
Németország földrajza 

I. Általános adatok, információk (2015 - 2018) 

Terület: 357 ezer km2 (EU: 4., a világban: 63.), Népesség:  82 millió fő (EU: első!, a világban a 16-

18. legnépesebb ország. Hivatalos neve: Németországi Szövetségi Köztársaság (hivatalos nyelv a 

német). Fővárosa: Berlin. Szomszédos államok száma: 9 (közös szomszédunk Ausztria), GDP 

(nominális): 4. (PPP alapon: 5.), GDP/ fő: 20. (a ténylegesen nem önálló Makaó és Hongkong 

nélkül 18.), GNI (nominálisan: 4. (PPP alapon: 5.). ENSZ: együtt 1990 óta (NSZK, NDK: 1973 óta) 

tagság, NATO: együtt 1990 óta (NSZK: 1955), EU (akkor EGK): együtt 1990 óta, Nyugat – 

Németország az EGK alapítója volt (1957, Római Szerződés), az EU-n belül tagjai a schengeni és az 

euró zónának is. Németország delegálja a legtöbb képviselőt az Európai Parlamentbe. A 

mindenkori német miniszterelnök (kancellár) Európa legbefolyásosabb politikusai közé tartozik. 

Jelenleg Angela Merkel asszony a szövetségi kancellár (2005 óta, CDU, egykori NDK területén élt). 

Legjelentősebb városok: Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt (am Main), azaz a Majna 

partján található Frankfurt. A GDP 68 – 69% -t a szolgáltatás adja, az ipar a 30-31%-t, a 

mezőgazdaság pedig 0,6 – 0,7%-t, a foglalkoztatottak között a sorrend ugyanez; szolgáltatás 70-

71%, ipar 27-28%, mezőgazdaság 1,4% körül részesedik (a 2015 -2017. évi német adatok alapján).  

II. Rövid történelmi áttekintés – területi különbségek 

1. Német – Római Császárság (962 – 1806) 

2.  XIX. századi átmenet:  új eszmék, Szent Szövetség, ipari forradalom (szénbányák), 

munkásmozgalom,  vámunió, „Népek tavasza”, német egység kérdése 

3. Német Császárság (1871 – 1918): ipari forradalom második szakasza, Ruhr –vidék, átmeneti 

gyarmatosítás, első világháború, forradalom 

4. Átmeneti időszak: Versailles, „Weimari köztársaság”, átmeneti konszolidáció, nagy gazdasági 

világválság, NSDAP („nácik”) megerősödése 

5. „Harmadik Birodalom” (1933 –1945): Hitler kancellár, fokozatosan kiépített diktatúra, 

fegyverkezés, terjeszkedés (pl. Ausztria, Csehország), második világháború 

6. „Hidegháború” (1945 – 1989/90): Területvesztés (pl. Ausztria), migráció (németek, majd 

később az NSZK területére olaszok, „jugoszlávok, törökök), négy megszállási zóna, 1948: 

Marshall- segély, első berlini válság kezdete. 1949: NSZK – NDK, NSZK fővárosa: Bonn, NDK 

fővárosa: Kelet – Berlin, 1949: KGST (a megalakulása után még abban az évben tagja lett az 

NDK is), 1955: NSZK belépése a NATO-ba (+ a Varsói Szerződés megalakítása az NDK-val), 

1961: Berlini fal. 1972: alapszerződés, 1973: ENSZ tagság, 1989: újabb menekülthullám az 

NDK területéről (pl. hazánkon keresztül), a berlini fal lebontása, a rendszerváltás kezdete 

keleten, egyesülés (1990. október 3.) 

Az egykori keletnémet ipar ismertebb termékei: Wartburg, Trabant, jénai üveg, meisseni 

porcelán, IFA, Robur, Barkas (a mai Chemnitz, akkor: Karl – Marx – Stadt), acélgyártás 

(Eisenhüttenstadt, egy ideig „Stalinstadt”). Az egyesülés előtti adatok „keleten”: 108 ezer 

km2, kb. 16 millió fő (sok korosztályban nőtöbblet a nyugatra menekülők miatt). 

7. Újraegyesítés (NY – K különbség):  Integrálni kellett a fejletlenebb keleti területeket. 

Hadsereg, rendőrség, állami hivatalok egyesítése. A szocialista rendszer felszámolása 

(államigazgatásban, gazdaságban), tőkeexport az új keleti tartományokba, privatizáció, 

vállalkozási kedv ösztönzése, infrastruktúra fejlesztése. A sok korszerűtlen, veszteséges és 

gyakran környezetszennyező gyár bezárása, az egységes márka, majd az euró bevezetése, a 



megjelenő munkanélküliség kezelése. A bérszínvonal közelítése a nyugati szinthez. A 

jövőorientált ágazatok támogatása: pl. elektronika, korszerű járműgyártás. A részsikerek 

mellett a különbségek megmaradtak (népesség számának alakulása, korszerkezet, 

munkanélküli ráta, életszínvonal, GDP/ fő, vásárlőerő) a nyugat javára. Ez kevésbé érinti az 

újraegyesült Berlint, illetve az állami alkalmazottak bérét, életszínvonalát. Ezen a téren 

jelentősen csökkentek a különbségek.  

A legnagyobb bevételű német vállalatok (Volkswagen, E.on, Daimler, Siemens, BASF, BMW, 

Deutsche Telekom) központjai nyugaton találhatók, részben kivétel a Siemens, melynek egyik 

központja az egyesült Berlinben (a fővárosban) van.  

Az újraegyesítés óta (sőt 1945 óta) a német gazdaság legnagyobb visszaesését a 2008 végén 

kezdődő válság okozta. Ez 2009-ben a GDP 5% -os visszaesését eredményezte. Elsősorban az 

ipart sújtotta a válság, így a recesszió által jobban megkímélt szolgáltatások GDP-n belüli 

aránya átmenetileg 71% felé kúszott. 2010-től újra növekedési pályára állt a német gazdaság.  

  

III. Természetföldrajz 

1. Földtörténet – tájak: 

- Óidő, karbon időszak:  variszkuszi  – hegységképződés, dús vegetáció (a mai jelentős 

feketeszén készletek alapja) 

- Középidő: az óidei hegység lepusztulása, tengeri üledék került rájuk 

- Újidő: az óidei hegység feldarabolódása (mai középhegységek, medencék). Német – 

középhegység: pl. Harz, Türingiai – erdő, Érchegység, Cseh- erdő (az utóbbi kettő ma a 

német – cseh határon található), Rajnai – palahegység(pl. Eifel, Taunus, Hunsrück), 

illetve: Türingiai – medence, Sváb – Bajor – medence. Kialakult a Felső – Rajna – árok, 

délen pedig az Alpok (Eurázsiai – hegységrendszer, Zugspitze: 2963 m.) A negyedidőszak 

pleisztocén korában a „jégkorszak”, ezen belül négy hidegebb időszak formálta a felszínt. 

Az utolsó eljegesedés déli határa kb. a mai Hamburg – Berlin vonal. A jég letaroló 

munkája is hozzájárult a Germán – alföld (végmorénák, ősfolyamvölgyek, homokhátak, 

délebbre már lösztakaró, illetve helyenként tőzeglápok, tóhátságok) mai felszínének 

kialakulásához.  

2. Övezetesség:   

- óceáni, illetve a legtöbb helyen nedves kontinentális éghajlat (kis területen hegyvidéki) 

- eredetileg erdős – ligetes táj, dominál a barna erdőtalaj, az állatvilág tipikusan közép – 

európai 

3. Vízrajz: 

- Északi – tenger, Balti– tenger („Keleti”- tenger), szigetek: pl. Helgoland, Rügen 

- Mecklenburgi – tóhátság, Brandenburgi – tóhátság, Boden – tó 

- folyók: Duna, Rajna, Majna, Elba, Odera, Weser, Ems, Neckar, Spree, Havel, Lech 

- csatornák: Duna – R – M. vízi út, Elba – Havel, Mittelland – csatorna 

 

IV. Mezőgazdaság 

- 2017-ben a GDP 0,7 %-t, a foglalkoztatottak 1,4 %-t adta, de ráépül az élelmiszeripar és a 

szolgáltatások egy része is 

- Alkalmazkodott a piaci és természeti viszonyokhoz (ez utóbbi tényezők jelentősége 

csökkent). Dominál az állattenyésztés (főleg szarvasmarha – tenyésztés, de sok a sertés 

is, illetve helyenként juhok, baromfi és sportcélra lótartás is előfordul). A földművelésen 



belül meghatározó a takarmánynövény – termesztés.  Élelmiszerekből kb. 90%-ban 

önellátóak, illetve egyes termékekből (feldolgozott élelmiszeripari termékekből) 

exportálni is képesek.  

- Germán – alföld ÉNY-i részén (szeles, csapadékos, borongós, nálunk hűvösebb nyár és 

enyhébb tél): takarmánynövények (árpa, rozs, burgonya), legelők. Szarvasmarha (főleg a 

teje miatt), helyenként sertés.  

- Az alföld déli, lösszel fedett részein búza, cukorrépa 

- Rajna – árok: gyümölcs, zöldség, szőlő (borvidék) 

- Hegyvidéki lejtők, medencék: erdőgazdálkodás, rét, legelő, foltokban szántóföldek 

(élelmiszerek, takarmánynövények), oltalom alatt álló földrajzi jelzés: pl. schwarzwaldi 

sonka) 

- Egyes területeken nemzeti parkokat hoztak létre, sok a további természetvédelmi 

terület, szerepet kap a turizmus is 

- Nyugaton a családi gazdálkodás („farmok”) a meghatározók, keleten a korábbi szocialista 

nagyüzemek (termelőszövetkezetek, állami gazdaságok) helyét sok helyen magánkézben 

lévő nagyüzemek vették át. Sok az ún. ökofarm. 

 

V. Élelmiszeripar (sok központ kisebb városokban található) 

- sörgyártás (kb. 1300 gyár): pl. Stuttgart, Dortmund, München (fesztivál), Berlin, 

Frankfurt, illetve számos jelentős gyár található kisebb településeken is (pl. Krombach). 

Sörtermelésben általában a 3. helyen állnak a világban, az egy főre jutó sörfogyasztásban 

szintén az elsők között találhatók.  

- borpalackozás, pezsgőkészítés: pl. Henkell, likőrkészítés, palackozás: Jägermeister  

- malomipar, sütödék, cukorgyárak, édesipar: pl. Dr. Oetker , Storck (a világ 10 legnagyobb 

édességgyártó vállalatainak egyike; márkáik pl. a Merci, Toffifee), Alnatura,  Alfred Ritter 

GmbH & Co. KG (csokoládé „brandje” a Ritter Sport).  

- tejipar: pl. Molkerei Ammerland EG: naponta 4,5 millió tejet gyűjtenek össze és 340 

tonna sajtot állítanak elő, pl. svájci márkákat is (Ementáli, Milbona), több mint 50 

országba exportálnak (pl. Magyarországra is (forgalmazó a Lidl). Zoma GmbH (Milfina 

termékek, pl. a Deutscher Emmentaler az Aldi számára).  

- konzervipar: pl. a Freshona brand (Lidl „termék”) 

- húsipar: számos kisebb – nagyobb gyár termel a német kereskedőláncok számára 

(gazdasági ágak közti kapcsolatok). Kialakultak oltalom alatt álló (scwarzwaldi sonka), 

illetve nem védett földrajzi helyekhez kötött termékek is: (Feketeerdő – torta, frankfurti 

virsli).  

- üdítők: pl. a Coca – Cola Company természetesen jelen van Németországban is, 2003-ig 

Essenben volt a központja, majd ez Berlinbe került.  

 

VI. Könnyűipar 

- papír –és nyomdaipar: pl. papírgyár Hagenben (Ruhr – vidék).  

Gazdasági ágak közti kapcsolatok: a Pakett 2005 vállalat magyarországi leányvállalata 

(Jánossomorja) többek között a Dr. Oetker hazai leányvállalata (Jánossomorja) számára 

készít csomagolópapírt.  

- A textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar jelentősége csökkent, de maradtak még jelentős gyárak, 

pl. textilgyár Hagen városában (Ruhr – vidék) 



 

 

VII. Nehézipar! (A német gazdaság és ezen belül az ipar meghatározó, nemzetközi 

jelentőségű, közismert ágazata) 

- a nehéziparhoz is sorolható a bányászat és az energiatermelés. Bányászat: feketeszén 

(Ruhr – vidék), barnaszén, kősó.  Szenet a Ruhr-vidék mellett a Saar-vidéken és az egykor 

NDK- hoz tartozó területeken (Harz-hegység előtere) is jelentős mennyiségben 

bányásztak, ugyanott kősót is. A német ásványkincsek az energiatermelés (szénfélék), a 

vas – és acélkohászat (feketeszén) és a vegyipar (barnaszén, kősó) alapját is jelentették, 

de jelentőségük erőteljesen csökkent, számos bányát bezártak.  A szénbányászaton is 

alapuló klasszikus nehézipar „fénykora” a XIX. századtól 1945-ig tartott, de még ezt 

követően is komoly tényező maradt. Az 1950-es években csak az NSZK-ban kb. 600 ezer 

főt alkalmazott a feketeszén bányászat, a ’70-es évek közepén már csak kb. 200 ezren 

dolgoztak ezen a területen. 2018 elején már csak két bánya üzemel, de ezek bezárását is 

tervezik. Háttér: szerkezetváltás az iparban, az import szén olcsóbb, a hazai készletek már 

nehezebben és egyre drágábban termelhetők ki, környezetvédelmi szempontok.  

- Energiatermelés: szénhidrogén import, visszaszoruló szénalapú hőerőművek és 

atomenergia (2022-re tervezik a bezárását), előtérbe kerülő alternatív megoldások (pl. 

szélerőművek). Az energiaszektor átalakítására ható tényezők: bel- és külpolitika, 

költségvetés, környezetvédelem, biztonság, munkaerőpiac. 

Az áramtermelés megoszlása 2017-ben: helyi fosszilis energiahordozók: barnaszén és 

lignit 22,6% (2011-ben még 25%), feketeszén: 14,4% (hat évvel korábban még 19%), a 

megújulók aránya: 33% (2011-ben 20%). Csökkent az importált fosszilis energiahordozó 

szerepe, pl. a földgáz részesedése az áramtermelésből már csak 13%, a kőolajé pedig 

csak 0.9% (!). Természetesen a kőolaj jelentősége az összes energiafelhasználásban (pl. a 

benzin felhasználást is figyelembe véve) még mindig jelentős, kb. 35%. Csökkent az 

atomenergia aránya is az áramtermelésben: 11,6%.   A megújulók részesedése tehát a 

2011-es 20% -ról 2017-re már 33%-ra nőtt, volt az áramtermelésen belül (ezen belül a 

sorrend: szél, biomassza, nap és víz, hulladék. Természetesen a teljes energiafelhasználás 

(áram, fűtés, hűtés, közlekedés) esetében ez az arány 2017-ben is „csak” 13% (2011-ben 

12% , 2010-ben 11,3% volt. A megújuló energiatermeléshez már 2012-ben 377 ezer 

munkahely kapcsolódott, később az áramtermelésen belüli részesedése a „zöld” 

szektornak kb. 25%-ra nőtt. Volt olyan nap (2013. július 7.), amikor az országos 

energiaigény 40%-t a szolár cellák biztosították.  2014-ben Németország az első volt a 

Földön napenergia termelésben (szélenergiában a 3.) 

- Vaskohászat, acélgyártás (klasszikus nehézipar):  Német nagyvállalatok, Thyssen Krupp 

(Ruhr – vidék: Essen), háztartási fémeszközök (Ruhr – vidék: Solingen).  Külföldi 

vállalatok: pl. Arcelor Mittal (Bréma, Eisenhüttenstadt, Hamburg, Duisburg, SSC központ 

pl. Köln) 

- Gépipar:  

Hazai márkák: Grundig  (török tulajdonban), Opel,  Audi (Ingolstadt), VW (Wolfsburg – 

Alsó – Szászország), BMW (München), Mercedes Benz (Stuttgart), Porsche (Stuttgart). 

MAN (pl. buszok gyártása, München), Düwag (Duewag, Düsseldorf, vasúti járművek, 

metrószerelvények, villamosok). Knorr – Bremse (fékberendezések, München), Bosch 

(Stuttgart), Siemens (München), AEG (Frankfurt), Messerschmitt AG (Augsburg), 



Hirschmann Car Communication ( békéscsabai gyártelepe is van), Continental AG 

(Hannover, hét magyarországi telephely, pl. Szeged). Heckler & Koch ( fegyvergyár), 

korábban több híres vállalat is készített fegyvereket (pl. a Krupp). Kuka (Augsburg, ipari 

robotok). Hessen tartomány egyik kisebb településén található többek között orvosi 

műszerek gyártásával is foglalkozó B. Braun vállalat (64 ország, 58 ezer munkatárs, 1991 

óta magyarországi jelenlét, nálunk 3 leányvállalat, pl. B. Braun Medical Kft., melynek 

gyára Gyöngyösön található).  

Hajógyártás: egykor Németország volt a világ egyik legjelentősebb hajógyártó országa. 

2008-ban azonban már az egész kontinensünk részesedése 2%-ra csökkent ezen a téren, 

mivel a világ hajógyártásának több mint 90%-t három ázsiai ország adta. Igaz Európán 

belül a németek részesedése kb. 18%-kal a legnagyobb volt. A 2008 végén kezdődő 

válság a német hajógyárakat is elérte. Elsősorban azok tudtak ezen túllépni, melyek 

megfelelő módon specializálódtak, pl. a papenburgi gyár (luxushajók, cseppfolyósított 

földgázt szállító hajók gyártása). Hajógyárak: Hamburg, Wolgast, Bréma, Bremerhaven, 

Papenburg, Stralsund, Wismar, Warnemünde. Ez utóbbi közigazgatásilag Rostock egyik 

városrésze, 1960-tól 1990-ig az egykori NDK legnagyobb hajógyára volt, a második 

világháború idején pedig tengeralattjárók is készültek ott. Az újraegyesítést követően 

privatizálták.   

Külföldi vállalatok: pl. Ferrari (autóipar, Wiesbaden), Ford és Toyota (autóipar, Köln), 

Fujitsu Technology (informatika, Augsburg). 

Járműipari kapcsolatok: Az olasz motorkerékpárokat gyártó Ducati a szintén olasz 

Lamborghini vállalathoz tartozik, központjaik is Olaszországban vannak, de a 

tulajdonosuk a német Audi, illetve végső soron a VW. A svéd Scania a német MAN 

vállalthoz került, ezen keresztül a VW-hez. Az eddig felsorolt öt, illetve a saját nevét viselő 

márka mellett a VW csoporthoz tartozik még az eredetileg spanyol SEAT, illetve az 

egykori cseh (csehszlovák) Skoda,  az angol Bentley és az olasz, francia, német 

ipartörténettel rendelkező Bugatti is. A VW 2011-ben a globális személygépkocsi piacon 

12,3%-os részesedést ért el (9,2 millió eladott autó).  

- Vegyipar: Dr. Theiss Naturwaren GmbH (Saar-vidék), Bayer (gyógyszeripar, Leverkusen, 

Észak-Rajna – Vesztfália), Henkel (Düsseldorf, egyik ismert kozmetikai brand a cégnél a 

„FA”), BASF (Ludwigshafen), Linde (München). A világ egyik legnagyobb kozmetikai cége 

a Beiersdorf (Hamburg), több mint 150 nemzetközi leányvállalattal rendelkeznek, nálunk 

Budapest központtal. A Nivea (Hamburg) a legismertebb termékük, egyben a világ egyik 

vezető bőrápolási márkája. A nemzetközi márkaportfóliójuk további közismert tagjai pl. a 

Labello, a 8X4 és a Hansaplast.  

Külföldi cégek az országban: pl. Colgate – Palmolive (USA, tulajdonában van pl. az Elmex 

termékeket gyártó svájci Gaba cégcsoport is) német vállalata: Colgate – Palmolive 

Deutschland Holding GmbH, Hamburg 

- Építőipar (2017-ben a teljes GDP közel 5%-t adta az építőipar): számos nálunk kevésbé 

ismert német építőipari cég és kisebb vállalkozás biztosítja az épületeket, hálózatokat és 

azok karbantartását. Ebben az ágazatban sok vendégmunkás, illetve a külföldi 

származású német állampolgár. Az építőipar része az építőanyag-ipar, ezen belül pl. a 

csempe – és kerámiagyártás. Ezen belül található többek között a porcelángyártás 

(világhírű a meisseni porcelán) és a szaniterek előállítása is (pl. fürdőszobai 



berendezések, csaptelepek, kádak, WC, zuhanykabin). Nemzetközileg ismert német 

cégek a „szanitervilágban”: Duravit, Schell, Hoesch, Grohe, Hansgrohe, Kludi.  

A német ipar összegzése: A foglalkoztatottak kb.28%, a GDP kb. 30%-t adja. „Fénykora” a 

XIX. századtól 1945-ig tartott. Jelentősége fokozatosan csökkent, többször esett át 

szerkezetváltáson (pl. 1945 után, 1973 után, újraegyesítést követően, a 2009-es válságév 

után). Háttérbe szorult (bár még mindig fontos) a hadiipar, visszafejlődött az energia és 

munkaigényes klasszikus nehézipar és az olcsó munkaerőt használó könnyűipar (főleg a 

textilipar). Még mindig meghatározó a gépjárműgyártás (autók, teherautók, buszok, 

repülőgépek) és azok alkatrészeinek előállítása, továbbá a szerszámgépgyártás, a 

vegyipar (pl. a gyógyszeripar) és előtérbe került az elektronika. Számos nagyvállalat TNC 

–nek tekinthető (transz – vagy multinacionális vállalatnak), melyeknek számos 

leányválllata található világszerte, így Magyarországon is (pl. Audi, Damleir, Bosch). A 

legtöbb cég központja a nyugati országrészben található, a nehézipar esetében az ismert 

nagyobb városokban, de bizonyos vállalatokat (pl. ADIDAS) kisvárosokból irányítanak. A 

fejlesztés, termelés, értékesítés során komoly integrációk alakultak ki. Egyes vállalatok 

szerteágazó tevékenységében összefonódnak az egyes ipari és szolgáltató tevékenységek 

(termelés, szállítás, reklám, raktározás, értékesítés, fejlesztés). Sok külföldi cég is jelen 

van Németországban, sok a vegyesvállalat, a tulajdonosi kör gyakran változik.  

 

VIII. Szolgáltatások (a GDP kb. 69%-t, a foglalkoztatottak kb. 71%-t adja) 

- A legrégebbi német egyetem a heidelbergi (1386), illetve még idősebb az 1348-ban 

Prágában alapított Károly Egyetem, ami akkor a Német Birodalomhoz tartozott. 

Heidelberg mellett ma a legjobb német egyetemek közé tartozik a Münchenben található 

Technical University. Az oktatás színvonala, a születéskor várható élettartam (részben az 

egészségügy fejlettségére is utal) és az életszínvonal alapján kialakított HDI alapján 

Németország 2012-ben az 5. legfejlettebb országnak számított. A gépgyártásnál említett 

B. Braun vállalat egészségügyi szolgáltatásokkal is foglalkozik (pl. vesebeteg – ellátás, 

orvosi szoftverfejlesztés), így összekapcsolódik az ipar (gépgyártás, műszeripar) és a 

szolgáltatás (oktatás, kutatás – fejlesztés, egészségügy, szállítmányozás, értékesítés) több 

területe is.  

Az oktatás és az egészségügy mellett a szórakoztatást (pl. zeneipar, filmkészítés, 

sportszolgáltatások) és a személyes szolgáltatásokat (taxi, fodrászat stb.) is a szolgáltató 

szektorhoz soroljuk, az utóbbiakra ott jelentős fizetőképes kereslet mutatkozik. Szintén 

ide tartozik pl. a víz-, a gáz – és az áramellátás is. (E.on AG, Düsseldorf és Essen, a világ 

egyik legnagyobb nem állami kézben lévő áram –és gázszolgáltatója).   

Fontos ágazata a szolgáltatásnak a vendéglátás, turizmus, idegenforgalom is. A németek 

elsősorban „küldik” a turistákat, de a belföldi turizmus mértéke jelentős és sok külföldi is 

érkezik (az idegenforgalom speciális területei: pl. sörfesztivál, filmfesztivál, 

sportturizmus, üzleti kapcsolatok, rokonlátogatások). Híresek a német utazási irodák is.  

Nálunk is ismert a Frankfurtban székelő Neckermann.  

A szolgáltatás „klasszikus” ágazata a közlekedés és a kereskedelem:  

- Közlekedés – szállítmányozás: Hamburg Európa 2- 3. , a világ 15 legforgalmasabb tengeri 

kikötője (további jelentős német kikötők: Rostock, Kiel, Lübeck, Bréma, illetve a 

tengerjáró hajók felhajózhatnak a Rajnán egészen Duisburgig is. Számos nagyvárosnak 



van repülőtere, de a frankfurti Európában a 4. legforgalmasabb (2016: 60,8 millió utas). 

A második legforgalmasabb nemzetközi repülőtér Németországban a müncheni (42,3 

millió fő). A nagyobb vasúti pályaudvarok közül kiemelkedik a lipcsei (németül: Leipzig, 

volt NDK), amely alapterületre a legnagyobb Európában (az utasforgalom napi 150 ezer 

fő). Példák nagyobb vállalatokra: Lufthansa Group (Köln), további 6 német légitársaság 

működik. Deutsche Post DHL (Bonn), Deutsche Bahn: 1994-ben egyesült az egykori NSZK 

és NDK vasúttársasága, központja Frankfurt, majd Berlin lett. Holding formájában 

működik, kb. 80 leányvállalata van. Hellmann Worldwide Logistics (szállítmányozás).  

Számos külföldi vállalat is jelen van az országban: pl. az amszterdami központú GLS 

(General Logistics Systems). 

- Kereskedelem:  Rossmann (Hannover), DM (németországi központ: Karlsruhe), Schwarz 

Group: Kaufland és a Lidl, C& A  (németországi központ: Düsseldorf). Rewe Csoport 

(Köln): hozzá tartozik a Penny Market (Köln) és az 9 országban is jelenlévő, egy idei 

Magyarországon is működő osztrák Billa hálózat is, Aldi, Müller, Bauhaus, OBI, Metro 

Csoport, Praktiker, Media Markt. Egy bajor kisvárosban (Herzogenaurach) két 

világmárkákat gyártó cégnek is központja van, a szétválás háttérben egy testvérpár vitája 

állt, Rudolf Dassler alapította a Pumát, Adolf Dassler pedig az ADIDAS nevű vállalatot. 

New Yorker, Mustang Jeans (2007-ben zárták be a marcali üzemüket, a termelés ma 

Ázsiában történik), Dougles Holding AG  

- Média, kommunikáció: ZDF : Wiesbaden – Mainz, ők készítették a Klinika nevet viselő 

sorozatot. Szintén az ő alkotásuk volt az osztrák ORF csatornával együtt a 

kultuszsorozattá váló „Derrick”, ami Münchenben és környékén játszódott és 281 

epizódja készült el 1974 és 1998 között, több mint 100 országban láthatták az 

érdeklődők. További híres csatornák: SAT.1, Pro 7, RTL (az RTL Group SA luxemburgi 

konszern német leányvállalata, gyakorlatilag egy Köln központú német kereskedelmi TV 

csatorna). Deutsche Telekom (Bonn), Stern (Hamburg), Süddeutsche Zeitung (München), 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Frankfurt), Die Welt (Hamburg), Der Spiegel (Hamburg). 

Lapkiadó: Axel Springer (Hamburg, majd Berlin, 2014-től: Ringier Axel Springer, 2011-

ben 9 magyarországi megyei lapot tulajdonoltak, ezeket később eladták, de 2017-ben 

még ők adják ki az alábbi újságokat: Blikk, Kiskegyed, Eszes, Glamour, TVR-hét, Képes TV, 

Geo Magazin. Cora Kiadó (pl. regények, 2010-ig 50%-ban az Axel S. tulajdona volt, ma 

kanadai kézben van).  

- Bankok, biztosítás, tőzsde: Deutsche Bank AG (Frankfurt), Commerzbank AG (Frankfurt), 

Európai Központi Bank (Frankfurt), német tőzsde (DAX index, kp: szintén Frankfurt),  

Allianz biztosító (München: Allianz Aréna a müncheni csapatok számára). Rocket Internet 

(2007-ben Berlinben alapított internetes „inkubátor” vállalkozás; pénzt adnak online 

vállalkozásokhoz, 2010: 300 fő 103 millió euró bevételt termelt).  

 

IX. Körzetek, városok (két példa) 

1. Az Észak – Rajna – Vesztfália tartományban található a Ruhr – vidék, ami az ország 

legnagyobb városrégiója (5,3 millió lakos, a kibővített úgynevezett Rajna – Ruhr 

régióban pedig 10- 11 millió fő él). Legismertebb városai: Duisburg, Essen (Krupp 

Művek), Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund (labdarúgócsapatának részvényei is 

vannak). Az alföld és a Német - Középhegységhez sorolt Rajnai – palahegység 

találkozásánál jött létre a körzet. A körzet névadója egy kisebb folyó, ami a Rajnába 



(„Rhein”) ömlik. A folyón továbbhaladva elérjük a   holland határt, illetve déli irányba 

(visszafelé) hajózva található Düsseldorf, még délebbre Köln, majd az NSZK egykori 

fővárosa, Bonn  (ma a Német Posta központja található ott).  

A Ruhr – vidék a közeli szénre és a Rajna szállítási lehetőségeire épült, amit 

hamarosan követett a vasút és a közút kiépítése is. Fejlődése összefüggött a második 

ipari forradalommal, a német egységgel, majd látványos gazdasági fejlődéssel, ezen 

belül a hadsereg modernizálásával is. A szénbányászat, vas – és acélkohászat, illetve 

a hőerőművek mellett megjelent a vegyipar is (pl. szénvegyészet).  A férfiak mellett 

élő olcsó női munkaerőre és a helyi felvevőpiacra alapozva megjelent a textilipar is, 

majd értelem szerint az élelmiszeripar és számos szolgáltatás is. Később a politikai 

változások, a világgazdasági szerkezetváltások, a könnyen és olcsón kitermelhető 

szénrétegek kimerülése, az olcsóbb import szén megjelenése, a környezetvédelem 

előtérbe kerülése miatt egy tipikus hanyatló, „rozsdaövezetté” kellett volna válnia a 

térségnek. Ennek ellenére sikerült megújulnia. Előtérbe került az energiaszektor, a 

gépgyártás, műszergyártás, korszerűbb vegyipari ágazatok, pl. a gyógyszergyártás. 

Megjelentek az egyetemek, kutatóközpontok, sportközpontok. Sok gyárépület új 

funkciót kapott (múzeum, kereskedelem, közösségi tér, oktatás).  A korábban 

tönkretett tájak jelentős része rehabilitációval vált újrahasználható területté (parkok, 

erdők, sportlétesítmények, raktárak).  Essen nemcsak a nehézipar központja maradt, 

de 2003-ig ott volt a Coca – Cola német vállalatának központja is, illetve Essenben 

található az Aldi hálózat egyik központja is. A terület a német sport (elsősorban a 

népszerű labdarúgás) egyik bázisterülete is.  

 

2. Frankfurt (Hessen tartomány legnagyobb városa): 

a  Majna folyó partján található, ami a várost elhagyva, ömlik (egy kicsit távolabb) a 

még jelentősebb Rajna folyóba. Nemzetközileg is jelentős a város reptere, ott 

található a német tőzsde, az Unió központi bankja és számos jelentős bank és ipari 

vállalat központja is.  

 

X. Társadalom 

a) népesség száma: 82 – 83 millió fő 

b) 1990 előtt NSZK (63,8 millió fő), NDK (16,6 millió fő, 1988) 

c) NDK: a jelenlegi 16 tartományból az újraegyesített tartományi jogú Berlin mellett 5 

tartomány található az egykori szocialista ország területén (ezeket 1990 után 

szervezték meg, illetve szervezték újra): Türingia (Erfurt), Szász – Anhalt 

(Magdeburg), Mecklenburg – Elő – Pomeránia (Schwerin), Brandenburg (Potsdam), 

Szászország (központja az Elba partján lévő, Csehországhoz viszonylag közel található 

Drezda). 

d) Legnépesebb városok: a főváros, az újraegyesített Berlin (3,5 millió fő), a tartományi 

jogú nagy kikötővárosuk, Hamburg (1,8 m.). A harmadik helyezett Bajorország 

fővárosa, München (1,37 m.), negyedik a Rajna menti érseki központ, Köln (1 m.), 

ötödik a Majna menti Frankfurt (kb. 700 ezer fő). Hatodik a népesség száma alapján 

Baden – Württemberg nevű tartomány fővárosa, (a Mercedes – Benz és a Bosch 

központja), Stuttgart (590 ezer lakos).  



e) Agglomerációk: A Rajna – Ruhr agglomeráció a legnépesebb (11,7 millió fő), a Rajna – 

Majna területén 5,8 millió fő él (Frankfurt a legnépesebb városa, ott az 

agglomerációban 2,5 millióan élnek, de a tágabb agglomerációhoz sorolják többek 

között Wiesbadent, Mainz és Darmstadt városát is), a fővárosi agglomeráció 

lakossága is eléri a 4,2 milliót. A Hannover – Braunschweig – Göttingen régióban 3,9 

millióan élnek. A „Sachsendreieck” területén pedig 3,5 millióan élnek: az egykori NDK 

(Kelet – Németország) területén ez Lipcse környékét jelenti (Lipcse, Halle, az 

átmenetileg Marx nevét viselő Chemnitz, a jelképpé váló Trabant autóról híressé váló 

Zwickau és az optikai és üvegiparáról, valamint Napóleon egyik győztes csatájáról is 

ismert Jéna).  

f) Történelmi (őslakos) kisebbségek: szorbok (szlávok, kb. 60 ezer fő), frízek (12 ezer), 

dánok (50 ezer) 

g) Népesebb kisebbségek: törökök, lengyelek, olaszok, egykori Szovjetunió és 

Jugoszlávia lakosai. Egy 2015. évi felmérés szerint a „bevándorlók és bevándorló 

hátterű” németországi lakosok 17%-a török, 8%-a lengyel, 7%-a olasz, de őket már a 

romániai származásúak követték 5%-kal, majd a „szírek” 4%-kal. A magyarok 

(magyarországiak) aránya a bevándorlókon belül kb. 2% volt. A teljes népesség 21%-t 

sorolták a németek a „bevándorló háttérrel” rendelkezők közé. Ez az arány az 1945 

és 1949 között menekültként érkező németeket és azok leszármazottait figyelembe 

véve még magasabb lenne.  Sok német települt át 1949 utáni évtizedekben is: pl. 

Romániából vagy a felbomló Szovjetunióból.  

h) Vallás: kb. 32-33% római katolikus (főleg nyugaton és délen), 33% protestáns (főleg 

keleten és északon, ők elsősorban evangélikusok), sokan nem vallásosak vagy nem 

közlik a felekezeti hovatartozásukat, illetve több százezer személy tartozik további 

keresztény felekezetekhez, az izraeliták száma kb. 160 ezer fő lehet. A muszlimok 

(muzulmánok, az iszlám követőinek) száma viszont már jelentősen meghaladja a 3 

millió főt (főleg törökök).  

i) Terrorizmus: Az egyesítés előtt a nyugati területeken a szélsőbaloldali csoportok (pl. 

RAF) akciói váltak hírhedté. Iszlám szélsőségesek először az 1972-es müncheni 

olimpián csaptak le, a célpontot az izraeli sportolók jelentették. Hosszú szünet után 

2016 júliusában egy Németországban született iráni fiatal kezdett lövöldözni 

külföldiekre (9 áldozat). Ennél is súlyosabb eset történt 2016 decemberében, amikor 

Berlinben egy lopott kamionnal hajtott a karácsonyi vásárba egy muszlim merénylő 

(11 áldozat). A két komolyabb eset mellett számos kisebb, többnyire késes támadás 

is fokozta a félelmet a közvéleményben 2016 és 2017 során. A közvélemény és a 

politikusok is megosztottak az utóbbi években felerősödő migráció (főleg Ázsia felől 

érkező menekült – és bevándorlási hullám) megítélésében.  

 

 

Békéscsaba, 2018. március 4. 
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