A programban részt vevők emellett 
hatóságilag elismert mentős kiképzést is kapnak. A szakembereket úgynevezett Covid-tesztelő csoportokban vetnék 
be. 
 
Vécépapírból készült bélyeget bocsátanak ki a koronavírus-járvány alkalmából Ausztriában 
Háromrétegű vécépapírból készült különbélyeget bocsát ki az osztrák posta a koronavírus-járvány alkalmából, karitatív 
célból. A koronavírus-bélyegblokk formája és mérete megegyezik a kereskedelemben kapható szokásos toalettpapír 
egy lapjáéval, a széle is ugyanolyan szaggatott, mint a leszakított vécépapíré, az eladásából származó bevételt a járvány 
okozta nehézségek enyhítésére fordítják. Koronavírus-járvány idején a vécépapír több országban hiánycikknek számít. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.index.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Éjszakai kijárási tilalom lesz Brüsszelben, bezárnak a színházak és a mozik 
22 órától reggel 6 óráig tartó kijárási tilalom lép érvénybe hétfőtől Brüsszelben, kötelező lesz a szájat és az orrot eltakaró 
maszk köztéri viselése, nem tarthatnak sportrendezvényeket, valamint a moziknak és színházaknak egy hónapra be kell 
zárniuk a belga főváros és a hozzá tartozó régió egészében - ezt a döntést hozta meg a brüsszeli régió vezetése rendkívüli 
ülésén szombaton, amelyről az MTI adott tájékoztatást.Rudi Vervoort, a Brüsszeli Régió miniszterelnöke a járvány 
tavaszi időszakában elrendelt szabályokhoz hasonló szigorú előírásokat a főváros és környékének folyamatosan 
emelkedő adataival indokolta. Az egy hete országosan elrendelt intézkedéséket szigorítják tovább a most meghozott 
brüsszeli szabályok. Belgiumban jelenleg éjfél és reggel öt óra közötti időszakra érvényes a kijárási tilalom. A bárok és 
éttermek legalább egy hónapra bezártak. 

 
Belgiumban hamarosan elfogyhatnak az intenzív osztályos kórházi ágyak  
Hamarosan, mintegy két héten belül elérhetik befogadóképeségük felső határát a belgiumi kórházak intenzív osztályai, 
amennyiben a koronavírus-fertőzés miatt kórházi ápolásra szoruló betegek száma a jelenlegi ütemben növekszik - 
tudatta a belga egészségügyi minisztérium szóvivője hétfőn. Yves Van Laethem tájékoztatása szerint Belgiumban 
kétezer ágy áll rendelkezésre az ország intenzív osztályain, ahol a betegek száma mintegy nyolcnaponta megkettőződik 
a járvány miatt. Jelenleg 757-en részesülnek intenzív ellátásban a kórházakban ápolt 4827 ember közül Belgiumban. Van 
Laethem tájékoztatása szerint négy napon belül meghaladja az ezret az intenzív osztályokon lévők száma.  

 
Belgiumban leállt a gazdaság újraindítása 
A belga szövetségi kormány tanácsadó szervezete, az ERMG (Economic Risk Management Group) legfrissebb  felmérése 
szerint az összes gazdasági ágazatban átlagosan 14% -os forgalomcsökkenés tapasztalható októberben. A fellendülés 
augusztus óta megtorpant - állítja az ERGM, aki a válság kirobbanása, azaz március óta kéthetente végez felméréseket 
a különböző gazdasági szektorokban a belga kormány megbízásából.  A jelenlegi felmérést 5.131 vállalat részvételével 
végezték el október 19-21. között, közvetlenül a kávézók és az éttermek bezárásáról szóló szövetségi döntés után, 
valamint azelőtt, hogy Vallónia és Brüsszel bevezette volna a kijárási tilalmat. A belga vállalatok a múlt héten úgy vélték, 

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/kulfoldi-munkavallalas-adozas-covid-jarvany-pandemia-munkaber-berszamfejtes-vallalat-adougyi-illetoseg-home-office-munkavegzes-helye.716359.html
https://index.hu/kultur/2020/10/23/belyeg_vecepapir_koronavirus/
https://index.hu/kultur/2020/10/23/belyeg_vecepapir_koronavirus/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201028/koronavirus-tesztelesre-kepez-ki-munkanelkulieket-az-osztrak-voroskereszt-454870
https://index.hu/kultur/2020/10/23/belyeg_vecepapir_koronavirus/
http://www.napi.hu/
http://www.index.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://index.hu/kulfold/2020/10/24/belgium_koronavirus_szigoritasok/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20201026-belgiumban-hamarosan-elfogyhatnak-az-intenziv-osztalyos-agyak.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/la-reprise-est-au-point-mort/10260605.html


hogy az egészségügyi válság 14% -kal csökkentette a forgalmukat. Ez a szint hasonló az augusztusi (-13%) és a 
szeptemberi (-14%) felmérések során tapasztalt szinthez, ugyanakkor kevésbé drámai, mint április és május 
hónapokban, amikor a forgalom több mint 30%-kal esett vissza. A vendéglátóipar az egyedüli szektor, ahol a forgalom 
65%-kal csökkent. Áprilisban ez utóbbi ágazat teljesítménye mínusz 85%-os volt. Augusztusban és szeptemberben a 
visszaesés átlagosan -40%-ra apadt. Különösen Brüsszelt érinti erősen a csökkenés, hiszen a belga fővárosnak meg kell 
küzdenie az ingázók, a turisták és az üzleti utazók számának drasztikus visszaesésével, amely kihat a turizmusra, a 
vendéglátóiparra, a kiskereskedelemre, ill. a közlekedési és logisztikai ágazatokra egyaránt. 
 
A fertőzött, de tünetmentes belga orvosokat arra kérték, hogy folytassák munkájukat 
A fertőzött, de tünetmentes orvosokat felkérték Belgiumban, hogy folytassák munkájukat - számolt be az Euronews. 
Többek között a liege-i kórház koronavírussal fertőzött, de tünetmentes orvosait és ápolóit is felkérték arra, hogy 
folytassák a munkát. A betegek ellátására ugyanis nem maradt kellő személyzet. E kórházban az egészségügyi dolgozók 
negyede fertőzött. További 10 kórházban kérték fel a fertőzött, de tünetmentes alkalmazottakat arra, hogy állapotuk 
ellenére végezzék munkájukat. A belga egészségügyi szakszervezetek szövetsége szerint nincs más választásuk, mert 
csak így óvhatják meg az egészségügyi rendszert attól, hogy napokon belül összeomoljon.   
 
Hollandia nehéz pöröllyel csap le a vírusra 
Részleges lezárások léptek életbe szerdán Hollandiában a koronavírus-járvány terjedése miatt. A vendéglátóegységeket 
egy hónapra bezárják és az arcmaszk viselése beltéri helyeken kötelezővé vált. Az intézkedéseket Mark Rutte holland 
kormányfő jelentette be előző este. Másfél órás sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy "a vírusra nehéz pöröllyel 
kell lecsapni, most, és nem később." Hangsúlyozta, hogy csak a korlátozások szigorítása fékezheti meg a járvány 
terjedését, és segíthet elkerülni az újabb teljes lezárást. Önfegyelemre és a szabálykövetésre szólította fel továbbá a 
lakosságot. 
 
A holland ABN AMRO Bank negatív kamattal bünteti azon ügyfeleit, akik számláján több, mint 500.000 euró van 
Az ABN AMRO Bank holland ügyfeleinél negatív kamatot számítanak fel 2021.január 1-től azok esetében, akiknek a 
bankszámláján több mint 500.000 euró van. E küszöb felett a magán- és az üzleti ügyfelek egyaránt 0,5 %-os kamatot 
fizetnek. Az ABN AMRO gyakorlatában jelenleg csak a 2,5 millió euró feletti bankszámlákra vonatkozik a büntetőkamat. 
Az új, bevezetendő értékhatárral az ügyfelek kb. 2 %-át fogja érzékenyen érinteni az intézkedés. Az ABN AMRO nem az 
egyetlen bank, amely csökkenti a negatív kamatlábak határát. A múlt hónap végén a Rabobank bejelentette, hogy az 
ügyfeleknek negatív kamatot kell fizetniük, ha számlájukon több mint 250.000 euró van és ugyanez az értékhatár 
vonatkozik az ING Bank ügyfeleire is. Ugyanakkor nagy a különbség a bankok között. Mind a Rabobank, mind az ING a 
negatív kamatot számlaszámonként számolja, így az ügyfeleknek megengedett, hogy akár több számlájuk is legyen. Az 
ABN AMRO esetében összesítik, ha az ügyfél több bankszámlát tart fenn.  
 
FORRÁS: 
www.index.hu  
www.origo.hu  
www.lecho.be  
www.napi.hu  
www.atv.hu  
www.nu.nl  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Boszniában is szigorítottak a korlátozásokon 
Bosznia-Hercegovina mindkét országrészében szigorítottak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott 
intézkedéseken. A többségében bosnyákok és horvátok lakta országrészben, a Bosznia-hercegovinai Föderációban 
kötelezővé tették a maszkviselést szabadtéren is, valamint elhalasztották a nem életmentő műtéteket, míg a főként 
szerbek lakta országrészben, a boszniai Szerb Köztársaságban egy hétre felfüggesztették az oktatást, a diákok online 
órákon vesznek részt. A regisztrált fertőzöttek száma Bosznia-Hercegovinában október 28-án 1586-tal 44 698-ra 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-jarvany-halal-covid-19-belga-orvos.716424.html
http://www.atv.hu/kulfold/20201014-hollandia-nehez-porollyel-csap-le-a-virusra
https://www.nu.nl/economie/6086389/abn-amro-verlaagt-grens-voor-negatieve-rente-naar-half-miljoen-euro.html
http://www.index.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.lecho.be/
http://www.napi.hu/
http://www.atv.hu/
http://www.nu.nl/
http://www.atv.hu/kulfold/20201027-boszniaban-is-szigoritottak-a-korlatozasokon


emelkedett. Az utóbbi 24 órában Bosznia-Hercegovinában 36-tal 1168-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak 
száma. 
 

A koronavírus-járvány következményei Bosznia-Hercegovinában: recesszió és fokozódó szegénység  
A Világbank optimista becslése szerint Bosznia-Hercegovinát az elmúlt 25 év legnagyobb recessziója sújtja ebben az 
évben. A bruttó hazai termék 3,2 százalékos csökkenésére, valamint a koronavírus-járvány számos további negatív 
következményére számítanak. A Világbank számításai szerint Bosznia-Hercegovinában a szegények száma 85000 fővel, 
vagyis 14,6 százalékkal nő 2020-ban. 
 

Az összeomlás szélén állnak a boszniai repülőterek 
A bosznia-hercegovinai repülőtereken az utasforgalom 71%-kal esett vissza ez év januárjától augusztus végéig. 
Valamivel kevesebb, mint 400 000 utas fordult meg a bosznia-hercegovinai repülőtereken 2020 első 8 hónapjában, 
szemben a 2019 első 8 hónapjában mért több mint 1,3 millióval. A szarajevói repülőtéren 78%-kal kevesebb utast 
regisztráltak 2020 januárja és szeptembere között az előző év azonos időszakához képest, míg a tuzlai repülőtéren 59%-
os, a mostari repülőtéren pedig 96%-os volt a visszaesés. 
 

FORRÁS: 
http://www.atv.hu/ 
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201029-a-nyugat-balkanon-meghaladta-a-150-ezret-a-fertozottek-szama 
https://www.sarajevotimes.com 
 

Bulgária 

 

Bulgária is szigorít, megbetegedett a kormányfő 
Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be október 25-én, miután 
kétszer is elvégezték rajta a vizsgálatot. Boriszov három másik kormánytaggal együtt, október 23-án vonult önkéntes 
karanténba, miután mindhárman találkoztak ugyanis egy miniszterhelyettessel, akinek pozitív lett a vírustesztje. 
Mindemellett Szófiában 2 hétre bezártak október 25-től az éjszakai szórakozóhelyek és diszkók a koronavírus-járvány 
miatt. A bolgár fővárosban egyre riasztóbb a járványhelyzet, a fertőzöttek és orvosi ellátásra szorulók számának 
növekedése túlfeszíti a kórházak teherbíró képességét. A 7 millió lakosú Bulgáriában az utóbbi 24 órában 
rekordmértékű, 2 760 új esettel 45 461-re emelkedett a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma. A betegek 
közül 1 197-en hunytak el a kórban. Az aktív esetek száma folyamatosan nő, jelenleg 25 105 fertőzöttet tartanak nyilván. 
 

Bulgáriában bezárják a szórakozóhelyeket és felsőoktatási intézményeket 
Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a főiskolák és egyetemek október 29-étől legalább két hétre 
távoktatásra állnak át. A bolgár egészségügyi minisztérium emellett elrendelte, hogy a sportrendezvényeket nézők 
nélkül kell megtartani, illetve az egyes mozik és színházak legfeljebb 30 százalékos telítettséggel folytathatják 
működésüket november 12-ig. Az éttermekre vonatkozó szabályokon is szigorítottak, ezentúl legfeljebb hatan ülhetnek 
egy asztalnál. 
 
Stabilizálódnak Bulgária munkaerőpiaci kilátásai 
A koronavírus-járvány kezdete óta fokozatosan stabilizálódnak a munkaerőpiaci kilátások Bulgáriában a németországi 
Foglalkoztatáskutató Intézet (IAB) által közzétett felmérés szerint. Az április-szeptemberi időszakban Bulgária 
munkaerő-piaci mutatója 7,9 ponttal 98,9 pontra nőtt (90–110-es skálán). Ehhez képest az európai munkaerőpiac 
barométere 98,7 ponton állt szeptemberben. Augusztushoz képest azonban a bolgár mutató szeptemberben 0,5 ponttal 
csökkent. 
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Csehország 

 
Koronavírus: prágai tüntetés a korlátozások ellen 
A cseh kormány koronavírus-járvány elleni óvintézkedései ellen demonstrált néhány száz tüntető Prágában. A civil 
szervezetek által összehívott tüntetés résztvevői az üzletek és iskolák zárva tartása, az elhalasztott sport- és kulturális 
rendezvények, valamint amiatt fejezték ki nemtetszésüket, hogy a cseheknek múlt csütörtöktől közterületen is 
szájmaszkot kell viselniük. 
 
Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban 
Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban – tájékoztatott az MTI. A korlátozásról hétfő este döntött a cseh 
kormány, és szerdától, október 28-tól lép életbe. Az új óvintézkedés egyelőre november 3-ig, a Csehországban elrendelt 
jelenlegi szükségállapot lejártáig érvényes – derül ki Roman Prymula cseh egészségügyi miniszter tájékoztatásából.  
 
Csehországban nagyon megugrott a koronavírus miatti halálozás, további szigorításokat terveznek 
Csehországban rohamosan nő a koronavírus-járványban elhunytak száma. Andrej Babis miniszterelnök a hétvégén 
ismételten jelezte: a járványhelyzet nagyon komoly, az óvintézkedések nem hatékonyak, illetve nem tartják be őket 
következetesen, ezért a kormány további szigorításokat tervez. 
 
Magyarország 150 lélegeztetőgéppel segíti Csehországot 
A magyar kormány 150 invazív lélegeztetőgéppel segíti Csehországot a koronavírus-járvány elleni védekezésben – 
mondta vasárnap Gödöllőn a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi 
megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás a lélegeztetőgépek átadásakor elmondta, Prága segítséget kért 
az Európai Unió és a NATO tagállamaitól az egyre gyorsabban terjedő koronavírus-járvány leküzdésére, amire a 
magyar kormány a lehető leggyorsabban megtette felajánlását. 
 
Koronavírus: közel 15 ezer új fertőzöttet találtak a cseheknél 
Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban, a fertőzöttek számát tekintve újabb napi rekord dőlt 
meg. Csütörtöktől újabb óvintézkedések léptek életbe. Az egészségügyi minisztérium honlapján csütörtökön reggel 
közölt adatok szerint szerdán már 14 968 új igazolt koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi tesztek, ami 
háromezerrel több az eddigi legmagasabb napi számnál. A fertőzöttek száma Csehországban jelenleg mintegy 124 ezer. 
A vírus okozta COVID-19 betegség szövődményeiben eddig 1739 személy halt meg, közülük 253 a héten. Hétfőn százan 
hunytak el, ez volt az eddigi rekord az elhalálozások számában. 
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Egyesült Királyság 

 
Százezerhez közelíthet a napi fertőzésszám Angliában 
A legújabb szakértői becslések szerint naponta csaknem százezren fertőződhetnek meg Angliában az új típusú 
koronavírussal. A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a szerda estével zárult 24 órában az Egyesült Királyság 
egészében 24 701 koronavírus-fertőzést szűrtek ki. Országszerte eddig 30,2 millió koronavírus-tesztet végeztek, és ezek 
közül szerda estig 942 275 lett pozitív. A patinás Imperial College London egyetem csütörtökön bemutatott tanulmánya 
azonban azt valószínűsíti, hogy csak Angliában jelenleg naponta valójában 96 ezren fertőződhetnek meg az új 
koronavírussal. 
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A brit autógyártás a leggyengébb hónapjait éli 
Nagy-Britanniában 5 százalékkal kevesebb autó készült szeptemberben, mint egy évvel korábban, és 25 éve nem 
gyártottak olyan kevés autót szeptemberben, mint az idén. A brit autógyártók és -kereskedők szövetsége (SMMT) 
csütörtökön azt közölte, hogy szeptemberben 114 ezer 732 autó készült az országban. Az idei első kilenc hónapban pedig 
632 ezer, ami 36 százalékkal kevesebb a tavalyi azonos időszakkal összevetve. Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány 
miatt áprilisban mindössze 197 autót gyártottak, ami a legkevesebb a második világháború óta. 
 
Másfélszeresére nőtt a járványhoz köthető brit halálesetek heti száma 
A brit statisztikai hivatal (ONS) kedden ismertetett tanulmánya szerint az elmúlt egy hétben több mint ötven százalékkal 
emelkedett a koronavírus-fertőzéshez köthető halálesetek heti száma Angliában és Walesben. Az ONS azt vizsgálta, 
hogy az október 16-án zárult egy hétben kiállított halotti bizonyítványok közül mennyi említi az új koronavírus okozta 
COVID-19 betegséget a lehetséges halálozási okok között. Az ONS illetékességébe csak Anglia és Wales tartozik, 
Skóciának és Észak-Írországnak saját statisztikai hivatala van az Egyesült Királyságon belül. 
 
Válságban a brit zenei élet 
Válságban a híres brit zenei élet. Az élőzenét játszó művészek soha nem látott kihívásokkal kénytelenek szembesülni. 
"Elismerem, ahogy mindenki más is, hogy sötét időket élünk, de vagy valamilyen támogatási rendszernek, vagy 
kormányzati irányelvnek lennie kellene ahhoz, hogy tudjuk, mikor és hogyan térhetünk vissza" - mondja Russell Watson 
tenor, aki az egyik legnépszerűbb klasszikus művész az Egyesült Királyságban. 
 
A brit kormány azoknak a cégeknek is kifizeti a bérek kétharmadát, amelyek nem zártak be 
A brit kormány a jövő hónaptól megtéríti a bezárásra nem kötelezett cégek munka nélkül maradó, de el nem bocsátott 
alkalmazottainak bérük csaknem kétharmadát - közölte csütörtökön Rishi Sunak pénzügyminiszter. A Nagy-
Britanniában ismét egyre gyorsabban terjedő koronavírus-fertőzések miatt a kormány a járvány jelenlegi gócának 
tekintett egyes észak-angliai térségekben a legmagasabb szintű készenléti fokozatot léptette életbe, és ezekben a 
térségekben a vendéglátóhelyek jelentős részének be kellett zárnia. 
 
Magyar melós kell a brit pulykatenyésztőknek 
A brit baromfitenyésztők érdekképviselete szerint, ha nem lesz elég kelet-európai munkaerő, akkor a hagyományos 
karácsonyi pulykaebéd veszélybe kerül. A Brit Baromfitanács azt javasolja, hogy a brit kormány legkevesebb ezer 
magyar, lengyel, román, bolgár, szlovák, cseh és szlovén idénymunkást mentesítsen a külföldről beutazók számára két 
hétig kötelező elkülönítés alól – jelentette a távirati iroda londoni tudósítója. 
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Észak-Macedónia 

 
Tovább szigorít Észak-Macedónia 
Az észak-macedón parlament október 28-án este elfogadta el a fertőzésvédelmi törvény módosítását, amely szerint zárt 
és szabad téren is kötelező a maszkviselés, a jogszabály megsértéséért 20 eurós (7340 forint) pénzbüntetés róható ki. 
Október 28-án a regisztrált fertőzöttek száma Észak-Macedóniában 870-nel 28 732-re, a járvány halálos áldozatainak 
száma tizennéggyel 963-raemelkedett. 
 
Észak-Macedónia költségvetési hiánya a négyszeresére nőtt az első kilenc hónapban 
Észak-Macedóniában 35,9 milliárd dénár (688 millió USD / 582 millió euró) volt a költségvetési hiány a 2020. januártól 
szeptemberig tartó időszakban, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 8 milliárd dénárral. A konszolidált 
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költségvetési bevételek az év első 9 hónapjában 136 milliárd dénárt tettek ki, szemben a 2019 azonos időszakának 147,2 
milliárd dénárjával, mivel az adóbevételek 802 millió dénárra csökkentek 1,2 milliárd dénárról. Az összes kiadás 171,9 
milliárd dénárra nőtt a vizsgált időszakban, szemben a 2019 első 9 hónapjában mért 155,3 milliárd dénárral.  
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Franciaország 

 
Koronavírus: Franciaországban országos karantént fontolgatnak 
Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány "brutális" 
második hulláma miatt, amely az elsőnél is erősebbnek ígérkezik - mondta hétfőn Jean-Francois Delfraissy, a kormány 
mellett működő tudományos tanács vezetője. Emmanuel Macron államfő keddre összehívta a védelmi tanács ülését a 
COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos újabb intézkedések megvitatására, amely után Jean Castex miniszterelnök először a 
politikai pártok, majd a szakszervezeti és munkáltatói szervezetek vezetőivel egyeztet a védelmi tanács második, szerdai 

ülése előtt. 
 
Macron : legalább jövő nyárig együtt kell élnünk a koronavírussal 
Franciaországban is átlépte az egymilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, miután pénteken több mint 42 
ezer új esetet tártak fel, ami újabb napi rekordnak számít. Emmanuel Macron államfő nem zárta ki az újbóli karantén 
lehetőségét. A járvány egyre fokozódó terjedése miatt péntek éjféltől a kormány az ország száz megyéjéből 54-re 
terjeszti ki az éjszakai kijárási korlátozást, amelynek értelmében 21 óra és reggel 6 óra között lakhelyelhagyási tilalom 
van érvényben. A franciák több mint kétharmadát, mintegy 46 millió lakost érint az intézkedés. Emmanuel Macron egy 
pénteki kórházlátogatáson úgy vélte, hogy « legalább jövő nyárig együtt kell élni a koronavírussal. » 

 
Erősebb lehet a második hullám Franciaországban 
Emmanuel Macron államfő keddre összehívta a védelmi tanács ülését a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos újabb 
intézkedések megvitatására, amely után Jean Castex miniszterelnök először a politikai pártok, majd a szakszervezeti és 
munkáltatói szervezetek vezetőivel egyeztet a védelmi tanács második, szerdai ülése előtt.  A következő napok 
egyeztetéseinek nem titkolt célja az egészségügyi krízis miatti újabb korlátozások megvitatása - jelezte a 
miniszterelnöki hivatal. A tudományos tanács vezetője az RTL rádióban elmondta: a járvány második hullámára 
mindenki számított, de "mindenkit meglepett az a brutalitás, amely tíz napja történik". "A második hullám valószínűleg 
erősebb lesz, mint az első volt, és sok honfitársunk még nem fogta fel, hogy mi vár ránk" - mondta Jean-Francois 
Delfraissy, aki szerint "a helyzet nehéz, sőt kritikus".  
 
Újabb rekord Franciaországban, 45 ezer új fertőzött egy nap alatt 
45 422 újabb embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést Franciaországban az elmúlt 24 órában - írja a Reuters. A 
francia nemzetgyűlés február 16-ig meghosszabbította a koronavírus miatti rendkívüli állapotot. A szombati érték 
háromezerrel több, mint az eddigi legmagasabb napi adat (42 032), amelyet pénteken jelentettek. Az egészségügyi 
minisztérium adatai szerint 138 ember halt meg az elmúlt egy nap a vírus miatt, így a halottak száma 36 645-re nőtt. 
 
Egyre jobban szigorít a járvány miatt a francia kormány 
A franciák több mint kétharmadát érinti szombattól az éjszakai kijárási korlátozás, amelyet a koronavírus-járvány 
megfékezésére a kormány az ország száz megyéjéből 54-re terjeszt ki - írja az MTI. "Az este 9 órától reggel 6 óráig tartó 
kijárási tilalom 46 millió franciát fog érinteni (a 66 millióból), miután a járvány terjedése szélsőségesen magas szintet ért 
el" - közölte Jean Castex miniszterelnök csütörtök esti párizsi sajtótájékoztatóján. "A következő hetek nehezek lesznek, 
és a kórházak osztályai kemény próbatételnek lesznek kitéve" - fogalmazott a kormányfő, jelezve, hogy a november 
"megpróbáló" lesz, és a halottak száma tovább fog emelkedni. 
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Történetében először marad el idén a híres karácsonyi vásár Strasbourgban 
A koronavírus végül legyőzte, amit a terrorizmus nem tudott megtenni: Strasbourgban az idén nem lesz karácsonyi 
vásár. A szomszédos német turisták már régóta elmaradnak, mivel Németország Elzászt a vörös zónába sorolta és arra 
kényszerítette a régióbeli tartózkodásból visszatérő állampolgárait, hogy karanténba vonuljanak. Ezen a helyzeten csak 
rontott, hogy szombattól a két elzászi megyében bevezették a kijárási tilalmat is. A karácsonyi vásár lemondását már 
hetek óta fontolgatta a városvezetés, a folyamatot tovább gyorsította , hogy az Európa Parlament üléseit is lemondták, 
ill. azok inkább Brüsszelben kerültek megrendezésre. Évente kb. 2 millió látogatója van a strasbourgi karácsonyi 
vásárnak. "Ez az egyetlen alkalom az év során, amikor felvehetjük a harcot a tengerpart ellen" - jegyzi meg viccesen 
Patrice Geny, a strasbourgi turisztikai iroda igazgatója. A rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint, amelyek 2012-
ből származnak, az esemény gazdasági hatását 250 millió euróra becsülik. "Ebben az időszakban az éves forgalmunk 
15% -át érjük el" - mondja Pierre Siegel, az UMIH Strasbourg szálloda igazgatója.  
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Horvátország 

 
Újabb szigorításokat léptetett életbe Horvátország 
Az október 26-a éjféltől 2 hétig élő szigorításokról azután döntött a testület, hogy a héten sorra dőltek meg a korábbi 
csúcsok az újonnan regisztrált fertőzöttek számában, és egyre több embernek van szüksége kórházi ellátásra. 50 fő felett 
tilosak a nyilvános összejövetelek, esküvőkön, temetéseken legfeljebb 30-an, más magánjellegű rendezvényeken 
legfeljebb 15-en vehetnek részt. A sporteseményeket nézők nélkül lehet csak megrendezni, abban az esetben, ha nem 
tartható be a 1,5 méteres távolság, és nyitott térben is kötelező a maszk viselése. Éjféltől reggel hat óráig tilos 
szeszesitalt árulni. A legnagyobb kihívás az egészségügyi rendszer túlterheltsége, a jövő héten újra felszerelik az Arena 
Zágráb sportcsarnokban még tavasszal kialakított ezer férőhelyes ideiglenes kórházat is. Az egészségügyi minisztérium 
arra kérte a nyugdíjas orvosokat és szakképzett kórházi ápolókat, hogy álljanak ismét munkába. Az elmúlt egy nap alatt 
2378-cal nőtt és elérte a 40 999-et az azonosított fertőzöttek száma. Rekordszámú, 23 ember meghalt, a járvány halálos 
áldozatainak száma így 493-ra emelkedett. 
 
A horvátországi átlagfizetés elérte a 6723 kunát augusztusban 
Az átlagos havi nettó fizetés Horvátországban ez év augusztusában 6723 kuna volt, ami 0,1 százalékkal több, mint 
júliusban és 3,1 százalékkal több, mint 2019 augusztusában, vagyis a COVID-19 járvány ellenére is tovább nőttek a 
keresetek. Az átlag bruttó fizetés augusztusban 9188 kuna, az átlagos órabér pedig 39,36 kuna volt. 

 
A zágrábi turisztikai bevételek a tavalyi forgalom mintegy 30% -át érik csak el  
A világjárvány és a földrengés következményeként, Zágráb város turisztikai bevételei jelentősen csökkentek, a turisták 
és vendégéjszakák száma a tavalyi év eredményeinek csak 30%-át érik el. A Zágrábi Idegenforgalmi Hivatal szerint idén 
az „Advent Zágrábban" nevű rendezvénysorozat megtartása is bizonytalan. 2020. szeptember végéig mintegy 283 ezer 
turista érkezett Zágrábba, akik 624,3 ezer vendégéjszakát töltöttek el a horvát fővárosban, ami a tavalyi adatok 26, 
illetve 31%-a. A legnagyobb számban belföldi turisták érkeztek Zágrábba. Külföldről a legtöbben Németországból, 
Olaszországból, Bosznia-Hercegovinából és Lengyelországból látogattak Zágrábba.  
 
FORRÁS: 
https://www.infogyor.hu/ 
Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 
https://profitline.hu/Horvatorszagban-es-Szloveniaban-is-gyorsul-a-jarvany-414016 
https://www.thedubrovniktimes.com/ 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A koronavírus-járvány márciusi kitörése óta Koszovóban 18 617 megbetegedést regisztráltak, a napi új fertőzések száma 
281-gyel nőtt október 28-án. A halálos áldozatok száma 4-gyel nőtt, így eddig 673-an hunytak el a fertőzés 
következtében, az aktív esetek száma pedig 2 658. 

 
4,5%-kal csökkent a koszovói külkereskedelmi hiány 
Koszovó külkereskedelmi hiánya éves szinten 4,5%-kal, 245,5 millió euróra (290 millió USD) csökkent szeptemberben. 
Az export 8,6%-kal 41,7 millió euróra nőtt 2019 szeptemberéhez képest, míg az import éves szinten 2,8%-kal 287,2 millió 
euróra esett vissza. Koszovó fő exportpiacai szeptemberben Albánia, Németország és Észak-Macedónia voltak. A főbb 
kiviteli termékek a nem nemesfémek, növényi termékek és különféle ipari cikkek voltak. A gépek, mechanikus és 
elektromos berendezések, a nem nemesfémek és a szállítóeszközök tették ki Koszovó importjának legnagyobb részét 
szeptemberben. A behozatal nagy része Németországból, Törökországból és Kínából származott. 
 
FORRÁS: 
https://www.magyarhirlap.hu/ 
https://seenews.com/ 

 

Lengyelország 

 
Minden rekord megdőlt Lengyelországban 
A járványügyi intézkedések és szabályok betartását szorgalmazta a koronavírus-fertőzések és a halálesetek növekvő 
száma miatt a lengyel egészségügyi miniszter helyettese szerdán. Waldemar Kraska a közszolgálati televízióban 
nyugtalanítónak nevezte, hogy egyre többen halnak meg a COVID-19 miatt, valamint azt is, hogy egyre több fertőzött 
szorul kórházi kezelésre. A közel 38 millió lakosú Lengyelországban a szerdai adatok szerint egy nap alatt 18 820-szal 
nőtt a kimutatott fertőzések száma, 236 megfertőzött ember meghalt, közülük 29-en kifejezetten a COVID-19 
szövődményeiben haltak meg. 
 
Zsúfoltak a kórházak – a koronavírus-fertőzötteket folyosókon kialakított betegágyakon helyezik el Lengyelországban 
Súlyos helyzet alakult ki a lengyelországi Gorzów Wielkopolskiban található Multidiszciplináris Tartományi Kórházban, 
ugyanis helyhiány miatt kénytelenek voltak ideiglenes betegágyakat telepíteni a bejárathoz közeli részeken. A szabad 
betegszobák hiánya miatt a pácienseket a bejárati folyosóra helyezték ki, ahol többen is kritikus állapotban küzdenek a 
koronavírus okozta szövődményekkel. Ezen betegek egy része vagy közvetlenül COVID-19 fertőzés miatt küszködik, 
vagy pozitív koronavírustesztet produkált, viszont más rendellenesség következtében szorul intenzív kezelésre – adta 
hírül a tvn24 lengyel televíziócsatorna.  
 
Rettentően félnek a lengyelek a fertőzéstől 
A közismerten mélyen vallásos lengyelek annyira aggódnak a fertőzésveszély miatt, hogy jelentős részük idén nem 
keresi fel szeretteit a temetőkben halottak napján. Miközben Lengyelországban is megugrott a naponta regisztrált 
koronavírus-fertőzöttek száma, egy friss közvélemény-kutatás szerint a lengyelek 38,8 százaléka idén nem tervezi 
felkeresni szerettei sírhelyét - vette át a Business Insider Polska cikkét a Radio Poland. 
 
Az egészségügyi rendszer összeomlásától tartanak Lengyelországban 
Tönkre teheti Lengyelország egészségügyi ellátórendszerét a koronavírus-járvány – írja a Rzeczpospolita. Az 
ágyfelszabadítási előírások miatt valószínűleg fokozatosan csökkenteni kell a tervezett kezelések számát, miközben 
egyébként teljes készültséget kellene fenntartani – erről nyilatkozott a lengyel lapnak Jarosław Kowal, a varsói Katonai 
Orvosi Intézet (WIM) igazgatóhelyettese. 
 
 

https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201029-a-nyugat-balkanon-meghaladta-a-150-ezret-a-fertozottek-szama
https://seenews.com/news/kosovos-trade-gap-shrinks-45-yy-in-sept-718460
https://www.magyarhirlap.hu/
https://seenews.com/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20201028-lengyel-egeszsegugyi-miniszter-a-tuntetes-biologiai-bomba.html
https://liner.hu/zsufoltak-a-korhazak-a-koronavirus-fertozotteket-folyosokon-kialakitott-betegagyakon-helyezik-el-lengyelorszagban/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-jarvany-covid-19-halottak-napja-lengyel.716361.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://index.hu/kulfold/2020/10/26/lengyelorszag_koronavirus_egeszsegugyi_rendszer/


Koronavírus: egész Lengyelországot járványövezetnek nyilvánítják 
Tovább nőtt Lengyelországban csütörtökre az újonnan igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, várhatóan még a nap 
folyamán az egész országot a legveszélyeztetettebb kategóriát jelentő, piros besorolású járványövezetnek fogják 
nyilvánítani. 
 
FORRÁS: 
www.origo.hu 
www.liner.hu 
www.napi.hu 
www.index.hu 
www.portfolio.hu 
 

Montenegró 

 
Koronavírus-helyzet Montenegróban 
Október 28-án a regisztrált megbetegedések száma 301-gyel 17 392-re emelkedett, a járvány halálos áldozatainak száma 
héttel 281-re nőtt. Az aktív esetek száma másfél hét csökkenést követően október 28-án ismét nőtt, jelenleg 3 625 
fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
Január és augusztus közt nőttek a nettó közvetlen külföldi tőkebefektetések Montenegróban 
A Montenegróban megvalósult nettó közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke 2020 első nyolc hónapjában 319,9 
millió euróra (378,4 millió dollárra) emelkedett, szemben az előző évi 259,3 millió euróval. A teljes közvetlen külföldi 
tőkebeáramlás 2020 első nyolc hónapjában 468,2 millió euróra csökkent a 2019. január-augusztusi 515 millió euróról. 
 
FORRÁS: 
https://www.magyarhirlap.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro 

 

Németország 

 
UTAZÁSI TANÁCSOK- frissítve 2020.10.22. 
Tájékoztatás a német szövetségi, illetve tartományi szintű korlátozó rendelkezések jogszabályairól 
 
Hétfőtől szigorú korlátozásokat vezetnek be Németországban - Itt vannak a részletek 
A német kormány hétfőtől további korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány megfékezésére. Itt vannak az első 
részletek. Vendéglátás: november 2-től bezárják az éttermeket, bárokat, klubokat, diszkókat, kocsmákat, de a házhoz 
szállításra ételt készítő konyhák és a kantinok továbbra is nyitva tarthatnak. Szolgáltatások: novemberben zárva lesznek 
szépség-, tetováló- és masszázsszalonok, az egészségügyi szempontból szükséges kezeléseket azonban továbbra is 
elvégzik. Segély: a német kormány a vállalkozások kieső bevételeit pótolja, akár 10 milliárd eurót is elkölthet erre a célra 
a kormány, a korlátozásokkal sújtott kisvállalkozások bevételkiesésének 75 százalékát megtéríti. 
 
Erősödik a magyarországi járvány és megint léptek a németek: már csak 4 megyénk számít biztonságosnak 
Budapest és tizenkét megye után további három magyarországi megyét is felvettek az új típusú koronavírus (SARS-Cov-
2) terjedése miatt kockázatosnak minősülő területek listájára Németországban. Így már csak négy megye - Bács-Kiskun, 
Békés, Fejér és Tolna - nem szerepel a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) frissített listáján. 
 
Koronavírus: már az idén elkezdődhet a német lakosság oltása 
Célegyenesbe érkezett egy vakcina fejlesztése Németországban, így már az idén elkezdődhet a lakosság oltása az új 
típusú koronavírus (SARS-Cov-2) ellen - jelentette a hírportálján a Bild című német lap. a szövetségi egészségügyi 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201022/koronavirus-egesz-lengyelorszagot-jarvanyovezetnek-nyilvanitjak-454072
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https://www.portfolio.hu/global/20201023/koronavirus-mar-az-iden-elkezdodhet-a-nemet-lakossag-oltasa-454196


minisztérium felkérte a tartományi kormányokat, hogy kezdjék meg oltási központok kialakítását, és november 10-ig 
adják meg azokat a címeket, amelyekre ki lehet szállítani a SARS-Cov-2 elleni vakcinát. A tervek szerint országszerte 
hatvan oltási centrumot rendeznek be. 
 
Koronavírus-válság: változatos a hangulat Németországban 
Romlott az üzleti hangulat Németországban októberben az előző hónaphoz képest, a szereplők aktuális helyzetének 
megítélése viszont minimálisan javult - derül ki az IFO indexből. A kilátások szintén romlottak a szereplők szerint, ennek 
oka minden bizonnyal az októberben életbe lépő szigorításoknak köszönhető. 
 
Bundesbank: a második hullám ismét odacsap a gazdaságnak 
A koronavírus-fertőzések emelkedő száma miatt a gazdaság korábban reméltnél lassúbb felépülésére számít a német 
szövetségi jegybank, a Bundesbank hétfőn publikált havi rendszeres jelentésében. A havi jelentés októberi számában, 
hozzátették, hogy a német gazdaság teljesítménye az év végére még mintegy 5 százalékkal marad majd el a krízis előtti 
szinttől. 
 
Alig változott a német munkanélküliek száma októberben 
Alig változott a német munkanélküliek száma szeptemberről októberre, 35 ezerrel lettek kevesebben egy hónap alatt. 
Szeptemberben augusztushoz képest 10 ezerrel volt kevesebb a munkanélküli, az elemzők októberre 5 ezer fős 
csökkenést vártak. A munkanélküliségi ráta így szintén alig változott, 6,2%-on állt októberben a szeptemberi 6,3%-hoz 
képest. Az elemzők októberre is 6,3%-ot vártak. 
 
Túlélő üzemmódba kapcsolt az EU a járvány miatt: alig lesz személyes találkozó Brüsszelben 
Mivel Belgiumban és Németországban is erős a koronavírus-járvány második hulláma, ezért az EU soros elnökségét vivő 
németek úgy döntöttek, hogy csak az unió működőképességének fenntartása szempontjából elengedhetetlenül fontos 
témákról és a járványkezelés koordinálásáról lesznek ezentúl személyes találkozók, így a legtöbb eseményt online, 
videókonferencián rendezik meg – közölte a német soros elnökség szóvivője. 
 
Speciális alap az autóipari átmenet elősegítésére 
Az e-mobilitásra történő átállás alapjaiban forgatja fel a német autóipart, és tovább rontja a helyzetet a pandémia okozta 
gazdasági válság. Több mint kilencszáz autóipari beszállító céget érint közvetlenül a folyamat. A strukturális változás 
mintegy 100.000 munkahelyet fenyeget az iparban. Az autóipari beszállítók pedig az értékteremtési lánc 70%-át adják. 
Az IG Metall kezdeményezésére egy speciális befektetési alapot hoznak létre Best Owner Group néven, amely a 
következő 10-20 évben segítséget nyújt a struktúraváltás által nehéz helyzetbe került, de rendszer szinten fontos 
beszállítóknak. 
 
Nem számítanak gyors felépülésre a Lufthansánál 
Nem mostanában fog visszatérni a légiközlekedés iránti igény a koronavírus előtti időkhöz, jövőre arra számítanak a 
Lufthansánál, hogy a pandémia előtti utasszám felét fogják elérni, számolt be egy vezetőségi tag a Reutersnak. Jelenleg 
a 760-ból körülbelül 350 gépe van használatban a társaságnak mondta Hohmeister, aki további 125 repülő parkoltatását 
helyezte kilátásba a koronavírus-járvány erősödő második hullámára hivatkozva. 
 
A német vegyipari óriást sem kerülte el a válság 
Komoly, 2,12 milliárd euró veszteségről jelenlett a harmadik negyedévről a BASF német vegyipari cég, miután egy éve 
még 911 millió euró nyereséggel zárt - írja az MTI. A ludwigshafeni székhelyű vállalat a veszteséget részben egy 2,8 
milliárd eurós egyszeri leírással, valamint a zajló szerkezetátalakítással kapcsolatos kiadásokkal indokolta. A 
koronavírus-járvány miatt 5 százalékkal, 13,81 milliárd euróra esett vissza a cég bevétele, míg a kamat- és adófizetés 
előtti (EBIT) nyeresége 45 százalékkal, 581 millió euróra zsugorodott. 
 
FORRÁS:   
https://berlin.mfa.gov.hu/www.index.hu 
www.index.hu 
www.mkik.hu 
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Olaszország 

 
Húsz napja 4500, ma 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak Olaszországban 
Olaszországban egy nap alatt 24 991 új beteget szűrtek az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint, ez a szám a 
járványgörbe jelenlegi emelkedési üteme alapján egy hét alatt megkétszereződhet további szigorú korlátozások nélkül, 
írja az MTI. 
 
Úttestre terített abrosszal tüntettek az olasz vendéglátósok a korlátozások ellen 
Az úttesteken leterített abroszokkal tiltakoztak az olaszországi éttermek, bárok, presszók tulajdonosai és üzemeltetői a 
nagyobb városokban szerdán a Giuseppe Conte vezette kormány járványügyi korlátozó intézkedései ellen. 
 
Koronavírus: Rómában is utcai harcba torkolltak a tüntetések a szigorítások ellen 
Utcai csatatérré változott Róma belvárosának legnagyobb tere, ahol szélsőjobboldali csoportok a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett kijárási tilalom ellen tüntettek vasárnapra virradó éjszaka. 
 
Kritikus a helyzet Milánóban és Nápolyban, azonnali lezárást sürgetnek 
Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban. A járvány terjedésének tavaszhoz 
hasonlóan most is Lombardia a gócpontja, ismét ott regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet, egyetlen nap alatt több mint 
ötezret. Második helyen Campania tartomány áll, napi majdnem háromezer esettel. 
 
Olasz egészségügy: meg kell akadályozni, hogy Róma, Nápoly és Milánó elessen 
Lombardia tartományban csütörtök estétől, Campania és Lazio tartományban péntektől lép életbe a koronavírus-
járvány miatti éjszakai kijárási tilalom, amely húszmillió olaszt érint, mások mellett Milánó, Róma és Nápoly városát 
november közepéig. 
 
Olaszországban terjeszkedik a Wizz Air 
Új bázist nyit az olaszországi Bariban a Wizz Air és tovább bővíti olasz belföldi útvonalait is. Az új bázis megnyitása és a 
már elérhető 16 úti cél mellett a Wizz Air 2020 decemberétől 3 új útvonalat indít Bariból Bologna, Torinó és Verona 
repülőterére.  
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Románia 

 
Október 28-ra négy rekord is megdőlt Romániában a járvány kezdete óta 
Négy rekord is megdőlt Romániában: soha nem jegyeztek egy nap alatt annyi új koronavírus-fertőzöttet (5343), illetve 
annyi új halálesetet (107), mint az elmúlt 24 órában, és soha nem ápoltak olyan sok koronavírusos beteget a kórházakban 
(10 934) és az intenzív osztályokon (861) mint most. A járvány márciusi kitörése óta regisztrált megbetegedések száma 
elérte a 222 559-e, az aktív fertőzöttek száma 56 023, és eddig összesen 6 681-en hunytak el a betegség következtében. 
Romániában Kolozs megyében terjed a leggyorsabban a koronavírus-járvány, október 28-án az elmúlt 14 napban 
jegyzett új esetek ezer főre számított értéke meghaladta a négyet 
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Újabb országokkal szemben szigorított Románia 
Közzétette október 26-án a kormány a járvány szempontjából magas kockázati besorolású országok frissített listáját. 
Az új listára több európai ország is felkerült: Szlovénia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Svájc és Portugália. 
Továbbra is magas kockázati besorolású az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Ausztria 
és Szlovákia. Magyarország továbbra sincs a listán. A karantén kötelezettség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik 
három napnál rövidebb időre érkeznek Romániába, és fel tudnak mutatni egy negatív koronavírus-tesztet, amelyet a 
határátlépésük előtti 48 órában végeztek el. A többi beutazóra 14 napos karantén vár, ám ez a tizedik napon feloldódhat, 
ha a nyolcadik napon elvégezett tesztjük negatív. 
 
Online tanításra tért át több mint háromezer román iskola 
Romániában már 3014 tanintézetben zajlik kizárólag online az oktatás, a piros forgatókönyv alapján – közölte a tanügyi 
minisztérium. A megyei tanfelügyelőségek által október 26-ig közölt adatok szerint az ország 9748 tanintézményében 
a zöld forgatókönyv szerint, azaz személyes jelenléttel folyik a tanítás, 4894-ben a sárga forgatókönyv szerinti, azaz 
hibrid oktatás zajlik. 
 
Támogatás a román turizmusnak: 150 ezer eurót is kaphatnak a kkv-k 
Összesen 350 millió eurós keretre pályázhattak október 22. és 28. közt Romániában a kis- és közepes vállalkozások, 
köztük a turizmusban, vendéglátásban érdekelt cégek. A vissza nem térítendő keret uniós és kormányzati forrásokból 
tevődik össze. A pályázatokat hivatalosan jelentkezési sorrendben bírálják el, a megítélt, minimum 2000, maximum 150 
000 eurós összegből a vállalkozások forgótőkéjüket finanszírozhatják. 
 
Az első kilenc hónapban a GDP 6,36 százalékát tette ki a román államháztartási hiány 
Az idei első 9 hónapban 62,27 milliárd lej (12,77 milliárd euró) volt a román államháztartási hiány, ami a bruttó hazai 
termék (GDP) 6,36 százaléka. Florin Citu pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a hiány fele adódott abból, hogy 
kedvezmények formájában segítették a cégeket, beruházásokat hajtottak végre, illetve más rendkívüli kiadások is 
terhelték az államháztartást a koronavírus-járvány miatt. A bevételek elérték a 227,72 milliárd lejt (46,72 milliárd euró), 
ami 0,4 százalékkal maradt el a tavalyi azonos időszakban az államháztartásba befolyt összegtől, míg a kiadások 15,4 
százalékkal, 294,99 milliárd lejre (60,52 milliárd euró) nőttek. 
 
Végleg bedőlhet a második legnagyobb román légitársaság 
Eleshet az állami kedvezményes hiteltől és csődbe mehet a Blue Air légitársaság, amely a második legnagyobb szereplő 
a román légiközlekedési piacon. A román diszkont légitársaság áprilisban kért és kapott a román kormánytól 
kedvezményes, mintegy 300 millió lej (61,5 millió euró) hitelt azért, hogy fedezze a koronavírus-járvány okozta leállás 
következtében felhalmozott veszteségeit és megmeneküljön a csődtől. A kabinet korábban sürgősségi 
kormányrendelettel döntött a hitel folyósításáról. Ezt a jogszabályt utólag a parlamentnek is jóvá kell hagynia, de a 
szenátus október 21-én arra hivatkozva elutasította a sürgősségi rendeletet, hogy a román államnak nem kellene 
támogatnia egy magáncéget, amely ráadásul az állami Tarom légitársaság konkurense. Ebben a kérdésben az utolsó 
szava a képviselőháznak lesz, amely később dönt a kormányrendelet sorsáról. A légitársaság szerint csődjük esetén az 
általuk lefedett útvonalakat nem a Tarom, hanem a WizzAir venné át. 
 
Munkába állt Victor, a román koronavírus-ölő robot: UV sugárzással pusztítja el a kórokozókat 
Egy bukaresti kórházban már dolgozik Modulab által gyártott Victor nevű robot, amely UV-C sugárzás segítségével 
megöli a kórokozó mikroorganizmusokat, beleértve a koronavírust is. A robot az ultraviolasugárzásnak köszönthetően 
vírusok, baktériumok és gombák elpusztítására egyaránt képes szinte bármilyen felületen. Az erőteljes UV-C 
hozzáadásával az eszköz körülbelül 20 perc alatt fertőtlenít egy 20 m2-es területet, beleértve a ruházatot és a 
felszereléseket is - mindent, amit az ultraibolya fény elérhet. Távvezérlő funkciójának köszönhetően a robotnak az az 
előnye is megvan, hogy a kórházi személyzet bevonása nélkül mozoghat, így védve az emberi életet. Az EU hivatalos 
álláspontja azonban arra figyelmeztet az UV-C sugárzást használó eszközökkel kapcsolatban, hogy még további 
kutatások szükségesek a pontos hatásmechanizmus és veszélyek felmérését illetően. 
 
 

https://www.erdely.ma/ujabb-orszagokkal-szemben-szigorit-romania/
https://index.hu/kulfold/2020/10/26/romania_tanintezmenyek_online_oktatas/
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/mentoov-a-romaniai-turizmusnak-150-ezer-eurot-is-kaphatnak-a-kkv-k-1172189
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/az-elso-kilenc-honapban-a-gdp-636-szazalekat-tette-ki-a-roman-allamhaztartasi-hiany
https://kitekinto.hu/2020/10/23/tozsde/vegleg-bedolhet-a-masodik-legnagyobb-roman-legitarsasag/185772/
http://nrgreport.com/cikk/2020/10/26/munkaba-allt-victor-a-roman-koronavirus-olo-robot-uv-sugarzassal-pusztitja-el-a-korokozokat


FORRÁS: 
https://www.erdely.ma/ 
https://index.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
http://nrgreport.com/ 
https://www.origo.hu/ 
https://turizmus.com/ 
https://webradio.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/romania 
 

Spanyolország 

 
Spanyolország szükségállapot hirdetett, döntöttek az éjszakai kijárási tilalomról is 
A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapot 
elrendeléséről döntött, amely törvényi keretet biztosít az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez. 
 
Spanyolországban 16,2 százalékra nőtt a munkanélküliségi ráta 
Spanyolországban a harmadik negyedévben 355 ezerrel, 10,5 százalékkal emelkedett a regisztrált munkanélküliek 
száma a második negyedévhez képest, amellyel a munkanélküliségi ráta 16,2 százalékra nőtt – közölte a spanyol 
statisztikai hivatal (INE) kedden. A hivatal által végzett aktív népességfelmérés (EPA) adatai szerint a munkanélküliek 
száma meghaladta a 3,7 milliót július és szeptember között. 
 
Váratlan bejelentés: valójában már 3 millió ember fertőződhetett meg koronavírussal Spanyolországban 
Spanyolországban valójában már hárommillió ember fertőződhetett meg az új típusú koronavírussal a járvány kezdete 
óta, ami a regisztrált esetszám háromszorosa - mondta Pedro Sánchez miniszterelnök televíziós beszédében pénteken. 
 
FORRÁS: 
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Svédország 

 
Már megint a svédek okoztak meglepetést 
Több mint 4 millió darabos mínuszba küldte a járvány az uniós autógyártókat. Magyarország az első kilenc hónapban 
100 ezer autóval kevesebbet gyártott a tervezettnél. Svédország meglepetés okozott. A gazdaság szinte összes területét 
érintő koronavírus-járvány az uniós járműiparra is jókora csapást mért. A korlátozások miatt a tervezettnél jóval 
kevesebb jármű készült el. 
 
A svéd kormány lebeszéli az időseket a járvány előli bezárkózásról 
A hatóság szerint a viszonylag alacsony fertőzési rátán kívül az is kedvező, hogy az egészségügynek már van tapasztalata 
a fertőzés kezelésében és nem nehezedik az ellátásra akkora nyomás, mint tavasszal. A svéd kormány lebeszéli az 
időseket a koronavírus-járvány előli bezárkózásról, mert jelenleg alacsonyabb Svédországban a fertőzési ráta, mint 
tavasszal volt, ugyanakkor egyre több öreget visel meg mentálisan az izoláció. A csütörtökön közölt tanács azért is 
meglepő, mert Európa országainak többségében szigorítják a ragály elleni intézkedéseket, ám a svéd egészségügyi 
hivatal úgy ítéli meg, hogy Svédországban nincs a járványnak második hulláma.  
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Szerbia 

 
Szerbiában átlépte az ezret a napi új fertőzöttek száma 
A szerb államfő bejelentette, hogy egyelőre nem lesznek újabb korlátozások, ám sokkal szigorúbban fogják ellenőrizni 
és szankcionálni a meglévő intézkedések betartását. A regisztrált fertőzöttek száma 1328-cal 42 208-ra emelkedett, a 
járvány halálos áldozatainak száma pedig az utóbbi 24 órában öttel 802-re nőtt.  
 
A szerbiai fertőzöttek 85 százaléka az utóbbi hetekben a 65 év felettiek közül került ki 
Noha a koronavírus minden korosztályt sújt, a szerbiai fertőzöttek 85 százaléka az utóbbi hetekben a 65 év felettiek 
közül került ki - közölte a járvány kezelésével megbízott válságstáb a belgrádi sajtó beszámolói szerint. A szakemberek 
ezért főleg az időseket és hozzátartozóikat kérik fokozott fegyelemre és az előírások betartására. 
 
Szerbia márciusig 350 000 adag Covid-ellenes vakcinát kap 
Szerbia márciusig 350 000 adag Covid-ellenes oltóanyagot kap, melyet a német-amerikai Pfizer-birth gyárt majd le, 
jelentette be Aleksandar Vučić szerb államfő. A köztársasági elnök azt is leszögezte, hogy ez a mennyiség elég lesz 
ahhoz, hogy az egészségügyben dolgozók, valamint a katonaság és a rendőrség zömét beoltsák vele. Az államfő ígéretet 
tett, hogy Szerbia a legveszélyeztetettebb polgárok számára még az idén megpróbál vakcinát biztosítani. Az államfő 
azt is kiemelte: a koronavírus elleni oltás ingyenes lesz. 
 
Szerbiában 58.513 dinár volt az augusztusi nettó átlagfizetés 
Szerbiában 2020 augusztusában a bruttó átlagfizetés 80.901 dinár volt, ez pedig azt jelenti, hogy az adók és járulékok 
levonása után (nettó) 58.513 dinárt tett ki. Az év január és augusztus közötti szakaszában a nettó átlagfizetés 9,2 
százalékkal volt magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakában, reálisan pedig 7,6 százalékkal. A mediánbér 
augusztusban is jóval elmaradt az átlagfizetéstől. 45.000 dinár körül alakult, ami azt jelenti, hogy a szerbiai 
foglalkoztatottak fele vihetett ennyit haza. 
 
Szerbiában mintegy tíz százalékkal drágult a búza és a kukorica 
Szerbiában az utóbbi napokban nagyjából tíz százalékkal nőtt a búza és a kukorica ára. A drágulás hátterében az áll, 
hogy a világpiacon a koronavírus-járvány okozta válság miatt megnőtt a kereslet ezen gabonafélék iránt. Az újvidéki 
terméktőzsdén az elmúlt hét végén a kukorica esetében kilónkénti 18,50 és 19,40 dinár közötti árra kötöttek 
szerződéseket (forgalmi adó nélkül), egy évvel ezelőtt a kukorica 36 százalékkal volt olcsóbb, akkor 14,10 dinárba került. 
A búza ára az elmúlt héten 20,50 és 22,50 dinár között mozgott kilónként, ami mintegy 11 százalékkal magasabb, mint 
az előző héten. 
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Szlovákia 

 
Meghosszabbítják a kijárási tilalmat Szlovákiában 
Szlovákiában egy héttel, november 8-ig meghosszabbítják az október 24-én életbe lépett kijárási tilalmat a szlovák 
kormány döntése alapján. Az Igor Matovic vezette kabinet ezzel az intézkedéssel is igyekszik megfékezni az egyre 
terjedő koronavírus-járványt. A korlátozás alól kivételt kapnak a negatív vírusteszttel rendelkezők, számukra a mozgás 
november 2-a után szabad lesz. Az eredetileg november 1-jéig elrendelt kijárási tilalom alatt az emberek továbbra is 
járhatnak a munkahelyükre, ugyanakkor csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat 
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kereshetik fel. Engedélyezve van az orvosok felkeresése is. Tilos viszont a temetőlátogatás is, ami tekintettel a közelgő 
halottak napjára érzékenyen érinti a lakosságot. 
 
Koronavírus Szlovákiában: 14 355 tesztelés, 2 785 új vírusfertőzött 
Szlovákia laboratóriumaiban október 28-án összesen 14 355 tesztelést végeztek, melyek 2 785 új vírusfertőzöttet 
mutattak ki, így járvány kitörése óta regisztrált megbetegedések száma elérte az 51 728-at, míg az aktív fertőzöttek 
száma jelenleg 36 960. Az áldozatok száma 16 fővel nőtt, a koronavírusban elhunytak száma így jelenleg 200. 
 
A járvány miatt halasztották el a parlamenti ülést Szlovákiában 
Szlovákiában már a közéleti tevékenységet is gátolja a koronavírus-járvány. Gábor Grendel (OĽaNO), a parlament 
alelnöke, egyben a parlament ideiglenesen megbízott vezetője bejelentette: elhalasztják a parlament ülését, mert a 
képviselők közül többen karanténba kerültek. A pozsonyi törvényhozás november 3-án ülhet össze legközelebb. A 
szlovák kormány egyelőre nem tervezi a járáshatárok ellenőrzését, mely az országos tesztelés mellett meghaladná a 
rendőrök kapacitását. 
 
A kormány emelte az úgynevezett SOS gyorssegély összegét 
A kormány október 28-án jóváhagyta az úgynevezett SOS segély ismételt bevezetését. A havi összeget 210 euróról 300 
euróra emelték. A segélyre azok jogosultak, akik a koronavírus-járvány miatt elvesztették minden bevételüket és nincs 
semmiféle jogosultságuk egyéb állami segélyre. A Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma 
adatai szerint Szlovákiában napjainkban mintegy 10 000 személy kaphat ilyen anyagi támogatást havonta. 
 
Átszámítva 227 ezer forint lesz a szlovák bruttó minimálbér 
Elfogadta a szlovák parlament a munkaügyi minisztérium javaslatát, jövőre 580-ról 623 euróra, azaz 227 ezer forintra nő 
a bruttó minimálbér. A minimális órabér bruttó 3,58 euró, vagyis nagyjából 1300 forint lesz. A szakszervezeti szövetség 
elégedetlen a döntéssel, a szervezet azt kérte, hogy egy tavaly meghatározott képlet alapján számítsák ki a minimálbért, 
a két évvel korábbi bruttó átlagbér 60 százalékát adják, így az 656 euró legyen. A cégvezetők szerint ugyanakkor a 
mostani válságban nem lehet tovább emelni a minimálbért. 
 
Stagnálnak az ingatlanárak Szlovákiában 
Bár az új típusú koronavírus okozta világjárvány az ingatlanpiaci trendekre is hatással van, úgy tűnik, az árak alakulása 
ezesetben egy meglehetősen komplex folyamat, az árak egyelőre nem változtak. Az irodák és ügynökök arra 
törekszenek, hogy az ingatlanok online formában is megtekinthetők legyenek, a helyszíni szemle pedig már csak akkor 
valósul meg, amikor már a szándék kiforrott. Az ingatlanpiaci adásvételeknek a bankok kedvező kamatlábai is 
kedveznek. A legtöbb elemző szerint a rövid stagnálás után lassú, de biztos áremelkedés következik. 
 
Megmenekült a szlovák Go2Sky 
Mégsem szűnik meg, hanem 2021-ben újraindul a szlovák Go2Sky légitársaság, amely Boeing 737-800-as repülőgépeit 
személyzettel, karbantartással és biztosítással együtt adja bérbe más légitársaságoknak vagy charter járatokra. A 
szlovák wet-lease légitársaság augusztus végén jelentette be, hogy szeptember elejétől leáll és megszűnik, mivel a 
járvány következtében drasztikusan visszaesett a kereslet a wet-lease/ACMI alapú gépbérlés iránt, a bérleti díjak is 
jelentősen csökkentek, így szeptembertől nem tudnák kitermelni az üzemeltetési költségeiket. A cég megszüntetéséről 
szóló döntést visszavonták, intenzív tárgyalásokat követően ugyanis sikerült megegyezni a lízingpartnerekkel, így a 
Go2Sky 2021 tavaszától folytatni tudja a működést. 
 
FORRÁS: 
https://airportal.hu/ 
https://felvidek.ma/ 
https://index.hu/ 
https://korkep.sk/ 
https://ma7.sk/ 
https://profitline.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovakia 

https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/10/29/koronavirus-szlovakiaban-14-355-teszteles-2-785-uj-virusfertozott/
https://index.hu/kulfold/2020/10/27/covid_elhalasztott_szlovak_parlamenti_ules/
https://felvidek.ma/2020/10/a-kormany-emelte-az-ugynevezett-sos-gyorssegely-osszeget/
https://index.hu/gazdasag/2020/10/21/227_ezer_forint_lesz_a_szlovak_brutto_minimalber/
https://ma7.sk/videok/stagnalnak-az-ingatlanarak-szlovakiaban
https://airportal.hu/megmenekult-a-szlovak-go2sky/
https://airportal.hu/
https://felvidek.ma/
https://index.hu/
https://korkep.sk/
https://ma7.sk/
https://profitline.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovakia


 

Szlovénia 

 
Egész Szlovéniára kiterjesztették a lakhelyelhagyási tilalmat 
Lakhelyelhagyási tilalmat vezetett be október 27-től a szlovén kormány a koronavírus terjedésének megfékezésére. A 
rendelet szerint – néhány kivétellel – senki nem hagyhatja el azt a járást vagy várost, amelyben állandó vagy ideiglenes 
lakcímmel rendelkezik. Korábban a lakhelyelhagyási tilalom régiókra vonatkozott, amelyekből 12 van Szlovéniában, 
járásokból és városokból 212. A korlátozásokat 1 hét múlva attól függően oldják fel, hogy csökkent-e a fertőzöttek száma 
az adott területen. Szlovéniában október 24-től egy hétre bezártak a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó 
boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák, valamint a fodrász- és szépségszalonok is, néhány kivétellel pedig az óvodák 
és a diákotthonok. Október 20-án éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, az oktatási intézmények– az elemi iskolák alsó 
tagozatos osztályai kivitelével – digitális oktatásra álltak át. Október 28-án rekordmértékű, 2 612 új esetet azonosítottak, 
így az eddig regisztrált megbetegedések száma elérte a 30 703-at, az aktív fertőzöttek száma pedig 18 270-re nőtt. A 
betegség halálos áldozatainak száma 8-cal 286-ra nőtt.  
 
A belföldi turisták uralják Szlovénia turisztikai forgalmát szeptemberben 
Szlovéniában már ötödik hónapja a belföldi turisták generálják a turistaforgalom nagy részét, miután a kormány május 
végén enyhítette a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat. Szeptemberben a belföldi turisták 
látogatásainak száma elérte a 361 844-et, ami 196%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, a belföldi 
vendégéjszakák száma pedig 1,1 millió volt, ami 217,5%-kal több 2019 szeptemberéhez képest. Ugyanakkor a külföldi 
turistalátogatások száma 73,6%-kal 131 835-re csökkent egy év alatt, és 67,8%-kal 362 940-re esett vissza a külföldi 
vendégéjszakák száma is. Szeptemberben a legtöbb külföldi turista Németországból, Ausztriából, Olaszországból, 
Bosznia-Hercegovinából és az Egyesült Királyságból érkezett. A január-szeptemberi időszakban a szlovéniai 
szálláshelyekre érkező turisták száma éves szinten 44,2%-kal 2,87 millióra csökkent, míg a vendégéjszakák száma 
35,6%-kal 8,5 millióra esett vissza. 
 
FORRÁS: 
https://nepszava.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovenia 
 

FÁK térség 

 
Rekordot döntött az egy nap alatt elhunytak száma Oroszországban 

Az október 28-i adatok szerint rekordot döntött a halálozási szám Oroszországban, ugyanis 346 beteg vesztette életét 

a COVID-19 fertőzés miatt kialakult szövődményekben. A pandémiás időszak alatt ez idáig ez a legmagasabb egy napra 

lebontott halálozási szám Oroszországban.  

 

Ukrajna októberre felhasználta a koronavírus-járvány elleni védekezésre felállított alap 52%-át 

Az ukrán Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján Ukrajna október 23-ig felhasznált 34,1 Mrd UAH-t, mely a teljes 

COVID-19 elleni védekezésre felállított alap több mint felét teszi ki. A már elköltött összegből 5,8 Mrd-t költöttek az 

egészégügy kiadásaira, illetve 21 M UAH összegből szereztek be lélegeztető gépeket. 

 

A fehérorosz lakosság 35,3%-a kapta meg az influenza elleni védőoltást 

A fehérorosz Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása alapján ez évben a lakosság 40%-nak beoltását tervezik influenza 

elleni védőoltással, október 28-ig pedig a lakosság 35,3%-a kapta meg a védőoltást. A védőoltás iránti kereslet az elmúlt 

évekhez képest kiemelkedően magas az országban. A magas rizikócsoportba tartozó lakosság 75%-nak beoltását 

tervezik.    

https://nepszava.hu/3096843_egesz-szloveniara-kiterjesztik-a-lakhelyelhagyasi-tilalmat
https://seenews.com/news/domestic-tourists-dominate-slovenias-tourist-traffic-in-september-718281
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https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovenia
https://www.interfax.ru/russia/734491
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3124841-ukraine-already-spent-over-50-from-covid19-fund-finance-ministry.html
https://eng.belta.by/society/view/over-35-of-belarusians-get-flu-shots-134578-2020/


 

Kazahsztán tovább növeli a napi PCR tesztkapacitásait  

A Kazinform hírügynökség szerint Kazahsztán a jelenlegi 67.248-ról 73 ezerre növeli az ország napi PCR tesztkapacitásait 

az őszi és téli hónapokban. Jelenleg 134 laboratórium végez az országban teszteket, melyek közül 69 magánvállalat.  

 

Csökkent az augusztus hónapban külföldről hazautalt összeg Kirgizisztánban 

A kirgiz nemzeti bank közleménye értelmében 2020 augusztusában az előző hónaphoz (július) viszonyítva 10,6 M USD-

vel csökkent a külföldről Kirgizisztánba irányuló utalások összege. Ez év augusztusában 237,4 M USD-t utaltak haza a 

külföldön dolgozó kirgiz állampolgárok.  

 

FORRÁS: 
https://www.ukrinform.net/ 
https://www.interfax.ru/   
https://eng.belta.by/  
https://www.inform.kz/  
https://24.kg/ 
 
 

Kína 

Érik a kínaellenes összefogás: India és az Egyesült Államok katonai megállapodást írt alá 
Az Egyesült Államoknak és Indiának együtt kell működnie, hogy megakadályozzák a szabadságra és a biztonságra 
jelentette, Kínából érkező veszélyt - mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Az amerikai külügyminiszter 
Újdelhibe érkezett, hogy megvitassák a térség helyzetét az indiai vezetőkkel. India és Kína között nőtt a feszültség a 
himalájai területi viták miatt. Pompeo az indiai külügyminiszterrel, Subrahmanyam Jaishankarral és Rajnath Singh 
védelmi miniszterrel találkozott - számol be a Reuters. 
 
Mesés vagyonra tettek szert Kína aranyifjai a koronavírusnak köszönhetően 
Kína leggazdagabb milliárdosainak vagyona idén a koronavírus okozta gazdasági megtorpanás ellenére is meghaladta a 
223 milliárd dollárt. A leggazdagabb kínai fiatal egy 39 éves nő, akinek több mint 33 milliárd dollárnyi vagyona van – 
számol be a hírről a CNBC. A Hurun friss listája szerint Kínának 60, 40 év alatti fiatal milliárdosa van, közülük 14-en idén 
először csatlakoztak a milliárdos klubba, köszönhetően elsősorban a koronavírus által előidézett technológiai 
szárnyalásnak és megnövekedett keresletnek. 
 
Hiába jött innen a koronavírus, Kína úszhatja meg a legolcsóbban a válságot 
Kína gazdasága várhatóan az elmúlt négy évtized leggyengébb ütemű növekedését produkálja az idén, hiába áll helyre 
a koronavírus sokkjából példás gyorsasággal az ország. A Reuters által megkérdezett 37 elemző előrejelzésének 
mediánja szerint a világ második legnagyobb gazdasága várhatóan 2,1% -kal bővül 2020-ban, kissé elmaradva a júliusi 
legutóbbi közvélemény-kutatáskor előrejelzett 2,2%-tól. Az adat megítélése ellentmondásos lehet: 1976, Mao Ce-tung 
kulturális forradalmának utolsó éve óta most lehet a leglassabb az éves átlagos GDP-növekedés, ugyanakkor úgy tűnik, 
hogy Kína lesz az egyetlen nagyobb gazdaság a világban, amely 2020-ban nem mutat visszaesést. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
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Törökország 

 
Koronavírus-helyzet Törökországban 
Október 28-án 2 305-tel 368 513-ra nőtt a járvány márciusi kitörése óta regisztrált koronavírus-megbetegedések száma 
Törökországban. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan nő, jelenleg 39 305 esetet tartanak nyilván.77-tel nőtt egy nap 
alatt a fertőzés következtében elhunytak száma, így eddig összesen 10 027-en haltak meg a betegségben. 
 
A török kormányzat bruttó adósságállománya 238 milliárd dollár 
A török kormányzat bruttó adósságállománya 1,86 milliárd török líra (körülbelül 237,8 milliárd USD) volt szeptember 
végén, mely 50%-kal magasabb az egy évvel korábban mért adatokhoz képest. Az adósságállomány mintegy 56%-a 
devizatartozás, 59,3%-a belföldi, a többi pedig külső tartozás. A kincstári követelések állománya szeptember végén 18,9 
milliárd török líra (2,4 milliárd dollár) volt. 
 
Nőtt októberben Törökország gyártókapacitása  
A török feldolgozóipar kapacitásának 75,4%-át használta ki októberben, így a szektor kapacitáskihasználási aránya 
októberben havi összehasonlításban 0,8 százalékponttal emelkedett. A felmérésben 1732 gyártócég vett részt. A 6 fő 
ipari csoport közül a legmagasabb kapacitáskihasználást - 76,9% - a köztes termékek esetében mérték, míg a nem tartós 
fogyasztási cikkek esetében volt a legalacsonyabb, 71,8%. 
 
FORRÁS: 
https://www.hurriyetdailynews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey 
 

Amerikai Egyesült Államok 

 
Leállhat az USA gazdasági fellendülése, ha nincs további gazdaságélénkítés 
A több hónapig tartó tárgyalások után egyelőre lehetetlennek látszik, hogy a november eleji választásokig megegyezzen 
a Kongresszus a további pénzügyi támogatásokról, ami fenyegeti az ország gazdasági fellendülését. A Fed arra 
figyelmeztet, hogy új mentőcsomag nélkül a fellendülés üteme lassú lesz és úgy fognak járni Amerikában, mint 2008 
után, amikor ugyancsak későn léptek a döntéshozók. 
 
USA - népszerű az otthoni munkavégzés, jön az adatkorlát 
A home office elterjedésével nagyon megnőtt az otthoni adatfelhasználás, erre pedig azonnal reagáltak az 
internetszolgáltatók. A The Wall Street Journal arról írt, hogy az AT&T, a Comcast és a Cox Communications 
adatkorlátot vezettek be, amelynek túllépése esetén viszonylag magas díjakat számolnak fel. A szolgáltatók az 
adatkorlát-rendszert korábban, a koronavírus-járvány első hulláma idején is alkalmazták, de utána, annak elmúltával 
hatályon kívül helyezték. 
 
Aggasztó hírek az USA-ból 
Elemzők által várt javulás helyett romlott a fogyasztók gazdaságba vetett bizalma az Egyesült Államokban októberben 
elsősorban a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt, aminek a következtében nőtt azoknak a száma, akik szerint a 
jövőben kedvezőtlenebbül alakulhat a munkaerőpiaci helyzet - írja az MTI. 
 
Amerikai elnökválasztás: a gazdaság és a járvány állapota lesz a döntő 
A nagy világgazdasági válság óta a legnagyobb csapást szenvedte el a föld legjelentősebb gazdasága. A COVID-járvány 
szinte minden üzleti tevékenységet befagyasztott az Egyesült Államokban. Lenullázta a fogyasztói és üzleti kiadásokat, 
és alapvetően meghatározza az amerikai elnökválasztást is. 
 
 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
https://www.hurriyetdailynews.com/central-government-gross-debt-stock-hits-238-bln-159333
https://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-manufacturing-capacity-up-in-october-159475
https://www.hurriyetdailynews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20201028_leallhat_az_usa_gazdasagi_fellendulese_ha_nem_egyeznek_meg_tovabbi_penzugyi_tamogatasokrol
https://sg.hu/cikkek/it-tech/143097/usa-nepszeru-az-otthoni-munkavegzes-jon-az-adatkorlat
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/conference-board-fogyasztoi-bizalom-jarvany-usa-gazdasag-kilatasok.716447.html
https://hu.euronews.com/2020/10/25/amerikai-elnokvalasztas-a-gazdasag-es-a-jarvany-allapota-lesz-a-donto
https://hu.euronews.com/2020/10/25/amerikai-elnokvalasztas-a-gazdasag-es-a-jarvany-allapota-lesz-a-donto


Az USA-ban engedélyezték a Remdesivirt a koronavírus kezelésére 
Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) hivatalosan is jóváhagyta a Remdesivir nevű készítmény 
alkalmazását a COVID-19 betegség kezelésére. Az FDA csütörtökön formálisan engedélyezte, hogy a Gilead Sciences 
gyógyszerét a koronavírus kezelésére használják. Noha az ügynökség még májusban sürgősségi engedélyt adott ki a 
készítmény számára, lehetővé téve az orvosoknak, hogy a kórházban ápolt betegeknél alkalmazzák, mindeddig nem 
volt hivatalos döntés az ügyben. 
 
Amerikában is nő a nyomás az egészségügyi rendszeren 
Egyre több a beteg az amerikai kórházakban, több tagállamban nem elég az ágy és az orvos - jelentette szerdán este az 
amerikai közszolgálati rádió (NPR). A rádió riportösszeállítása szerint a járvány elsősorban a középnyugati 
tagállamokban lángolt fel ismét, de Idahótól Ohióig mindenütt emelkedett a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak 
száma. Tíz olyan tagállamban van, amelyben szerdán megugrott a koronavírus okozta COVID-19 miatt kórházi kezelésre 
szoruló betegek száma: Arkansas, Dél-Dakota, Iowa, Kentucky, Montana, Nebraska, Nyugat-Virginia, Ohio, Oklahoma 
és Wisconsin. 
 
Pozitív meglepetést okozott az amerikai új munkanélküliek száma 
A múlt héten 800 ezer alá csökkent a heti új munkanélküliek száma az új segélykérelmek szerint, ez új mélypont a 
koronavírus-válság megjelenése óta, és az elemzőket is meglepte. A tartósan munkanélküliek száma több mint egy 
millióval volt az elemzői várakozások alatt. 
 
 
FORRÁS: 
www.mandiner.hu 
www.sg.hu 
www.napi.hu 
www.euronews.com 
www.kitekinto.hu 
www.portfolio.hu 
 

Kanada 

 
Justin Trudeau kimondta, a Covid-járvány egy óriási nagy szívás 
A kanadai miniszterelnök élő adásban azzal biztatott, túljutnak a járványon, bármilyen nehéz is. Az országok vezetői 
sokféle módon próbálnak lelket önteni az állampolgárokba. Kell is ez, mert a koronavírus-járvány bizony érezhető 
hatással van a gazdaságra és úgy általában mindenki életére. A motivációs beszédekből viszont sokaknak elegük lehet 
már, és talán legszívesebben káromkodva adnák ki magukból mindazt, ami nyomja a lelküket. Hasonló módon intézett 
beszédet népéhez a kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau is, noha a maga eleganciájával.  
 
FORRÁS: 
www.hvg.hu 
 
 

Latin-Amerika 

 
Lecserélik a Pinochet-féle alkotmányt Chilében 
Hatalmas tömegek ünnepelték Chilében, hogy a vasárnapi népszavazáson az alkotmány megváltoztatása mellett 
döntött a 14 millió szavazópolgár csaknem 80 százaléka. Az eddigi alaptörvényt még a Pinochet-diktatúra idején 
vezették be, és a többség szerint a társadalmi igazságosság gátja volt. 
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Visszavonták az elfogatóparancsot, hazatér Evo Morales 
Egy bolíviai bíróság visszavonta hétfőn az elfogatóparancsot a hazájából elűzött volt államfő, Evo Morales ellen, aki 
közben egy interjúban megerősítette, hogy haza fog térni, de nem kíván pályázni állami tisztségre, hanem 
haltenyésztéssel és szakszervezeti munkával akar foglalkozni. 
 
A kolumbiai biztonsági erők végeztek az ELN parancsnokával 
A kolumbiai biztonsági erők végeztek a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) nevű baloldali gerillaszervezet egyik 
legjelentősebb parancsnokával – közölte Ivan Duque államfő vasárnap. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Közel felére csökkentek Ruanda ritka ásványikincsek exportjából származó bevételei 

Ruanda alapvető és ritka ásványikincseinek exportjában bekövetkező visszaesés miatt jelentős bevételektől esett el az 

ország 2020 első felében. A kasziterit, wolfram és koltán iránti világpiaci keresletcsökkenés miatt 2020 első félévében az 

előző év azonos időszakához képest közel a felére, 56,6 M USD-ről 31,6 M USD-re csökkentek az ország bevételei. Az 

ország valutabevételeinek legnagyobb része a bányászati szektorból érkezik, igy a visszaesés nehéz helyzetbe hozhatja 

a kormányt és a költségvetést.  

 

Tovább enyhül a koronavírus-járvány Izraelben 
A pozitív koronavírus-tesztek aránya 2,1%, mely most a legalacsonyabb június 21. óta, közölte az izraeli egészségügyi 
minisztérium, a Times of Israel beszámolója szerint. Az egészségügyi minisztérium kedden azt közölte, hogy egy nappal 
korábban 780 új vírusos esetet diagnosztizáltak, ami egy hónapos lezárást követően az általános csökkenő tendencia 
folytatása. Izraelben 12 733 aktív esetet regisztráltak, a járvány kezdete óta a koronavírust diagnosztizált emberek száma 
311 149 volt. 
 
Új víruskezelési felelőst kapott Izrael 
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Juli Edelstein egészségügyi miniszter Nachman Es professzort nevezte ki 
Izrael következő koronavírus-projektmenedzserévé, Ronni Gamzu professzor utódjának – írja az Ujkelet.live. Az 
átmenet szerdán kezdődik – közölte az Egészségügyi Minisztérium. Az 59 éves Es az Ariel Egyetem Egészségügyi 
Menedzsment Tanszékének vezető munkatársa. A Maccabi Egészségügyi Szolgáltatások gyógyszer részlegének 
korábbi igazgatója. 
 
Koronavírus: Izraelben működött a totális lezárás 
A szeptember közepén bevezetett országos zárlat feloldásának újabb lépéséről döntött Izraelben a koronavírus-járvány 
elleni védekezéssel foglalkozó kormánykabinet - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden. A 
korona-kabinet hétfőn egész nap ülésezett, majd bejelentették, hogy megnyitják jövő héten a délutáni 
napköziotthonokat is az iskolák alsó tagozatában, ahol majd kis csoportokban együtt játszhatnak a délelőtt gondosan 
szétválasztott, csakis egyazon tanítókkal tanuló gyerekek. Az ellentmondásos döntés kompromisszum eredménye, 
hogy a szülők munkába állhassanak - közölték a döntéshozók. 
 
Koronavírus - Az EU tovább szűkítette a járványügyi szempontból biztonságosnak ítélt országok listáját 
Az Európai Unió a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban felülvizsgálta és ismét szűkítette azon országok körét, amelyek 
állampolgárai korlátozásmentesen léphetnek be az Európai Unióba. Csütörtökön Kanada, Georgia és Tunézia került le a 
listáról. A listáról korábban Montenegró és Szerbia, Algéria és Marokkó került le. 
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Párizs a francia termékek bojkottjának leállítását kérte a muzulmán országoktól 
Párizs a francia termékek bojkottjának leállítására kérte a muzulmán országokat. Miután Emmanuel Macron a 
középiskolai tanár lefejezését követően határozott fellépést hirdetett a radikális iszlám ellen, Franciaország a muszlim 
államok politikai támadásai célpontjává vált. Az Al Jazeera cikke szerint a bojkottban egyelőre Kuvait, Katar, a palesztin 
terület, Egyiptom, Algéria, Jordánia, Szaúd-Arábia és Törökország vesz részt. A francia elnök leszögezte: soha nem 
fognak meghátrálni és folytatják a fanatizmusok elleni küzdelmet. A pakisztáni kormányfő azzal vádolta meg Macront, 
hogy „megtámadta az iszlámot” és „bátorítja az iszlamofóbiát”. 
 
Stoltenberg: a fegyverszünet betartása az egyetlen út Líbia békéjének megteremtésére 
A NATO arra szólítja fel a szembenálló feleket, hogy tartsák tiszteletben és hajtsák végre a fegyverszünetről pénteken 
született megállapodást, ugyanis ez az egyetlen út az ország békéjének megteremtésére - jelentette ki a NATO főtitkára 
Brüsszelben, a tagországok védelmi minisztereinek kétnapos online tanácskozását követően október 23-án. Noha a 
NATO nincs jelen Líbiában, támogatja az ENSZ erőfeszítéseit a béketeremtés érdekében - tette hozzá a főtitkár. 
 
Közeledik egymáshoz Szudán és Izrael, Trump szerint Szaúd-Arábia a következő ország 
Miután Szudán normalizálja viszonyát Izraellel, Szaúd-Arábia lehet a következő ország, amely közeledhet a zsidó 
államhoz. Ezt azt követően mondta az amerikai elnök, hogy Washington levette az afrikai országot a terrorizmust 
támogató országok listájáról. A döntéssel automatikusan megszűnnek a Kartúmmal szemben hozott amerikai szankciók 
is. Donald Trump arról is beszélt, hogy legalább 5 másik arab ország készül békét kötni a zsidó állammal. 
 
Távoktatás járvány idején 
Az e-learning, vagyis az elektronikus tanulás az oktatás digitális eszközökön keresztül történő megvalósítása, aminek a 
koronavírus-járvány miatt felgyorsult a használata. Dubajban a tanév elején sok diák visszatért ugyan az 
osztálytermekbe, de az oktatás vegyesen, személyes jelenléttel és távoktatással egyaránt zajlik. Dubaj régóta 
alkalmazza az online oktatást és az innovációt, de a világjárvány felgyorsította ezek széles körű elterjedését. 
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Ausztrália 

 
Lovas rendőrökre támadtak vírusszkeptikus tüntetők Ausztráliában 
Tizenhat embert letartóztattak, három rendőr pedig megsérült Melbourne-ben egy koronavírus-korlátozások ellen 
tiltakozó, erőszakos összecsapásokba torkolló megmozduláson – számol be az ausztrál The Age hírportál. „Hagyj 
békén, te rasszista ló!” – kiabálta az egyik résztvevő. A rendőrség közleménye szerint az incidens során zászlórúddal 
mértek ütéseket rendőrlovak fejére, és egy rendőrségi furgonban is komoly károkat okoztak a tüntetők. Összesen 61 
bírság került kiszabásra. 
 
Véget ért Melbourne csaknem négyhónapos zárlata 
Az ausztráliai Victoria állam fővárosa 112 napig volt vesztegzárban a koronavírus-járvány miatt, időtartamát tekintve 
ez volt az egyik leghosszabb járványügyi zárlat a világon. A 4,9 milliós város teljes területén július elején rendeltek el 
karantént, miután a fertőzöttek napi száma megközelítette a kétszázat. A szigorú korlátozások ellenére a napi 
esetszám augusztus elejére mintegy hétszázra nőtt, ezért Daniel Andrews Victoria állambeli miniszterelnök rendkívüli 
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járványhelyzetet hirdetett a nagyvárosban, és az egész államban újabb korlátozásokat léptetett életbe, amelyek közül 
egyesek a világon a legszigorúbbak közé tartoztak. 
 
Kormányfői hívást kapott Orbán Viktor 
A koronavírus-járványról és annak gazdasági következményeiről, valamint más aktuális nemzetközi kérdésekről is 
tárgyalt telefonon Orbán Viktor miniszterelnök ausztrál kollégájával, Scott Morrisonnal. Az MTI-t Havasi Bertalan, a 
Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár tájékoztatta csütörtök délelőtt. Közlése szerint a két 
kormányfő a járványhelyzet kapcsán a gazdasági válságkezelés lehetőségeiről, majd ezen belül is a turisztikai szektor 
újraindításáról folytatott eszmecserét. Beszéltek a kétoldalú gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének 
lehetőségeiről, és aktuális nemzetközi politikai ügyekről is tárgyaltak – tette hozzá a sajtófőnök. 
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