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Példátlan áremelést hozott a koronavírus az új autóknál  
 

Számos találgatást olvashattunk különböző 
oldalakon az utóbbi hetekben, amik 
elsősorban arról szóltak, hogy vajon milyen 
lépéseket tesznek az autógyártók az új 
koronavírus miatt kiesett bevételek 
kompenzálására. Májusra részleges választ 
kaptunk erre: áremeléssel. 
Ha az ember az utóbbi hetekben az ember 
ellátogat néhány Európában aktív autógyártó 
honlapjára és megnézi az aktuális árlistákat, 
azt tapasztalja, hogy jelentős részük új árlistát 
adott ki az utóbbi hetekben. Az új árlisták 
kiadása természetes, különösen Májusban 
szokás frissíteni az árlistákat, ugyanakkor 

összehasonlítva őket az előző kiadással, azt látjuk, hogy az árak átlagosan 2%-kal, de egyes 
esetekben akár 5-6%-al is emelkedtek. 
Ez a lépés egyébként nem nagy meglepetés, a gyártók rengeteg pénzt vesztettek a virus 
hatásai miatt, 2020-ban pedig várhatóan jelentősen kevesebb autót fognak értékesíteni, mint 
az azt megelőző években. Így kevesebb autón keresztül kell valamelyest kompenzálni a kiesett 
bevételeket, így kénytelenek árat emelni, hogy ne legyen akkora a veszteség. 
 
Gondolhatnánk, hogy ez nem feltétlenül okos lépés, így is drágák az új autók, ki fog még 
többet fizetni értük, pláne a jelenlegi helyzetben? Valószínűleg kevesen, ugyanis a gyártók 
minden bizonnyal arra játszanak, hogy az európai államok jelentős része fog új autó vásárlást 
támogató programot indítani, hogy életben tartsa az iparágat. Különösen igaz ez a saját 
autógyártással rendelkező országokra, amelyek nem mellesleg a legfontosabb európai piacok 
is: Németország, Franciaország, Olaszország. 

https://www.autoszektor.hu/hu/content/peldatlan-aremelest-hozott-koronavirus-az-uj-autoknal
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A gyártók ezekkel az áremelésekkel azt szeretnék valószínűleg elérni, hogy az állam által a 
vásárlók részére biztosított 1000-2000 euró minél nagyobb része náluk csapódjon le, mint az 
autón keresett nyereség. Így összességében mindenki jól jár, a vásárlók így is olcsóbban tudják 
majd megvásárolni az általuk kiválasztott modellt, amin a gyártók is szép hasznot 
könyvelhetnek majd el. 
Ez a helyzet Európa többi részén, de nálunk mindezt még megfejeli a forint-euró árfolyam 
változása is. Nálunk ezt a mindenhol tapasztalt 1-2-3%-os emelést még megfejelte az 
árfolyamkompenzáció okozta áremelés, ami azt eredményezte, hogy Magyarországon vannak 
olyan modellek, amelyeket 10%-kal drágábban kaphatunk meg most, mint ha januárban 
döntöttünk volna a vásárlás mellett. 
Egy új autó esetében 10% óriási összeg, 10 millió forint egy új autóért egyáltalán nem ritka, 
de a januári 10 millió forint mára sok esetben 11 milliót jelent. Sajnos a magyarok fizetése 
nem reagál így a forint-euró árfolyam változásaira, így nekünk még nehezebb új autót 
vásárolni, mint az utóbbi években bármikor. 
 
Nyilván idővel visszaáll a világ rendje, de addig még számíthatunk további áremelésekre is, ha 
a helyzet nem rendeződik záros határidőn belül. Különösen, ha a vírusnak valóban lesz 
második hulláma is Európában. 
 
Teljes cikk: 
https://www.autoszektor.hu/hu/content/peldatlan-aremelest-hozott-koronavirus-az-uj-
autoknal 
 

 
 

 

Hatalmas bizonytalanságban tengődnek a beszállítók 

 

 Az észak-amerikai autóalkatrész-beszállítók 
biztatónak érzik, hogy a nagy autógyártók 
felgyorsították termelésüket a koronavírus-
járvány okozta leállásokat követően, de 
továbbra is visszafogják a beruházási 
tevékenységüket, valamint nem vesznek fel új 
munkavállalókat a hosszútávú bizonytalanság 
miatt. 
 
Május végén az egyesült államokbeli 
autógyártók újraindították termelésüket, 
miután az állami hatóságok lazítani kezdtek a 
szigorításokon. A vártnál erősebb májusi 
autóértékesítéseknek köszönhetően a gyártók 

felgyorsították a leginkább profitábilis pickupok és SUV előállítását, melyeket a fogyasztók 
manapság a leginkább keresnek.  
 

https://www.autoszektor.hu/hu/content/peldatlan-aremelest-hozott-koronavirus-az-uj-autoknal
https://www.autoszektor.hu/hu/content/peldatlan-aremelest-hozott-koronavirus-az-uj-autoknal
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Van pozitívum, de sok az aggodalomra okot adó tényező 

Ennek ellenére számos, a Reuters által megkérdezett autóipari beszállító aggodalmát fejezte 
ki a 2021-es egyesült államokbeli kereslet alakulása kapcsán. A globális autóeladások 
várhatóan nem fogják elérni a COVID-19 előtti szintet 2022 vagy 2023-ig – mondta 
prezentációjában John Murphy, a Bank of America elemzője.  
Andreas Weller, az alumínium elemeket gyártó Aludyne ügyvezetője komoly mennyiségű 
megrendelést lát már júliusra, mégis megvált alkalmazottainak 10 százalékától, mivel 
messze vannak még a napok, amikor az amerikaiak ismét évi 17 millió új autót vásárolnak.  
„Hogyan fog kinézni a piac az év hátralévő részében? Hogyan megyünk át az új évbe? Ez egy 
még nagyobb kérdés.” – mondta.  
 
A fogyasztói viselkedés nagy kérdés 

A Magna International ügyvezetője, Don Walker elmondta, az autógyártóktól érkező 
megrendelések rendben voltak, a nagy kérdés inkább az volt, hogy a fogyasztók miképp 
reagálnak. „Meglepődnék, ha valaki még egyszer leállítaná az autóipari termelését” – 
nyilatkozta a Deutsche Bank konferenciáján.  
További félelmeket keltenek a kisebb alkatrészgyártó vállalatok esetleges megszűnése, 
melyek újabb termelésleálláshoz vezethetnek, illetve a koronavírus második, lehetséges őszi 
kitörése.  
„Nem tudjuk, hogyan alakul az élet” – mondta Joe Perkins, a mérnöki és alkatrészmegmunkáló 
cég, a Busche Performance Group ügyvezetője, mely a General Motorst és a Ford Motort is az 
ügyfelei között tudhatja. „Nagyon bizonytalan vagyok annak megjóslásában, hogy miképp 
alakul a piac 2020 és 2021 között.”  
 
Nem kezdenek bővítésbe a beszállítók 

A Reuters által megkeresett 11 beszállító vezetője elmondta, hogy szigorúan követik a 
kiadásokat, néhány esetben kénytelen elbocsátásokat végrehajtani, egyesek lassan 
visszahívják a szabadságolt munkatársakat vagy befagyasztották az új felvételeket és 
halasztják a tőkekiadásokat.  
Rövidtávon örülnek annak, hogy az autógyártók felgyorsították a termelést, mivel próbálják 
feltölteni a kiürült bemutatótermeket. A Ford szerdai közleménye szerint az USA-ban 
található gyárainak termelése már július elejére visszaállhat a járvány előtti szintre.  
„Gyakorlatilag visszaállnak normál termelésre, gyorsabban, mint ahogy azt gondoltuk volna” 
– mondta John Dunn, a Clean Energy Systems Plastic Omnium egységének amerikai 
ügyvezetője, mely üzemanyag és károsanyag-kibocsátás csökkentő rendszereket készít.  
A legszerencsésebbnek azok mondhatják magukat, akik pickupokhoz és SUV-khez szállítanak 
be alkatrészeket, mivel a szedánoktól fokozatosan ezen típusok felé tolódik el a kereslet – 
mondta Pierre Labat, a globális autó alumínium szállító Novelis alelnöke, mely az indiai 
Hindalco Industries tulajdonában áll.  
 
A cél: a túlélés 

Számos termékfejlesztési tervet már a járvány kitörésekor elhalasztottak, sőt, néhány esetben 
törölték is azokat, mint például a Ford Lincoln márkájának a Riviannal közös elektromos 
járművét. Bob Roth, a RoMan Manufacturing társtulajdonosa vesztette el ezt a munkát, akinek 
a vállalata szerszámokat és felszereléseket gyárt. „Nehéz lenne fogadást kötnöm arra, hogy 
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mivel kerülünk biztosabb helyre. A most következő 6-18 hónapot csak túl akarjuk élni” – 
mondta Roth.  
Néhány beszállító előnyt forgácsolhat az autógyártókra helyezkedő nyomásból, hogy az 
elektrifikáción keresztül csökkentsék szén-dioxid-kibocsátásukat.  
„A gyártók nem ismerik fel, hogy ez nem egy póker játszma” – fejtette ki Andrew Storm, a 
többek között a GM-nek és a Teslának is robotokat és automatizált eszközöket gyártó Eckhart 
vállalat ügyvezetője. „Vagy ráfordítják a szükséges tőkeberuházást vagy hosszú fennállásukat 
követően eltűnnek a történelem homályába.” 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/beszallitok/hatalmas-bizonytalansagban-tengodnek-a-
beszallitok/371667 
 

 
 

 

Ügynöki modellben is értékesíti új villanyautóját Németországban a 

Volkswagen  

 
Az új, teljesen elektromos ID.3 az első 

olyan Volkswagen modell, amelyet 

Németországban ügynöki modell 

keretein belül értékesítenek. A kísérleti 

értékesítési rendszer a 

márkakereskedőkkel teljes egyetértésben 

indult el Németországban. 

 

 Előny az ügyfélnél 
 Minden németországi Volkswagen 
márkakereskedés aláírta a teljesen 
elektromos ID. járműcsaládra vonatkozó, 

új értékesítési modellről szóló szerződéseket. Az Év Zöldautója 2020 díjra jelölt ID.3 
értékesítésével a magánszemélyek és kisvállalati ügyfelek számára is elindul a nagyvállalati 
ügyfelek esetében már évek óta jól működő kiskereskedelmi ügynöki modell. A vásárlók 
zökkenőmentesen válthatnak az online és offline csatornák között, valamint közvetlenül 
rendelhetnek a Volkswagentől, miközben az általuk választott márkakereskedő marad a helyi 
kapcsolattartó. A márkakereskedő ebben az új modellben ügynökként vesz részt, és ezért a 
Volkswagentől jutalékban részesül. 
 
Az értékesítés kezdetétől az ügyfelek közvetlenül a Volkswagentől rendelhetik meg az ID. 
járműcsalád modelljeit. Ezzel egyidejűleg kiválaszthatják a számukra megfelelő 
márkakereskedést, amely személyes támogatást nyújt és helyszíni szolgáltatásokkal áll az 
ügyfelek rendelkezésére. Az ügynöki modellben a márkakereskedők közvetítőként vesznek 

https://autopro.hu/beszallitok/hatalmas-bizonytalansagban-tengodnek-a-beszallitok/371667
https://autopro.hu/beszallitok/hatalmas-bizonytalansagban-tengodnek-a-beszallitok/371667
http://evmagyarautoja.hu/
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részt a magánszemélyek és kisvállalati ügyfelek számára történő értékesítésben. 
Gondoskodnak az akvizícióról, a tesztvezetések lebonyolításáról, az üzletfejlesztésről, 
valamint a Volkswagennel együttműködésben a járművek átadásáról. Az ügyfél által 
választott márkakereskedés az értékesítési folyamat kezdetekor a bemutatóteremben történt 
szerződéskötéskor megszokott jutalékot és bónuszt kapja abban az esetben is, ha a járművet 
online, közvetlenül a Volkswagennél rendelik. A jármű árát a Volkswagen határozza meg, 
ezáltal nincs szükség bonyolult ártárgyalásokra, a márkapartnerek tervezhető díjazással 
számolhatnak – függetlenül attól, hogy az ügyfél a járművet online vagy a 
márkakereskedésben vásárolja meg. 
 
 
Előny a kereskedőnél 
Holger B. Santel, a márka németországi értékesítési és marketing vezetője elmondta: 
„Márkakereskedő partnereink 100 százaléka egyetért és elfogadta az ügynöki modellt, ami 
komoly jelzés a jövőre nézve. Az ügyfél szemszögéből a Volkswagen és a márkakereskedők egy 
egységet alkotnak az ügynöki szerződések megkötésével. Pontosan ezt a zökkenőmentes, 
minden kapcsolódási ponton összehangolt vásárlói élményt várják el ügyfeleink.” A 
Volkswagen finanszírozza is a járműveket és vállalja a maradványérték és a járművek 
visszaküldésének kockázatát. Santel így nyilatkozott erről: „A kereskedőknek nem kell többé 
előfinanszírozniuk a járműveket. A raktározási és kiállítási költségeket is átvállaljuk. A 
kereskedők egy vonzó lízingkoncepció keretében jutnak hozzá a kiállított járművekhez.” 
Dirk Wendingen von Knapp, a Volkswagen és Audi partnerszervezet, a Volkswagen und Audi 
Partnerverband (VAPV) elnöke így fogalmaz: „Az ügynöki modell – főként a jelenlegi 
helyzetben – anyagilag jelentősen tehermentesíti a kereskedőket. Így partnereink arra 
összpontosíthatnak, ami a kereskedéseket pótolhatatlanná teszi: a személyre szabott, 
szakavatott ügyfélszolgálatra. Örülök, hogy a közösen kidolgozott szerződésünket minden 
partnerünk aláírta. Ez jelzi számunkra az ügynöki modellbe és a szervezetbe vetett bizalmat.” 
 
Magyarországon egyelőre nem tervezik a bevezetését 
„Hamarosan hazánkban is megkezdődik a Volkswagen ID.3 forgalmazása” – mondta el az új 
értékesítési kísérlet kapcsán Dalnoki Balázs, a Volkswagen hazai márkaigazgatója. „A jelentős 
eseményre készülve, kísérleti jelleggel és kizárólag Németországban az ID. család 
magánszemély vásárlóira is kiterjesztik az egyébként már ismert, flottavásárlók esetében jól 
bevált ügynöki modellt. Az új értékesítési forma számos előnnyel járhat nem csak az ügyfelek, 
de a márkakereskedések számára is. Nem véletlen, hogy az új modell bevezetésére az érintett 
márkapartnerek 100 százalékának egyetértésével kerül sor a Volkswagen németországi 
piacán. A Porsche Hungaria ugyanakkor egyelőre nem tervezi ezen értékesítési modell 
átvételét, jelen álláspontunkat csak a németországi tapasztalatok ismeretben, évek múlva 
tervezzük felülvizsgálni” – tette hozzá a márkavezető. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2020/06/ugynoki-modellben-ertekesiti-uj-villanyautojat-
nemetorszagban-volkswagen/ 
 

 

 

http://jarmuipar.hu/2020/06/ugynoki-modellben-ertekesiti-uj-villanyautojat-nemetorszagban-volkswagen/
http://jarmuipar.hu/2020/06/ugynoki-modellben-ertekesiti-uj-villanyautojat-nemetorszagban-volkswagen/
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Kínában már megugrott az autóipari termelés 

 

A vártnál kisebb mértékben ugyan, de az előző 
hónaphoz képest tovább javulva nőtt 
májusban az ipari termelés Kínában, miután 
az első negyedévben az új koronavírus-járvány 
gazdaságbénító hatásainak következtében 
első alkalommal regisztráltak visszaesést. 
 

A kínai statisztikai hivatal által közzétett 
adatok szerint az ipari termelés 4,4 
százalékkal bővült éves összehasonlításban az 
év ötödik hónapjában. A növekedés mértéke 
ezzel a járvány előtt is látott szintre javult - 
tavaly augusztusban szintén 4,4 százalékos 
növekedést regisztráltak. Elemzők azonban 

ennél markánsabb, 5,0 százalékos bővülésre számítottak az áprilisi 3,9 százalékos 
emelkedést követően. Az év első öt hónapjában azonban az ipari termelés még így is 2,8 
százalékkal csökkent a tavalyi azonos időszakkal összevetve, bár ez is javulást jelent az első 
négy hónapban mért 4,9 százalékos zsugorodáshoz képest. 
 
A feldolgozóipar termelése nőtt a leginkább 

A termelés növekedése májusban ismét a feldolgozóiparban volt a legmarkánsabb, ahol 5,2 
százalékos bővülést mértek éves bázison az áprilisi 5,0 százalékos növekedés után. Különösen 
jól teljesítettek a speciális berendezéseket gyártó vállalatok, amelyek 16,4 százalékos 
növekedést értek el éves összehasonlításban. 
A tulajdonosi összetétel alapján a legnagyobb - 7,1 százalékos - növekedést a 
magánszektorban mérték, míg a külföldi finanszírozású vállalatok esetében a termelés 3,4 
százalékkal, az állami vállalatok esetében pedig 2,1 százalékkal emelkedett éves 
összevetésben. 
Szembetűnő emelkedést regisztráltak májusban az autógyártás terén: éves bázison 19,0 
százalékkal mintegy 2,15 millióra nőtt a májusban gyártott gépjárművek száma, közülük a 
pedig különösen az új energiával működő autók száma nőtt jelentősen, 22,0 százalékkal. 
 
Csekély mértékben csökkent a munkanélküliség 

Az állóeszköz-beruházások 6,3 százalékkal csökkentek az év első öt hónapjában éves 
összevetésben, ami a visszaesés mérséklődését jelenti a január-áprilisi 10,3 százalékos 
zsugorodás után. Elemzők azonban enyhébb, 5,9 százalékos csökkenést vártak. A beruházások 
több mint felét kitevő magánberuházások 9,6 százalékkal estek vissza a január-májusi 
időszakban éves összevetésben. 
A statisztikai hivatal felmérése alapján a munkanélküliségi ráta 5,9 százalékra mérséklődött 
májusban az áprilisi 6,0 százalékról. Minthogy azonban a számítás alapját képező felmérés 
nem teljes körű, így ez az adat nem feltétlenül képes hű képet adni a valós helyzetről. 
Kína gazdasága a járvány bénító hatásainak nyomán 6,8 százalékkal esett vissza az első 
negyedévben - először zsugorodva az óta, hogy 1992 első negyedévében elkezdték közzé tenni 
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a hivatalos GDP-adatokat. A kínai kormányzat a globális járványhelyzet okozta 
bizonytalanságra hivatkozva az idén - 2002 óta először - nem jelölt ki GDP célszámokat. A kínai 
vezetés különböző élénkítő intézkedésekkel igyekszik újabb lendületet adni az ország 
gazdaságának, adócsökkentésekkel támogatva a vállalatokat, és a munkanélküliség 
kezelésére célzottan növelve a kiadásokat. 

 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/gazdasag/kinaban-mar-megugrott-az-autoipari-termeles/371844 

 

 
 
 

3,15 millió forintnyi ingyen pénz villanyautókra  

 
Elemzők és szakszervezetek is üdvözlik a 

német kormány 130 milliárd eurós 

gazdaságösztönző programját. A csomag 

“kiegyensúlyozott, okos, és igen tekintélyes 

méretű” – nyilatkozott Marcel Fratscher, a 

berlini DIW (Deutsches Institut für 

Wirtschaftsforschung) gazdaságkutató 

intézet elnöke. Mint mondta, a csomag “újabb 

fontos lépés a gazdaság újraindításának 

támogatásában”, de félő, hogy “nem az utolsó 

konjunktúraprogram lesz”, mert nem lehet 

számolni azzal, hogy a német gazdaság 

gyorsan kiemelkedik a világjárvány miatti válságból. 

A müncheni ifo (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität 
München) gazdaságkutató intézet vezetője, Clemens Fuest szerint a program “széles 
alapozású és többnyire jól átgondolt”. A kormány helyesen tette, hogy elvetette 
az autóvásárlási kedvezmények gondolatát, és nagy meglepetést okozott az áfacsökkentéssel 
(19-ről 16 százalékra). Ez a csökkentés az új autók értékesítését is élénkíti, az autóiparnak 
nyújtott egyéb támogatások pedig elősegítik a jövőt szolgáló beruházásokat – mondta az 
elemző. 
 
Az első tervek még arról szóltak, hogy a hagyományos és az elektromos meghajtású autók 
vásárlását egyaránt támogató kedvezményeket vezetnek be a 2008-2009-es válság idején 
alkalmazott úgynevezett roncsprémium mintájára. Végül arról döntöttek, hogy bővítik az 
elektromos meghajtású kocsik vásárlását támogató 2018-as programot – a környezetvédelmi 
prémium elnevezésű támogatás összegét autónként 3000 euróról 6000-re emelik -, 
elindítanak egy 2,5 milliárd eurós programot a töltőinfrastruktúra fejlesztésére, a gyártókat 
és beszállítókat pedig egy 2 milliárd eurós programmal támogatják a jövőbe mutató 
beruházásaikban. A 6000 eurós állami támogatás mellé bruttó 40 ezer euró alatt kötelezően 
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jár még 3000 euró kereskedői engedmény, így összesen 9000 euróval vagyis 3,15 millió 
forinttal kedvezőbb áron lehet villanyautóhoz jutni. A plug-in hibridek is kedvezménnyel 
vásárolhatók, akár 6750 euró is lehet a támogatás (2,4 millió forint). 
A Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság hozzávetőleg 5 milliárd eurós támogatásra számíthat a 
járvány miatti kiesés pótlására, a helyi közösségi közlekedési vállalatok megsegítésére további 
2,5 milliárd eurót fordítanak szövetségi forrásból. 
 
A vállalkozásokat és a háztartásokat egyaránt segíti, hogy az úgynevezett megújulóenergia-
törvény (EEG) után EEG-hozzájárulásnak nevezett járulék csökkentése révén kevesebbet kell 
fizetni az elektromos áramért. 
 
A csomag egy sor további elemet is tartalmaz, amelyek részletes kidolgozása még hátra van. 
Így a többi között tervezik, hogy az eddigi támogatások után további 25 milliárd eurót 
fordítanak a válságban leginkább sújtott ágazatok támogatására, hogy megelőzzék a tömeges 
vállalati csődöket, felgyorsítják az újgenerációs (5G) mobil távközlési hálózat kiépítését és az 
eddiginél jóval több pénzt fordítanak a technológiai újítások leginkább ígéretes irányaként 
számon tartott mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések ösztönzésére. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2020/06/21-millio-forintnyi-ingyen-penz-villanyautokra/ 
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