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Magyarország is versenyben a Volkswagen akkumulátorgyáráért? 

 

2027-re kellene elkészülnie az új 
üzemnek.  
A Volkswagen 2022 első felében 
tervezi meghozni a döntést, 
arról, hogy hol építi fel kelet-
közép-európai akkumulátorcella-
gyárát. A szóba jövő országok 
között Magyarország is szerepel. 
A német autógyártó óriás idén 
jelentette be, hogy elektrifikációs 
stratégiája részeként 
akkumulátorcellák készítéséhez 
hat nagyméretű üzemet létesít 
Európában az évtized végéig. 

Ezek egyike Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában vagy Csehországban fog 
felépülni – írja az autopro.hu. 
A VW a 2027-ben megnyitandó gyártóüzemről nemrég közölte, hogy a következő év első 
felében tervez arról határozni, hogy pontosan hol fog az felépülni. A döntéshozás előtt 
értékelik az országok gazdasági viszonyait, e-mobilitási stratégiáját, valamint az állami 
támogatásokat. 
 
Teljes cikk: 
https://hvg.hu/cegauto/20211013_Magyarorszag_is_versenyben_a_Volkswagen_akkumulato
rgyaraert 
 

 
 

https://autopro.hu/gyartok/jovore-dol-el-magyarorszagon-epul-e-a-vw-akkugyara/559220
https://hvg.hu/cegauto/20211013_Magyarorszag_is_versenyben_a_Volkswagen_akkumulatorgyaraert
https://hvg.hu/cegauto/20211013_Magyarorszag_is_versenyben_a_Volkswagen_akkumulatorgyaraert
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Bajban a német autógyár  

 

Legalább az év végéig leállítják a 

termelést a németországi 

Eisenachban működő Opel-

gyárban a globális csiphiány 

miatt – jelentette be az 

autógyártó. 

Az üzemet október első hetében 
állítják le. A mintegy 1360 
dolgozót bejelentik rövidített 
munkaidőre, így bérük nagy 
részét az állami támogatás révén 
megkapják.    Legkorábban 2022 
elején indulhat újra a termelés.  

 
Konkrét dátum nincsen. Ezt azzal indokolták, hogy a félvezetők hiánya miatt az egész ágazat 
rendkívüli helyzetben van, és nem lehet tudni, hogy mikorra állnak helyre a gyártáshoz 
szükséges ellátási láncolatok. 
 
Az egykori NDK területén fekvő Eisenachban a rendszerváltás előtt Wartburg gépkocsikat 
gyártottak. Az Opel 1990-ben vette át az üzemet, és 1992-re felépített egy új gyárat, amelyet 
sokáig a keletnémet gazdaság megújításának és felzárkóztatásának mintapéldájaként 
tartottak számon.    Az eisenachi üzem a Türingia tartományi térség egyik legnagyobb ipari 
munkáltatója. A gyárban a Magyar Év Autója 2022 díjra jelölt Grandland szabadidő-autót 
gyártják, hagyományos és hibrid meghajtással. Korábban két Opel kisautót, a Corsa és az 
Adam nevű modelleket gyártották ott. Az átállás miatt tavaly két és fél hónapig állt a munka. 
Az idén augusztusban is kényszerszünetet kellett tartani, mert egy elektronikai alkatrészeket 
gyártó malajziai beszállítónál a koronavírus-járvány miatt felfüggesztették a termelést. 
 
Az Opel a korábbi anyavállalat, a francia PSA Group és az olasz-amerikai Fiat Chrysler 
Automobiles egyesülésével az év elején létrejött Stellantis konszernhez tartozik. A csiphiány 
a vállalatcsoport egészét sújtja, adataik szerint a január-júniusi időszakban 700 ezer autót 
nem tudtak legyártani miatta. Az üzletmenet így is jól alakult, a társaság 75 milliárd euró 
bevételt és 5,9 milliárd euró nyereséget ért el hat hónap alatt. 
 
Teljes cikk: 
https://jarmuipar.hu/2021/10/bajban-nemet-autogyar/ 
 
 

 
 
 
 

http://evmagyarautoja.hu/
https://jarmuipar.hu/2021/10/bajban-nemet-autogyar/
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Pillanatok alatt robbant be Magyarországra a munkaerőhiány: némely 

szektorban sosem volt ekkora szükség a szakemberekre  

 

Áprilistól a járványügyi 

korlátozások feloldásával több 

ágazat is újraindult, a vállalatok 

bátrabban mertek tervezni, így 

erős munkaerőhiány alakult ki a 

piacon. A verseny a 

munkavállalókért a 

járványhelyzet előtti, 2019-es 

évnél is erősebb. Ezzel 

párhuzamosan a munkakeresési 

kedv is növekedett, a dolgozók – 

miután érzékelték a 

lehetőségeik bővülését – bátrabban vágtak bele a munkahelyváltásba. – derül ki a 

Profession.hu HR-körkép 2021 című friss, reprezentatív kutatásából. Egy ilyen 

versenyhelyzetben kulcsfontosságú kérdés a cégek számára, hogy hogyan tudják megszerezni 

a számukra legalkalmasabb munkavállalókat és megtartani a dolgozóikat.  

 

Az álláshirdetések száma meredeken emelkedni kezdett a korlátozások feloldását követően, 
ez pedig jelentős munkaerőhiányt okozott: a tavalyi évhez képest 70 százalékos növekedés 
látszik a feladott hirdetések esetében – írja közleményében az állásportál. 
A munkaerőhiány differenciáltan jelenik meg és ágazatonként eltérő mértékben. Az IT 
szektorban például soha nem látott passzivitás tapasztalható: a 2019 előtti időszakhoz képest 
is többet kell küzdeniük a cégeknek és a toborzást végző szakembereknek egy megfelelő 
jelöltért. Általánosságban elmondható, hogy a sok nyitott pozíció miatt az álláskeresőknek 
több lehetőségük nyílt válogatni az ajánlatok között, emellett a munkahelyekkel kapcsolatos 
preferenciáik is megváltoztak,például a home office lehetősége a váltás egyik legfontosabb 
motivációs tényezőjévé vált. 
 
A megfelelő munkavállalók megszerzése és megtartása ebben a helyzetben kulcsfontosságú, 
dolgozókat elveszíteni fokozott kockázatot jelent a cégek számára. Korábban a bizonytalan 
helyzet miatt az emberek kevésbé mertek munkahelyet váltani, az álláshirdetések számának 
növekedésével viszont a munkakeresési kedv is jelentősen nőtt. 
 
A növekvő zajban a vállalatoknak nehezebb elérniük, megszólítaniuk a számukra megfelelő 
álláskeresőket, ezt pedig a toborzásra fordított kiadások emelkedése is jól mutatja. A 
megkérdezett vállalatok 29 százaléka válaszolta azt, hogy több pénzt fordít toborzásra, és 
mindössze 7 százalékuk költ erre kevesebbet, mint a tavalyi évben. 2020-ban a munkaadóknak 
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csak 13 százaléka növelte a folyamatra fordított kiadásait, 14 százalékuk viszont csökkentette 
azokat. 
A HR stratégiák kidolgozására fordított pénzek elmaradtak a járványhelyzet előtti, 2019-es 
évhez képest, ennek oka pedig a bizonytalan helyzet volt. „Évről évre megkérdeztük a cégeket, 
hogy készítenek-e HR stratégiát. Amíg ennek gyakorisága 2019-ig folyamatosan emelkedett, 
a járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt idénre jelentősen csökkent. 2019-ben a 
megkérdezett vállalatok 45 százaléka készített emberi erőforrásokra vonatkozó tervet, 2021-
ben mindössze 29 százalékuk.  A bizonytalan helyzet miatt a munkáltatók egyre inkább 
igyekeztek a meglévő, rögzített toborzási és kiválasztási metódusaikra támaszkodni” – 
fogalmazott Martis István, a Profession.hu ügyvezetője. 
 
Teljes cikk: 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211011/pillanatok-alatt-robbant-be-
magyarorszagra-a-munkaerohiany-nemely-szektorban-sosem-volt-ekkora-szukseg-a-
szakemberekre-504686 
 
 

 
 
 

Bekeményít a hazai akkumulátoripar 

 

A hazai akkumulátoripar 

szereplőinek lehetőségeiről és 

kihívásairól szeptember 30-án 

magas szintű nemzetközi 

konferenciát rendeztek az 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium (ITM) 

szervezésében. 

A közlemény szerint Európában 
jelenleg Magyarország 
rendelkezik a második 
legnagyobb akkumulátorgyártó 
kapacitással Németország után.  

 
A hazai akkumulátor szektor kulcsfontosságú a 2050-re vállalt klímasemlegességi cél elérése 
szempontjából, és az európai uniós akkumulátorrendelet is újabb kihívásokat tartogat az 
iparágban érdekeltek számára. 
 
Cél, hogy Magyarországon világszínvonalú autó- és akkumulátoripar épüljön, amelyek 
egymást kölcsönösen erősítve képesek hozzájárulni a fenntartható növekedéshez. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy a hazai akkumulátor-értékláncban csökkenjen az importfüggőség a 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211011/pillanatok-alatt-robbant-be-magyarorszagra-a-munkaerohiany-nemely-szektorban-sosem-volt-ekkora-szukseg-a-szakemberekre-504686
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211011/pillanatok-alatt-robbant-be-magyarorszagra-a-munkaerohiany-nemely-szektorban-sosem-volt-ekkora-szukseg-a-szakemberekre-504686
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211011/pillanatok-alatt-robbant-be-magyarorszagra-a-munkaerohiany-nemely-szektorban-sosem-volt-ekkora-szukseg-a-szakemberekre-504686
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kritikus nyersanyagok terén. Ezért átfogó kormányzati cselekvési terv és az Európai 
Akkumulátor Stratégiához igazodó dedikált nemzeti stratégia támogatja az innovatív és 
versenyképes hazai akkumulátor-értéklánc megteremtését – írták. 
 
A Magyar Akkumulátor Napon a szakpolitikai döntéshozók, vezető ipari partnerek és 
kiemelkedő tudományos intézmények a plenáris előadások és tematikus kerekasztal-
beszélgetések mentén vitatják meg a cselekvési terv végrehajtásának lehetőségeit és 
kihívásait, így a szabályozást, az innovációt, a beszállítói pozíciókat, és a járműgyártási 
átálláshoz kapcsolódó kérdéseket. Emellett az újonnan megalakult Magyar Akkumulátor 
Szövetség megkezdi együttműködését az Európai Akkumulátor Szövetséggel, amely a 
folyamatba bekapcsolódó hazai vállalkozások számára a gyorsan fejlődő európai akkumulátor 
iparági értékláncba történő bekapcsolódás lehetőségét ígéri. 
 
Teljes cikk: 
https://jarmuipar.hu/2021/10/bekemenyit-hazai-akkumulatoripar/ 
 
 

 
 

Magasról tesz a csiphiányra a Tesla  

 

Rekordszámú, az elemzők 

által vártnál több elektromos 

autót szállított ki a Tesla a 

harmadik negyedévben. 

 

Az amerikai autógyártó a 
honlapján nyilvánosságra 
hozott tájékoztatójában 
közölte, hogy 241 ezer 300 
autót adott át, ami éves 
összevetésben 66,4 
százalékos, az előző 
negyedévhez képest pedig 

16,9 százalékos növekedést jelent.Elemzők ennél kevesebb, mintegy 229 ezer jármű 
leszállítására számítottak. A kiszállított autók túlnyomó része, több mint 232 ezer darab a 
“tömegterméknek” szánt Model 3 és Y típusok valamelyike volt.    Július-szeptemberben a 
Tesla 237 ezer 823 autót gyártott, ebből 228 ezer 882 volt Model 3/Y, a Model S/X autók 
száma pedig 8941-re rúgott.     A Tesla a tavalyi harmadik negyedévben 145 ezer 36 autót 
gyártott és 139 ezer 593-at szállított ki, míg az idei második negyedévben 206 ezer 421 
járművet állított elő és 201 ezer 304-et adott át. 
 

https://jarmuipar.hu/2021/10/bekemenyit-hazai-akkumulatoripar/
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A Tesla július-szeptemberben már a hatodik egymást követő negyedévben tudta növelni a 
kiszállított járművek számát. Bár a harmadik negyedév elején a Teslánál is súlyos helyzetet 
teremtett az alkatrészhiány, a szeptember rendkívül erős hónapnak bizonyult. 
 
Az idei első kilenc hónapban a cég több mint 627 ezer autót szállított le megrendelőinek, 
gyakorlatilag dupláját a tavaly ilyenkori több mint 318 ezernek. Tavaly az egész évben 499 
ezer 550 autót szállított ki a Tesla. 
 
Vetélytársaihoz képest a Tesla jobban átvészelte a csipválságot. Az amerikai General Motors 
(GM), a japán Honda és több más nagy rivális kevesebb autót tudott értékesíteni július-
szeptemberben az Egyesült Államokban az elhúzódó csiphiány miatt. A GM értékesítése 
például közel 33 százalékkal, több mint egy évtizedes mélypontra zuhant.     Elemzők szerint 
a Teslát segítette az erős kínai kereslet, az Európába irányuló export növekedése és az olcsóbb 
Y modell bevezetése. Bár az amerikai autógyártó még nem közölt adatokat Kínáról, a 
várakozások szerint a sanghaji autógyár termelésének több mint kétharmadát exportálta 
Európába és más ázsiai országokba. 
 
Teljes cikk: 
https://jarmuipar.hu/2021/10/magasrol-tesz-csiphianyra-tesla/ 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://jarmuipar.hu/2021/10/magasrol-tesz-csiphianyra-tesla/

