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1.A koronavírus járvány kitörése és terjedése a világban 
 
1.1. A koronavírus járvány globális terjedése 
2019. december 31-én ismeretlen etiológiájú tüdőgyulladás-járvány kitöréséről számoltak be 
a kínai egészségügyi hatóságok az Egészségügyi Világszervezetnek. 
 A vírusos fertőzést okozó járvány kitörése  Vuhan városában történt, amelynek központi 
pályaudvarán keresztül zajlik a kínai belföldi szállítás legnagyobb része ( Elsősorban a 
„Huanan tenger gyümölcsei nagykereskedelmi piac árusaival kapcsolták össze a 
megbetegedéseket, ahol élő állatokat is értékesítenek )  
A városban tömegesen jelentek meg  tüdőgyulladásos betegségben szenvedő emberek, 
melynek nem volt egyértelműen meghatározható oka.  Az új, korábban emberben nem 
azonosított – rendkívül patogén koronavírustörzs (SARS-CoV-2) első előfordulását 2019. 
november 17-éig vezették vissza. 
A gyanú szerint egy koronavírust hordozó ismeretlen állat fertőzte meg a vírussal az 
embereket Vuhanban, ahol az első eseteket már 2019 decemberében dokumentálták. 
 
2020. január 5-én az Egészségügyi Világszervezet pekingi regionális irodája értesítést kapott 
Vuhanból ismeretlen okú tüdőgyulladásos betegek csoportjáról akiknél a klinikai tünetek 
elsősorban a láz és légzési nehézségek voltak. A legtöbb esetben a mellkasi röntgen 
felvételek kétoldali tüdőgyulladást mutattak. A vírusos eredetű tüdőgyulladásra az 
antibiotikumoknak nincs hatása és az influenza elleni gyógyszerek pedig hatástalannak 
bizonyultak. A betegség az orrból, vagy szájból származó apró cseppeken keresztül képes 
emberről emberre terjedni. 
Vuhan városát 2020. január 23-án karanténba zárták és leállították a tömegközlekedést is. Li 
Ko-Csiang kínai miniszterelnök 2020. január 27-én Vuhanba utazott, hogy irányítsa az új 
koronavírus járvány megelőzésére és ellenőrzésére irányuló erőfeszítéseket. 
A pekingi kormány fokozott intézkedéseket tett a járvány visszaszorítására, miután számos 
városban járványügyi zárlatot rendelt el. 
 
Európában az első megerősített eseteket Franciaországban jelentették be, január 24-én 
2020. január 30-án  az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy a WHO 
vészhelyzetet hirdetett ki, de szavai szerint nem feltétlenül a kínai koronavírus-járvány miatt, 
hanem azért, mivel adataik szerint a vírus addig legalább 18 országra terjedt át.  
 
A világjárvány egyik gócpontja 2020 márciusára áthelyeződött az Európai Unió államaiba, 
ahol szinte minden országban rendkívüli helyzet kialakulásához vezetett.  
2020. március 11-én a WHO világjárvánnyá, pandémiává nyilvánította a COVID–19 
koronavírus járványt.  
 
A világjárvány 2020. áprilisára már szinte mindegyik országba eljutott. Kína után először 
Olaszországban kezdett rohamosan terjedni és néhány hét alatt úgy az érintett személyek 
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száma, mint az elhalálozások száma meghaladta a kínai adatokat. 
Főleg Lombardia tartomány és környéke volt a járvány epicentruma.  
Időrendben Irán a harmadik olyan állam, ahol a tömegesen kezdett terjedni a vírus. 
Az Egyesült Államokban  New York és környéke vált a legfertőzöttebb térséggé.   Trump 
elnök március 20-án katasztrófa sújtotta területté nyilvánította New York államot.  
2020. március-április hónapokban a nagy nyugat-európai államokban, az Egyesült 
Államokban, illetve Iránban és Törökországban napi több ezres új esetet regisztráltak. A 
rendkívüli intézkedések viszonylag gyors bevezetésének köszönhetően az egészségügyi 
ellátórendszer a legtöbb helyen tartotta a lépést a járvány terjedésével. A legnehezebb 
állapot továbbra is Olaszországban volt, ahol több kórház túlterhelődött, és más államok 
próbáltak meg különféle mértékű segítséget nyújtani. Az egészségügyi védőfelszerelések 
beszerzése illetve előállítása lett a prioritás világszerte. Ugyanakkor egyre több kezelési és 
megelőzési útmutató látott napvilágot. Több ország általánosan szorgalmazta vagy előírta az 
egészségügyi maszkok viselését közterületen is.  
A világ számos országában szünetelt az oktatás. Legelőször a csoportos rendezvények 
megtartását tiltották be. Fokozatosan kerültek bevezetésre a rendkívüli állapotok, 
országonként eltérő szabályozással, aminek értelmében az utcára lépni is csak indokolt 
esetben volt lehetséges. Határátlépési és utazási korlátozások léptek érvénybe, aminek 
következtében számos gazdasági ágazat visszafogottan működött vagy épp szüneteltette 
tevékenységét  (légiközlekedés, turizmus, autógyártás, stb. ). 
 A "Maradj otthon" mottó alatt az utcák kiüresedtek szerte a világon, ellenben egyre több 
szakvélemény lát napvilágot arról, hogy a szigorú intézkedések súlyosabb kárt okozhatnak a 
lakosságnak, mint ha egyáltalán nem vezették volna be. 
Sokan a svéd modellre hivatkoztak, ahol csak korlátozott mértékű szigorításokat léptettek 
érvénybe, de nem zárták be sem az iskolákat, sem kijárási tilalmat nem vezettek be. Az 
idősebbekre viszont fokozott figyelmet fordítottak, és a lakosság fegyelmezettsége révén az 
ország így is kevésbé volt érintett a járványban, mint a dél- és nyugat-európai országok.  
 
Április közepére a nyugat-európai országok elérték a járvány tetőpontját, és fokozatosan 
csökkeni kezdtek az új esetek számai. Közép- illetve Kelet-Európában, ahol két-három héttel 
később kezdődött a járvány kialakulása, májusra valószínűsítették a tetőzést. Kelet-Közép-
Európa államaiban a lakosságszámhoz viszonyítva  jóval alacsonyabbak voltak az esetszámok 
és az elhalálozási mutatók, mely a kutatók véleménye szerint az idejében életbe léptetett 
szigorú járványügyi intézkedések eredménye. Egyes szakvélemények szerint a tbc 
védőoltások kötelező jellege is nagymértékben hozzájárult a fertőzés korlátozottabb 
terjedéséhez.  
 
Április folyamán az afrikai országokban is mindenhol megjelent a vírus és Dél-Amerikában is 
felszálló ágban volt  a járvány terjedése. Ausztráliában március végén tetőződött a járvány 
497 esetszámmal. 
Világviszonylatban 2020. április második felére csökkenő tendenciát mutatott a járvány 
terjedése . Az érintett kormányok egyre hangsúlyosabban kezdtek dolgozni a gazdaság 
újraindításának tervein és  május közepétől elkezdték feloldani a kijárási korlátozásokat. 
Mindeközben továbbra is fokozott erőfeszítéssel szerelték fel az egészségügyi intézményeket 
járványügyi megelőző eszközökkel. A lakosság védőeszközökkel való ellátására világszerte 
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számos vállalkozás állította át termelői tevékenységét egészségügyi maszkok, fertőtlenítő 
szerek és védőöltözetek gyártására. 
2020.májusában a világ legtöbb országában a pandémia a visszahúzódás szakaszába ért. Az 
országok vezetői és külügyi képviselői folyamatos egyeztetéseket kezdtek a korlátozások 
fokozatos feloldásáról illetve a gazdaság újraindításáról. A határátkelőknél lépcsőzetesen 
megkezdték bővíteni az átkelés jogkörét, és egymás után nyitották meg a határátkelőket.  
Fertőzöttségi adatok 2020.06.11-én (Világszerte) 
 
Fertőzöttek száma összesen: 7.435.727 fő 
Gyógyultak száma összesen: 3.505.535 fő 
Elhunytak száma összesen:      418.052 fő 
 
A második járványhullám 
Az utóbbi hetekben csökkent a járványveszély Európa legtöbb országában és ennek 
megfelelően feloldották vagy lazították a korábban hozott szigorító intézkedéseket. Ez 
azonban korántsem jelenti, hogy túl lennénk a nehezén, több szakember is arra figyelmeztet, 
hogy a lazítás politikája újabb gócpontok kialakuláshoz vezethet és ősszel a korábbinál is 
súlyosabb károkat hozhat a feltámadó koronavírus. A szakemberek szerint a legrosszabb 
eshetőség az, ha egy mutálódott vírustörzs jelenik meg a második hullámban , mely október, 
november környékén jelenhet meg. 
 
Vakcina híján a vírus elleni egyetlen fegyverünk a fegyelmezettség és a gyors reagálás , 
valamint március elejéhez képest rengeteg a tapasztalatot szereztünk és sokkal jobban fel 
vagyunk készülve a megbetegedések kezelésére.  
 
1.2.Magyarországi terjedés 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), 2020. január 24-én kiadott közleményében 
jelezte, hogy fokozottan figyelemmel kísérik az új koronavírus-járványt, és amint indokolttá 
válik, megteszik a szükséges intézkedéseket. A Kormány által felállított Koronavírus-járvány 
Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 2020. január 31-én döntött  akciótervéről . 
 
Március 4-én bejelentették, hogy elindult a hivatalos koronavirus.gov.hu weboldal, ahol 
hiteles és naprakész információkat kaphat a magyar közvélemény az operatív törzstől. Az 
operatív törzs hivatalos weboldalán ezt követően megjelent, hogy az igazoltan új 
koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon 2 személy, karanténban új koronavírus 
gyanúja miatt elkülönítettek száma 17 személy. Egyidejűleg az Orbán Viktor Facebook 
oldalon a miniszterelnök is bejelentette a járványügyi változás tényét. 

Március 11-én Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 
Kormány döntött az országos veszélyhelyzet bevezetéséről. Az első magyar beteg, aki 
meghalt a betegségben március 15-én egy 75 éves férfi volt. 
Március 28-ától kijárási korlátozások kerültek bevezetésre. 
 
Fertőzöttségi adatok 2020.06.11-én (Magyarország) 
 
Fertőzöttek száma összesen: 4.039 fő 
Gyógyultak száma összesen: 2.391 fő 
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Elhunytak száma összesen:      553 fő 
A Parlament 2020 június 16-i ülésén egyhangúlag elfogadta a veszélyhelyzet visszavonására 
vonatkozó törvényt. Ez alapján a kormány a március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet 
visszavonta és a Magyar Közlöny június 17-i számában megjelent az erről szóló rendelet. 
Ezzel párhuzamosan az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget 
vezetett be a kormány 2020. december 18-ig. A rendelet szerint háromhavonta 
felülvizsgálják, szükség van-e még a járványügyi készültség fenntartására. Az egészségügyi 
válsághelyzet legfeljebb hat hónapig tarthat, kivéve ha a kormány annak hatályát 
meghosszabbítja. 
 
2. A  koronavírus gazdasági hatásai 
 
2.1. Globális gazdaság 
A Világbank azzal számol, hogy a globális gazdaság az idén 5,2 százalékkal, a második 
világháború óta a legnagyobb mértékben csökken. 
A Világbank 2020. júniusi  féléves „Globális gazdasági kilátások” jelentésében egyebek között 
az szerepel, hogy a koronavírus súlyos recesszióba taszította a globális gazdaságot. 
A Világbank borúlátóbb, mint a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely áprilisban ismertetett 
becslésében kisebb, 3 százalékos globális GDP-csökkenéssel számolt.  A Világbank jövőre már 
4,2 százalékos globális gazdasági növekedést vár, ezen belül a fejlett országok GDP-je 3,9 
százalékkal, a fejlődőké pedig 4,6 százalékkal bővül. A Világbank januárban az idei évre 2,5 
százalékos, jövőre 2,6 százalékos gazdasági növekedést várt. 
 
A Világbank 2020. június havi jelentése szerint idén 
 az amerikai GDP 6,1 százalékkal, 
 az euró övezeté 9,1 százalékkal, 
 Japáné pedig 6,1 százalékkal csökken. 

 
2021 évben 

 az amerikai gazdaság 4 százalékkal, 
 az euró övezeté 4,5 százalékkal, 
 Japáné pedig 2,5 százalékkal nő. 
 Kína esetében a Világbank az idei évre 1 százalékos, jövőre 6,9 százalékos gazdasági 

bővülést vár.  
 Oroszország esetében idén 6 százalékos GDP-csökkenést, jövőre 2,7 százalékos 

növekedést becsül.  
 Törökország gazdasági teljesítménye idén várhatóan 3,8 százalékkal esik, jövőre 5 

százalékkal nő.  
 A Világbank előrejelzése szerint a lengyel GDP idén 4,2 százalékkal zsugorodik, jövőre 

viszont már 2,8 százalékkal bővül. 
 
2.2. A koronavírus legsúlyosabb hatásai Európában – a járvány terjedésének időrendjében 
Az első szakaszban a hatóságok a betegség ellen a fertőzési utak lekövetésével próbálkoztak. 
Ekkor néhány helyi korlátozó intézkedésen túl különösebben erőteljes fellépést nem 
láthattunk. A gazdasági hatások elsősorban abból fakadtak, hogy a turizmus, a vendéglátás, a 
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rendezvényszervezés vagy a közlekedési szolgáltatások iránti érdeklődés az emberek 
óvatossága miatt megcsappant. 
Amikor a világ kormányai számára kiderült, hogy a tömeges megbetegedés nem kerülhető el, 
a második szakaszába lépett a járvány. A területi és személyes karanténok, a személyek 
mozgásának korlátozása, a továbbfertőzés lehetőségeinek csökkentése súlyos hatást 
fejtettek ki a gazdaságra Európa minden országában (de gyakorlatilag globálisan is). A 
lépések gyárbezárásokhoz, szolgáltatások leállásához, ellátási nehézségekhez, a globális 
értékláncok szakadozásához vezettek. Ezek a gazdasági kihívások már a turizmuson kívüli 
cégeket veszélyeztettek, messze túlmutatva a közvetlen, súlyos gazdasági hatásokon. 
Az elhúzódó bizonytalanság, az üzleti bizalom romlása a fogyasztási és a beruházási 
keresletet csökkentheti, ami a gazdasági teljesítmény további, szélesebb körű visszaesését 
hozhatja magával. A termelési zavarok, a gyenge konjunktúra kikezdik a vállalati gazdálkodás 
stabilitását, a termelékenység növekedése elakad, a kieső bevételek az eladósodott cégeket 
a fizetésképtelenségig sodorhatják. 
 
2.3. A koronavírus gazdasági veszélyei Magyarországon 
Elemzői vélemények szerint a koronavírus legsúlyosabb gazdasági hatásai Magyarországon 
az alábbiak:  

 Óriási veszteségeket szenvedett el a turizmus, a vendéglátás és a hozzájuk 
kapcsolódó „kiszolgáló” iparágak.( közlekedés, kulturális ágazat, rendezvényszervezés 
) A visszaesés a szektor minden szereplőjét érintette 

 A feldolgozóipar és a szolgáltatási ágazat visszaesése miatt munkahelyek tízezrei 
szűntek meg  

 Leállt és csak fokozatosan indult újra a termelés a magyar GDP jelentős részét adó 
autógyárakban. (Mercedes, Suzuki, Opel, AUDI). Ez érzékenyen érinti az autógyárak 
hazai beszállítói körét is 

 Bezuhant a forint: 335-ről 360-ig ugrott az euró árfolyama néhány nap alatt.   
 A járvány miatti határlezárás miatt munkakiesés, valamint az áruszállítás lassulása 

következhet be 
 

2.4.A koronavírus járvány által okozott károk a hazai gazdaságban                      A 2020. 
júniusi adatok alapján 36 százalékkal eső ipari termelés, 10 százalékkal zsugorodó 
kiskereskedelmi forgalom, 97 százalékkal zuhanó turizmus, több mint százezer fővel 
csökkenő foglalkoztatottság. Néhány sarokszám a járvány által okozott károk közül. A 
mélypont áprilisban lehetett, így neheze már jó eséllyel mögöttünk van. Májustól és júniustól 
már ismét javuló makrogazdasági tendenciák várhatók. 
Ipar 
Áprilisban lehetett a mélypont a hazai ipari szempontjából. A hónap során 36,6 százalékkal 
zsugorodott az ipari termelés éves alapon. A feldolgozóipar több mint negyedét képező 
járműgyártásban volt a visszaesés a legnagyobb mértékű. A gyárleállások, csökkentett 
műszakokban történő munkavégzés és az ellátási lánc akadozása egyaránt jelentősen 
visszahúzta az ágazat teljesítményét.  
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Forrás: KSH 

Komoly nehézséget okozott az is, hogy meggyengült a külső kereslet és visszaesett a 
külkereskedelmi forgalom. A bizonytalan környezetben számos kapacitásbővítést 
elhalasztottak, ami miatt rövidtávon nehezebben kompenzálható a borúsabb külső 
környezet. 
A hazai autógyárak újraindulásával májustól  ismét megugorhat az ipari termelés. A 
védőintézkedések feloldása és az autókereskedések  ismételt kinyitása szintén a jövőbeni 
kereslet normalizálódását sejteti. 
Turizmus 
A márciusi 65 százalék után áprilisban 97 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma. 
Mint ahogyan arra számítani lehetett, a külföldi turizmus gyakorlatilag megszűnt. 

 
Forrás: KSH 

A külföldiek mozgását korlátozó hazai és nemzetközi intézkedések miatt meglehetősen 
nehéz hónapok elé néz a turizmus és a vendéglátó szektor. A későbbiekben a járvány 
lecsengésével és a szabad mozgást korlátozó szabályok feloldásával indulhat majd nagyobb 
lendülettel újra a szektor. 
A külföldiek hiányát némileg ellensúlyozhatja, hogy várhatóan a magyar családok jóval 
kisebb arányban mennek idén külföldre nyaralni, aminek hatására erősödhet a belföldi 
turizmus. 
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Kiskereskedelem 
A koronavírus-járvány begyűrűző hatásainak következtében 10 százalékkal zsugorodott a 
kiskereskedelemi forgalom áprilisban. Ez ugyan első hallásra soknak hangzik, de nemzetközi 
kontextusban már egészen más a helyzet. 
Az Európai Unióban áprilisban 18 százalékkal zuhant a kiskereskedelmi üzletek forgalma 
ugyanezen időszak alatt. Ehhez képest a hazai visszaesés csak fele akkora volt. 
 

Kiskereskedelmi forgalom alakulása, április, éves összehasonlítás (százalék) 

 
Forrás: Eurostat, növekedés.hu 

 
A kisebb visszaesés a forgalomban lendületesebb visszapattanását teszi lehetővé a 
későbbiekben. Várhatóan júniusban már újra pozitív előjelű lehet a kiskereskedelmi 
forgalom éves alapú változása, amit az elhalasztott vásárlások, a vidéki üzletek nagyobb 
aktivitása és a gazdaság újraindulása is támogat. 
A hiteltörlesztési moratórium életbe léptetése családok tízezreit mentette meg az 
ellehetetlenüléstől. A rövidített munkaidős bértámogatás és számos egyéb intézkedés 
egyaránt megakadályozta a munkanélküliség drasztikus emelkedését. Emiatt több pénzük 
maradt az embereknek és az EU országok többségéhez képest magasabb maradt a kereslet. 
 
Munkaerőpiac 
A munkanélküliségi ráta az év eleji 3,4 százalékról 3,8 százalékra emelkedett 
Magyarországon. A foglalkoztatottság ezzel párhuzamosan több mint 100 ezer fővel 
csökkent április végéig. 
A magyar munkanélküliségi ráta azonban még így is a sokkal alacsonyabb az uniós átlagnál. 
Az EU átlagos munkanélküliségi rátája közel kétszer olyan magas, mint a magyar. A relatíve 
kedvezőbb munkaerőpiaci helyzet pedig támogatja a későbbiekben az erőteljesebb a 
lakossági fogyasztást és a gyorsabb kilábalást. 
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Munkanélküliségi ráta alakulása, április, éves összehasonlítás (százalék) 

 
Forrás: Eurostat, növekedés.hu 

Építőipar 
Az építőipar tavalyi 20 százalékos bővülését követően a járványtól függetlenül is 
bekövetkezett volna egy természetes lassulás. A járványhelyzettel és a külföldi 
vendégmunkások hazatérésével ellenben tovább súlyosbodott a kapacitáshiány 
Magyarországon. A szektor szempontjából negatívum, hogy átmenetileg számos 
kapacitásnövelő beruházást is leállítottak. 
Az építőipar teljesítménye az idei évben várhatóan visszafogott lesz, de jövőre a részben a 
bázishatásnak és a tisztább gazdasági kilátásoknak köszönhetően ismét felpöröghet az 
ágazat. 
 
 
2.5. Mi segítheti a gyors kilábalást Magyarországon? 
Az Európai Központi Bank 600 milliárd euróval 1350 milliárd eurora növelte eszközvásárlási 
programjának méretét, valamint az EKB fenntartja támogató monetáris politikáját, mivel 0,3 
százalékra csökkentette 2020. évi inflációs előrejelzéseit az euró zónában. 
Az EKB lazító lépései egyrészről segíti az euróövezet kilábalását, másrészről növelik a Magyar 
Nemzeti Bank mozgásterét. A lazuló nemzetközi monetáris politika hatására csökken a 
leértékelődési nyomás a forinton. Az alacsony kamatkörnyezet tehát még hosszú ideig 
velünk maradhat, melynek köszönhetően a gazdasági szereplők finanszírozási költségei is 
kisebbek lesznek. 
A hazai összehangolt gazdaságvédelmi intézkedések összértéke (9000 milliárd forint) elérheti 
a magyar GDP 20 százalékát. Az összehangolt jegybanki és kormányzati intézkedések 
támogatják a gazdasági kilábalást. 
A hazai vállalkozások helyzetének javítása érdekében 2020. júniusában létrehozásra került a 
gazdaságvédelmi operatív törzs, melynek feladata az lesz, hogy azonosítsa és felszámolja 
azokat az adminisztratív szabályokat, amelyek megnehezítik a hétköznapi ügyintézést. A 
szervezet munkájában állami hatóságok és intézmények   ( NAV, Államkincstár, 
Fogyasztóvédelmi Hatóság stb. ) vesznek részt. 
  
Az 1500 milliárd forint keretösszegű NHP Hajrá és az MFB Csoport által indított 1500 milliárd 
forintos összehangolt hitel-, tőke- és garanciaprogram egyaránt hatalmas lökést adhat a 
hitelezési aktivitásnak. 
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Kockázatok 
Az Európai Központi Bank -8,7 százalékos GDP visszaesést prognosztizált az idei évre az 
eurozónában. Ha súlyosbodik a járványhelyzet vagy nem emelkedik kellően gyorsan vissza a 
gazdasági aktivitás a korábbi szintekre, abban az esetben ennél is mélyebb recesszióval kell 
majd számolni. Magyarország a jelentős exportkitettségének tükrében nem tudja 
függetleníteni magát a nemzetközi folyamatoktól. 
 
 
2.6. A válság lefutásának lehetséges szakaszai 
 
Az egészségügyi krízis a gazdaság leállításához és ezzel számtalan munkahely megszűnéséhez 
vezetett. Az így kialakult gazdasági válság hosszú távon is meghatározhatja az iparágak 
helyzetét. A leállított gazdaság csak akkor tud teljes gőzzel újraindulni, ha már tömeges 
mennyiségben áll rendelkezésre védőoltás, vagy egyéb hatékony kezelési gyógymód. Ennek 
kifejlesztése és tömeges legyártása azonban nagyon időigényes. Ebből következően 
elhúzódó válságra, egyes iparágakban csak nagyon lassú felívelésre számíthatunk. Ezek 
hatása jelentkezni fog az ingatlanpiacon is. 
A válságok lefutása két részre osztható: a csökkenés és a növekedés fázisára. A két szakasz 
egyik fő jellemzője a meredekség. Jelenleg a válság első szakaszában vagyunk, mely 
intervalluma nehezen előre jelezhető. Továbbá a felívelésről sem tudni, milyen ütemű lesz, 
illetve mikor veszi kezdetét. A korrekciós szakaszok meredekségei alapján négy szcenáriót 
lehet felvázolni, melyeket a szakirodalom V, U, L, W betűkkel jelöl. 
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A GDP-növekedés és a GDP-szint lehetséges lefutása válságok esetén, illetve ezek ingatlanpiaci leképződése 
 

A gazdasági felépülés szakaszait illetően az optimista elemzők a "V"-ben reménykednek, 
mondván, hogy ez egy külső hatás által generált összeomlás volt, nem strukturális problémák 
okozták, mint 2008-2009-ben. A kevésbé optimisták, de még nem pesszimisták úgy 
gondolják, hogy a felépülés inkább "U" alakú lesz. Hasonlít a V-hez, de hosszabb ideig fog 
tartani, talán 12-18 hónapig. A pesszimisták az "L"-re esküsznek, ami azt jelenti, hogy nagyon 
sokáig nem várható fellendülés, sőt akár egy hosszabban tartó recessziót sem lehet kizárni. 
 
 

3. A Magyar Kormány a veszélyhelyzetre tekintettel hozott gazdasági 
intézkedései 
 
3.1. Adó-, és adókötelezettség, illetve egyéb könnyítések, 140/2020. (IV. 21.) Korm. 
rendelet: (hatályos 2020.04.22-től)  
 

 Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések 
A társasági adó tekintetében a rendelet hatályba lépése (2020. április 22.) és a 2020. 
szeptember 30. közt esedékes adómegállapítás, adóbevallás és adófizetés – ideértve az éves 
bevallásban történő adóelőleg-megállapítási kötelezettséget is – határideje 2020. 
szeptember 30-ára tolódhat. 
A kisvállalati adó alanyai tekintetében egységesen elmondható, hogy a második negyedévi 
adóelőleg és a 2019-es éves bevallás határideje tolódhat szeptember 30-áig. 
A fentiekhez hasonlóan hosszabbította meg a kormányrendelet szeptember 30-áig a helyi 
iparűzésiadó-bevallás és a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg határidejét 
is. 
A 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli adó- 
illetve járulékmegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségeinek, továbbá az éves adó-, 
illetve járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg-megállapítási és bevallási 
kötelezettségének az adózó az innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója 
adónemekben is 2020. szeptember 
30-áig tehet eleget. 
 

  Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés 
A számviteli tv. szerinti beszámolóra vonatkozó határidők - amennyiben azok 2020.04.22. 
napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig 
meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek 
határidejét ettől a naptól kell számítani. 
 

 A Széchenyi Pihenő Kártya formájában - béren kívüli juttatásként - adható összeg 
emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól 

A Széchenyi Pihenő Kártya 
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint, 
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint, 
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint 
összegig minősül béren kívüli juttatásnak. 
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Nem terheli Szocho adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt 
béren kívüli juttatásnak minősülő összeget. A Szocho adómentesség 2020.04.22. napjától 
2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében alkalmazható. 
 

 Az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az azzal összefüggő rendelkezések 
A 2020.04.26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 
idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére 
kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne. A megállapított, de be nem szedett adót 
azonban be kell vallani az adóhatósághoz. 
 

 Adóigazgatási szabályok 
- Megbízható adózói státusz nem vész el a veszélyhelyzet alatt keletkezett tartozások, induló 
végrehajtás miatt, 
- az adózói minősítés során figyelmen kívül maradnak egyes tartozásokra vonatkozó 
feltételek, 
- Lehetőség van a vállalkozások adócsökkentésére is. Max. ötmillió forint elengedését lehet 
kérni a NAV-tól, viszont ezt csak egyszer lehet megtenni egyetlen egy adónemben és 
maximum a fizetendő adó 20 százalékáig. A kérelmet a veszélyhelyzet megszűnését követő 
30. napig lehet a NAV-nál előterjeszteni írásban, és elektronikus úton beküldve, elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton. Ennek pozitív elbírálása esetén a 
fennálló adótartozást egy alkalommal, egy a kérelemben meghatározott adónemben, 
legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti az 
adóhatóság. Erre akkor van lehetőség, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező 
gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. A 
fenti adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes és az ügyintézési határidő maximum 
tizenöt nap. A mérséklés után fennmaradó, azaz a kért adótartozás maradék 80%-ának 
megfelelő összegre pótlékmentes fizetési kedvezmény nem engedélyezhető. Késedelem 
esetén kamat kerül rá, és végrehajtható. 
- Az új szabályok szerint minden adózó kérheti a 12 havi részletfizetést vagy a hat havi 
pótlékmentes fizetési halasztást, amely valamennyi adófajtára kérhető, és 5 millió forintos 
tartozásig vehető igénybe. 
- A munkavállalótól levont járulékra és szja-ra is járhat a kedvezmény, amely lehetővé teszi, 
hogy a munkaadóknak most csak a nettó bért kelljen kigazdálkodnia. 
- A kedvezmények NEM szektorspecifikusak, NEM függenek vállalkozási formától vagy 
cégmérettől. 
  

 Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság eltérő rendelkezései 
A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli 
szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. A fenti esetben 2020. 
május 1-jétől a munkáltató - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig -egészségügyi szolgáltatási 
járulékot állapít meg, vall be és fizet meg a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló 
után. 
 

 Szocho változások 
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A 2020.07.01-től hatályos rendelkezések szerint a Szocho mértéke 15,5%, mely kihatással bír 
az Szja., az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályaira, és a 
társadalombiztosítási ellátások számításának alapjára is. 
 

  KIVA változások 
A 2021.01.01-től hatályos rendelkezések szerint a KIVA mértéke az adó alapjának 11 
százaléka. 
 

 A veszélyeztetett ágazatokban működő vállalkozások adó- és járulékfizetési 
könnyítései (61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 2020. március 24. napjától)  

  
Veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásnak minősül a költségvetési szerveknek minősülő 
kifizető kivételével: 
2020. március 24. napjától: 
  
a)    taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32), 
b)    szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), 
c)    vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56), 
d)    alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90), 
e)    sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93), 
f)    szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92), 
g)    film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), 
h)    konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30), 
i)    napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13), 
j)    folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14), 
k)    műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60), 
  
2020. március 27. napjától: 
l)    utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79), 
m)    fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04), 
n)    belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30), 
  
2020. április 11. napjától: 
o)    növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30), 
p)    egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19), 
q)    egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29), 
r)    dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22), 
s)    dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 
47.76), 
t)    vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70), 
u)    desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01), 
v)    szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02), 
w)    sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05), 
x)    szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21) tevékenységet tényleges főtevékenységként 
végző vállalkozás. 
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Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből az adózónak a rendelet 
hatálybalépését, azaz 2020. március 24. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, 
de legalább bevételének 30 százaléka származott. 
  
A veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozások mentességei 
  

 Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség 
  
A veszélyeztetett ágazatba tartozó kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott 
természetes személy foglalkoztatása tekintetében, egyéni vállalkozónak e jogállására 
tekintettel, és a társas vállalkozónak e jogállására tekintettel 
nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. 
  
A mentesülést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó fizetési 
kötelezettség esetében kell alkalmazni. 
  
Az adóhatóság tájékoztatása szerint a Korm. rendelet szerint a társas vállalkozó csupán e 
jogállására tekintettel mentesül a szociális hozzájárulási adó alól, így a Szocho tv. 1. § (5) 
bekezdésében meghatározott jövedelmek után, tehát az osztalék után is kell szociális 
hozzájárulási adót fizetni. 
  

 Járulékmentesség 
  

 Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség 
 A veszélyeztetett ágazatba tartozó, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett 
vállalkozásnak 2020. március, április, május és június hónapra nem kell szakképzési 
hozzájárulást fizetnie. 
  
 

 Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye 
 A veszélyeztetett ágazatba tartozó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett esetében 
a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az éves hozzájárulás (1.449 ezer forint) mértékének 
kétharmada, azaz a kötelezett 966 ezer forint megfizetésére köteles személyenként, és nem 
kell rehabilitációs hozzájárulási előleget fizetnie. 
  

 Könnyítés a kisvállalati adóban (kiva) 
 A veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként folytató, kisvállalati 
adóalanynak e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május, és június 
havi kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét 
nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak. 
  
Ha a vállalkozás veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásnak minősül, és az adó- és 
járulékkedvezményeket a bevallásában érvényesíti, akkor egy esetleges ellenőrzéskor az 
adózónak kell tudnia igazolni, hogy milyen alapon érvényesítette a kedvezményeket. 
  

 EKR- rendszerben biztosíték alóli mentességet vezettek be 
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Az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik 
napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól és hozzájárulnak az automatikus 
visszafizetés lehetőségéhez.  

 
 Áfa-visszaigénylések felgyorsítása  

A normál adózóknak 75 napról 30 napra, a megbízható adózóknak 30 napról 20 napra, 
speciális fizetési könnyítéseket vezetnek be, mint a részletfizetés, fizetési halasztás, 
adómérséklési lehetőséget teremtenek az eljárások és nyomtatványok egyszerűsítésével. 
 
 
3.2. Fejlesztési tartalékot, társasági adóalapot érintő kedvezményes intézkedés (171/2020. 
Korm. rend.) 
A Tao tv. eddig hatályos 7. § (1) f) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkentette: az 
eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján 
lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50 
százaléka és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint (fejlesztési tartalék). 
A 171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel eltörli az 50%-os korlátot 
és ezért az adózás előtti eredményt csökkenti a társasági adó alanya által az 
eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján 
lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és 
legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint. 
 
3.3. Új, beruházást segítő támogatási forma, 7/2020. (IV. 16.) KKM 
rendelet (2020.04.17-től hatályos) 
A koronavírus (COVID-19) következtében, a gazdaság számára szükséges beruházások 
ösztönzése érdekében, a vállalatoknak egyszeri, vissza nem terítendő költségvetési 
támogatás nyújtható. 
Versenyképesség-növelő támogatás a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkező közép- vagy nagyvállalkozás részére nyújtható (bármely iparágban 
és gazdasági területen nyújtható, kivéve az alábbi ágazatok: acélipar, hajógyártás, szénipar, 
szintetikusszál-ipar, személy- vagy áruszállítási szolgáltatás, elsődleges mezőgazdasági 
termelés, akvakultúra, energiatermelés, kereskedelem, turizmus). 
 
Az igénybe vétel legfontosabb feltételei: 

 igazolja, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő 
vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb 
pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak, 

 igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az 
értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 
25%-kal visszaesett, 

 nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható 
gondossággal járt el, 

 nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás 
alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére, 

 vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. 
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december 31-ig fenntartja, 
 vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró értékű beruházást valósít 

meg Magyarországon, 
 nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a 

beruházást.  
Mértéke: 
Sávosan nő, minimum a beruházás értékének 30%-a. Nem haladhatja meg – egyéb, EU-s 
támogatással együtt - a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
A támogatásra pályázni kell, a versenyképesség-növelő támogatásról támogatói okirat  
2020. december 31-ig bocsátható ki. 
 
 
3.4. Az uniós társfinanszírozással fejlesztéspolitikai támogatásban részesülő projektekre 
vonatkozó rendelkezések 
Az intézkedések részeként egyebek mellett:  

 a támogatási előleg általános mértéke 25-ről 50 százalékra emelkedik a kormányzati 
intézkedésekkel összhangban a veszélyhelyzetben leginkább érintett ágazatok 
esetén (pl.: turizmus, egyes szolgáltatási szektorok) 

 meghosszabbodik az előleg elszámolásának és a projekt mérföldköveinek 
határideje, a támogatási szerződések véghatárideje, 

 a támogatási szerződések módosítása egyszerűsített módon történik, 
 a nem uniós elváráshoz köthető indikátorok alkalmazása ideiglenesen eltörölhető, 
 a veszélyhelyzet fennállása alatt a hitelben részesülő adós a hitelszerződésből eredő 

tőke- és kamatfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap, 
 az irányító hatóságok új követelések végrehajtását nem indítják el, a folyamatban 

lévők végrehajtását felfüggesztik. 
 
3.5. Új Növekedési Hitelprogram (MNB NHP Hajrá) 
Hitelösszeg: 3 millió Ft-tól 10 milliárd Ft-ig 
Maximális futamidő 20 év 
Kamat: maximum 2,5% (fix) -> az MNB 4%-os kamattámogatása miatt akár ennél lényegesen 
kedvezőbb is lehet 
Legalább egy teljes lezárt évvel rendelkező vállalkozásoknak 
Több banknál elérhető, de eltérő fedezet és eltérő hitelösszeg mellett 
Milyen konkrét hitelcélokra érhető el az NHP Hajrá: 
 

 Eszközök, berendezések vásárlása, felújítása, kapacitás fejlesztése. ( Minden   
közvetlenül a működést szolgáló eszköz, munkagép, berendezés ) 

 Ingatlan vásárlás, fejlesztés, felújítás  
Üdülő, szálloda: ha a fő tevékenység szálláshely szolgáltatás (szálloda, panzió, 
apartman, munkásszálló) 

 Használt és új személygépkocsi vásárlás (lízing és hitel formában). 
 Forgóeszköz finanszírozás akár munkabér finanszírozásra is 
 Hitelkiváltás (korábbi kedvezőtlenebb feltétellel bíró hiteleink futamidejének 

meghosszabbítására, alacsonyabb kamatozás elérésére) 
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 Cégfelvásárlás finanszírozására 
 
3.6.  MFB Csoport hitel,tőke ,-és garancia programok 
 

 
3.7. EXIM Kárenyhítő programcsomag 
 
3.7.1. EXIM Kárenyhítő Hitelprogram 2020 

 forgóeszközhitel legfeljebb 3 évre 
 beruházási és befektetési célú hitel legfeljebb 6 évre 
 HUF / EUR / USD devizanemben 
 KKV-k esetén EUR devizanemben 1 évre, HUF devizanemben ( 720 millió 

forint hitelösszegig ) 3 évre : fix 0,1 % kamat 
 Kedvezményes fix kamat a teljes futamidő alatt: 

0,10% - 2,30% HUF 
0,10% - 1,69% EUR 
2,25% - 4,00% USD 

 rugalmas törlesztési feltételek 
 
3.7.2. EXIM Kárenyhítő Hitelfedezeti Program 2020. 

 100 %-os állami viszontkezességgel biztosított , készfizető kezesség 
 új, legfeljebb 3 éves futamidejű forgóeszközhitel és legfeljebb 6 éves futamidejű 

beruházási hitel esetén 
 HUF / EUR / USD devizanemben 
 KKV-k és small mid cap esetén a tőkeösszeg 80 %-ára, nagyvállalat esetén a 

tőkeösszeg 50%-ára 
 alacsony díjfizetési kötelezettség  

 
3.7.3. EXIM Kárenyhítő Hitelbiztosítási Program 2020. 
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 exportvevőkkel szembeni halasztott vevőkövetelések biztosítása 
 HUF / EUR / USD devizanemben 
 akár 360 napos halasztott fizetésre 
 ideiglenesen engedélyezett EU-s és EU-n kívüli fejlett országokba (USA, Kanada, 

Egyesült Királyság,Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Norvégia, Svájc, Izland ) irányuló 
export esetén 

 jelenleg a magyar exportrelációk 100%-a biztosítható 
 
3.8.  Széchenyi Kártya hitelprogram (1194/2020. Korm. határozat) 
A Széchenyi munkahelymegtartó hitel, a Széchenyi kártya folyószámlahitel plusz, a Széchenyi 
likviditási hitel és a Széchenyi beruházási hitel plusz ügyfelek által érzékelt, nettó kamata 
mindössze 0,1-0,5 százalék között mozog. 
 

 A Széchenyi munkahelymegtartó hitel futamideje kettő év, az igényelhető 
hitelösszeg maximuma pedig 750 millió forint. Munkabér megelőlegezésre, személyi 
jellegű ráfordításokra, bármely egyéb személyi jellegű kifizetésre, juttatásra 
használható, legfeljebb a vállalkozás 9 havi, kiemelt ágazatban - ilyen pl. különösen az 
idegenforgalmi, a kulturális, a kiskereskedelmi, a közlekedési és az egészségügyi - 
pedig legfeljebb 18 havi bérköltségét fedezheti. 
A hitel nettó kamata 0,1 százalék, kamatfizetésre azonban az idei év végéig türelmi 
idő áll rendelkezésre, a tőketörlesztés türelmi ideje pedig 9 hónap. A termék önállóan 
vagy a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusszal együtt igényelhető. 

 
 A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz kizárólag a Széchenyi munkahelymegtartó 

hitellel együtt igényelhető. 
A szabad felhasználású folyószámlahitel futamideje kettő év, a hitelt minden olyan 
vállalkozás is igényelheti, amelyet legkésőbb tavaly alapítottak. Az igényelhető 
hitelösszeg maximuma 100 millió forint, a vállalkozás által érzékelhető nettó kamat 
jelen termék esetében is 0,1 százalék. A kombinált hiteltermék együttes igénylése 
esetén maximum 40 százalékot kell kitennie a Széchenyi kártya folyószámlahitel plusz 
hitelterméknek. 

 
 A Széchenyi Likviditási Hitel forgóeszközhitel futamideje 3 év, a hitelösszeg 

maximuma 250 millió forint, nettó kamata 0,2 százalék. A szabad felhasználású hitelt 
számla nélküli finanszírozással többek között forgóeszköz beszerzésre, egyéb igénybe 
vett szolgáltatásra, és akár hitelkiváltásra igényelhetik a vállalkozások. 

 
A Széchenyi beruházási hitel plusz beruházási hitelcélokra, a kapcsolódó forgóeszköz-
beszerzés finanszírozására (utóbbi maximum 20 százalék erejéig), tárgyi eszköz 
beszerzésre, üzletrész vásárlásra (generációváltás elősegítésére), hitelkiváltásra is 
felhasználható a részletes termékszabályzatban foglaltak alapján. A beruházási hitel 
futamideje átmeneti jogcímen maximum 6 év, csekély összegű támogatásként 
nyújtva maximum 10 év. A hitelösszeg legfeljebb 1 milliárd forint, a vállalkozás által 
érzékelt kamat 0,5 százalék. A kamatfizetés türelmi ideje utóbbi két termék esetében 
szintén 2020 év vége, a tőketörlesztésé a likviditási hitel esetében 9 hónap, a 
beruházási hitel esetében pedig akár 24 hónap is lehet. 
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A hitelkonstrukciók a Széchenyi Kártya programot bonyolító KAVOSZ Zrt.-nél , valamit a 
számlavezető bankoknál érhetők el. 
 
3.8. Hitelviszonyt, és ahhoz hasonló, egyéb szerződéses jogviszonyt érintő kötelezettségek 
terén tett intézkedések (47/2020., 62/2020. Korm. rendeletek) 
A felek eltérő megállapodása hiányában a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a 
hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi 
lízingszerződésből (pl. autólízing is) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége 
akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 
kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (fizetési moratórium).  
A moratórium vonatkozik a munkáltatói kölcsönre, illetve a Nemzeti Eszközkezelő 
Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet-fizetési és bérleti díj fizetési 
kötelezettségére is. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti 
szerződési feltételek szerint teljesítsen. 
A fenti szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és 
nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a 
mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek. 
A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány 
rendeletével meghosszabbíthatja. 
A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás 
időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása 
alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. 
A fenti rendelkezéseket a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések 
alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni. 
A 2020.03.19. napját követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított 
fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 
öt százalékponttal növelt mértékét. 
A fent írtak a gazdálkodó szervezetekre és magánszemélyekre egyaránt vonatkoznak 
függetlenül attól, hogy milyen ágazatban tevékenykednek. 
Az adósnak minősülők körébe tartoznak a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi vállalkozások és a kollektív befektetési 
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény szerinti befektetési alapok is. 
Nemcsak az adós, hanem az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles 
személyekre is kiterjed a moratórium. Ez vonatkozik a főhitelező részére fizetendő minimális 
törlesztő részlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, 
bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben 
megállapításra kerülő vagy megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére is a 2020. 
március 19-e után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan. 
 
A garanciaszerződésre, illetve a garanciavállaló nyilatkozatra is alkalmazni kell a 47/2020. 
kormányrendelet 1. paragrafusának (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a szerződések 
teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos 
mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget 
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szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek (ez vonatkozik pl. a 
bankgaranciára is, ellenkező rendelkezés hiányában). 
A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát 
követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével 
megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő 
futamidőben esedékes törlesztő részletekkel együtt, a fizetési moratórium lejártát követően 
a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. 
A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az 
esedékessé váló törlesztő részlet és a fizetési moratórium alatt keletkező, részletekben 
megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti 
törlesztő részletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a 
díjakra is. 
 
3.9. Bértámogatási konstrukciók 
 
3.9.1.Azok a vállalkozások, amelyek képesek maximum 75%-kal csökkentett részmunkaidős 
foglalkoztatásra átállítani a munkavállalóikat, és a veszélyhelyzetet követően is várhatóan 
tovább tudják őket foglalkoztatni, 3 hónapig tartó bérkiegészítő támogatást kérhetnek. 
Maximális összeg: 112.418,- Ft. A bérkiegészítést a munkáltató és a munkavállaló közösen 
benyújtott kérelme és nyilatkozatai alapján közvetlenül a munkavállaló kaphatja meg a 
kormányhivataltól (Államkincstártól). A támogatás nem automatikus és feltételekhez kötött. 
A munkavállaló vállalja, hogy, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés 
szerinti munkaidő felét meghaladja, akkor az egyéni fejlesztési időben (a munkaidő 
csökkenés 30%-a) a munkáltató rendelkezésére áll, aki erre az időre (is) munkabért köteles 
fizetni. Az állam a lecsökkentett munkaidő miatt kieső nettó bér 70%-át (pl. 50%-os 
munkaidő csökkenésnél 35%-ot) fizeti meg támogatásként. Ha a csökkentett munkaidő a 
módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, akkor csak abban az 
esetben jár támogatás, ha a munkáltató vállalja, hogy a kieső jövedelem maradék részét 
megfizeti a munkavállalónak, és így a munkavállaló korábbi nettó keresete nem csökken! A 
támogatás igénylésének szigorú előfeltételei vannak, ráadásul a vállalások nemteljesítése 
esetén (például, ha a foglalkoztatotti létszám csökken a válsághelyzet alatt és az azt követő 2 
hónapon belüli időszakban) a munkáltató a munkavállalónak a kormányhivatal által 
közvetlenül utalt összeget köteles visszafizetni.  
A kérelmező Társaság köteles bemutatni, illetve arról nyilatkozni, hogy:  
 

 hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy további működése, valamint a munkavállalók 
megtartása nemzetgazdasági érdek; 

 a támogatási idő alatt nem fog elrendelni rendkívüli munkavégzést a támogatással 
érintett munkavállalók tekintetében (túlmunkát) 

 nem lett elmarasztalva jogerősen az elmúlt 2 évben munkavállaló be nem 
jelentéséért 

 (feketén történő foglalkoztatásért); nincs jogerősen megállapított EU-s forrásból 
származó munkahely teremtési- és megtartási pályázaton elnyert támogatás 
visszafizetési kötelezettsége; és 

 nincs ellene folyamatban felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy 
csődeljárás alatt 
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3.9.2. A kutató-fejlesztő tevékenységet végző vállalkozások munkavállalói támogatása a 
részmunkaidős kiegészítő bértámogatás mértékénél nagyobb, maximum havi 318.920 forint 
lehet 3 hónapos időszakra. 
 
3.9.3. Munkaerőpiaci programból nyújtható munkahelyteremtő bérköltség (6+3 havi 
100%) támogatásról  

 A támogatás szabályai: 
A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, 
ha programrésztvevő állami foglalkoztatási szervnél regisztrált álláskeresőt 
foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás kérelem 2020. május 18. 
napjától nyújtható be a Hirdetmény visszavonásáig. A támogatással összefüggő 
tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni. 
A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási (fővárosi kerületi) 
hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a 
támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására 
vonatkozó szabályok.  

 A támogatás időtartama, mértéke − A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap 
lehet, további fix 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség 
előírása mellett. 

 A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 
100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft. − A bérköltség támogatás igénybevételével 
egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre 
való jogosultságok is érvényesíthetőek (például szociális hozzájárulási adóról szóló 
törvény által biztosított adókedvezmény). A támogatásnál a munkáltató által 
ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás 
eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 
bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.  
 

3.10.Család- és nyugdíjasvédelmi program, egyéb speciális intézkedések 
 2021. februárjától egy heti plusz nyugdíjat biztosítanak a szenior korú 

állampolgároknak, amelyet minden évben növelnek, egészen addig, amíg teljesen 
vissza nem építik a 13. havi nyugdíjat. Erre 280 milliárdot biztosít a kormány. 

 A 65 éves életkor feletti idősek védelmében vásárlási idősáv 9.00-12.00-ig 
meghatározása az élelmiszerüzletekben, drogériákban, gyógyszertárakban 

 Meghosszabbítják a GYOD-ra vonatkozó határidőket, lehetővé teszik, hogy a tartósan 
beteg vagy súlyosan fogyatékos gyereket nevelő szülők magasabb összegű 
családipótlék-jogosultsága a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónapig ne 
szűnjön meg. 

 A családi pótlékra való jogosultság nem a 2019/20-as tanév utolsó napjáig, hanem a 
veszélyhelyzet végéig tart, 
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 75 ezer egyetemi hallgató fejezte be a tanulmányait, de a diplomát nem veheti át 
nyelvvizsga hiányában, most a kormány ettől a kitételtől eltekint, nyelvvizsga 
hiányában is megkapják a diplomát. 

 100 százalékban államilag támogatott, 8 hetes informatikai alapozó képzési program  
 
4. A koronavírus járvány munkavégzésre gyakorolt hatása 
A koronavírus-járványból kibontakozó válság sok tekintetben különbözik a legutóbbi, 2008-as 
válságtól. A kereslet drasztikus visszaesése és a kényszerű karanténok hatására a krízis a 
munka világában is egyből jelentkezett, ez pedig emberek millióinak életére és 
megélhetésére van hatással 
 
4.1. Távmunka elterjedése 
A távmunka sokak számára nyújtott védelmet a járvány idején, de ez leginkább a szellemi 
tevékenységet végző dolgozókat érinti: többek között az informatikai szektort, a 
multinacionális vállalatok, startup-ok irodai dolgozóit, és a szabadfoglalkozásúak egy részét 
(például fordítókat, grafikusokat) illetve azokat a kreatívokat, akik most távolról végezhető 
foglalkozásokra próbálnak átállni 
 
 
4.2. Digitális kompetenciák ugrásszerű javulása 
Bár az élőmunka-igényes iparágak lehetnek a válság főbb elszenvedői, jelentős eltérések 
tapasztalhatók az egyes vállalatokat illetően a technológiai érettségük alapján. Az erősen 
digitalizált cégek esetében, ahol már korábban rutinná vált a mobilitás, a távoli munkát 
támogató eszközök használata, az esetleges önkéntes karantén és egyéb korlátozó jellegű 
intézkedések kisebb mértékben akadályozták a mindennapi munkavégzést. A kevésbé 
digitalizált vállalatoknál az otthoni munkavégzés elrendelése, a körülményekre való gyors 
reagálás nehézségekbe ütközött, mely kockázatot jelent az üzletfolytonosságra vagy a 
munkatársak egészségére is. 
A vállalatok operációjára a járvány elsősorban a fizikai kontaktusok korlátozásán keresztül 
hatott. 
 A személyes jelenlétet igénylő megbeszéléseket telefonkonferenciával és videó 

megbeszélésekkel helyettesítették. Ebben nyújtanak segítséget a különböző 
kollaborációs és virtuális meeting room szolgáltatásokat nyújtó alkalmazások. Ezek 
segítségével lehetőség nyílik akár a dokumentumok közös szerkesztésére vagy a 
képernyő megosztására munkatársakkal. Az egyszerűen telepíthető és beszerezhető 
felhőalapú megoldások jelentősen csökkenthetik a vállalatok kitettségét a járványügyi 
intézkedések idején. 

 A személyes kontaktusok minimalizálása ugyanakkor nem csak a háttérfolyamatokat 
érintette, hanem az ügyfélkapcsolati tevékenységeket is. A jövőben várható a személyes 
ügyfélszolgálatok limitálása, mely nyomást helyez majd a telefonos és online 
csatornákra. A jól ismert webes és mobil alapú integrált önkiszolgáló és értékesítő 
alkalmazások mellett chatbot és IVR megoldások is elterjedtek a piacon, melyek 
támogatják az ügyfelek digitális csatornákra való terelését. 

 
A Mastercard 2020. májusi kutatása szerint az emberek Európa szerte az otthonukban töltött 
plusz időt új, online készségek elsajátítására is használták, a lakosság 37%-a kezdett el online 
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bankolni, több mint 28% próbálta elsajátítani az online egészségkezelést és 
gyógyszerrendelést, egyharmaduk (31%) pedig főzni tanult online, oktató segítségével. 
Népszerűbb új online tevékenység a tanulás, a felmérés szerint minden tizedik európai (10%) 
tanul programozást és 7 százalékuk tanul hangszeren játszani az internet segítségével 
 
4.3. E-kereskedelem intenzív növekedése 
2020. március közepén a koronavírus egyik napról a másikra átrajzolta Európa és 
Magyarország hétköznapjait. Az emberek nagy részét teljesen felkészületlenül érte, amikor a 
járvány hazai megjelenésével szinte egyidejűleg a kormány meghirdette a #maradjotthon 
kampányt, ezért mindenki elkezdte a legszükségesebb élelmiszerek, tisztítószerek, 
távmunkához és otthontanuláshoz szükséges eszközök pánikszerű beszerzését. Miközben a 
gazdaság szinte teljesen leállt, a koronavírus miatt kialakult helyzet sebességváltásra 
késztette az online kereskedelmet.  
Az online vásárlás az elmúlt hónapban meghaladta az összes egyéb költési formát: a 
magyarok több mint egyharmada (35%) elmondása szerint még soha nem vásárolt annyit 
online, mint az elmúlt hetekben. Az európaiak 57 százaléka gondolja ugyanezt. Az online 
szektor gyors növekedését több termékkategória megnövekedett népszerűsége 
okozza. Bizonyos kategóriák online kereslete kifejezetten a járvány-helyzet miatt lendült 
fel (élelmiszerek, tisztítószerek, vitaminok, gyógyszerek és egyéb FMCG termékek), míg más 
kategóriákban a digitális oktatás, távmunka okozott megnövekedett keresletet (műszaki 
cikkek, laptopok, számítástechnikai kiegészítők). 
 Az online áruházakban március közepe óta tapasztalható többletforgalom jellemzően három 
különböző vásárlói magatartás eredménye: 

 Átterelődés: a megnövekedett kereslet nagy része a hagyományos üzletekből 
csatornázódott át – részben az élelmiszer-boltokból, másrészt a bezárt, vagy 
csökkentett munkarendben működő áruházakból. 

 Előrehozott költés: a forgalom másik része tervezett, de előrehozott vásárlás: ide 
tartoznak a szórakoztató elektronikai cikkek, azon belül is a Netflix, YouTube és HBO 
GO-képes okos TV-k, valamint a laptopok 

 Extra költés: Természetesen volt egy olyan része is a vásárlásoknak, amely valójában 
pluszt jelentett, mert ha nem jött volna a járványhelyzet, nem kellett volna 
megvásárolni (ilyenek például az otthoni munkához kötődő számítástechnikai 
eszközök, otthon is használható sportfelszerelések, sporteszközök, továbbá játékok, 
videojátékok és főzéshez, otthoni hajápoláshoz kapcsolódó eszközök). 

 
Bár a koronavírus csak március második felében tört be a magyar lakosság hétköznapjaiba, 
az online kiskereskedelem első negyedéves eredményeire így is hatással volt. Az e-
kereskedők három hónap alatt mintegy 9,9 millió belföldi rendelést teljesítettek, bruttó 
149,6 milliárd forint értékben. A piac egészére nézve ez rendelési számban 15,9%, míg 
értékben 21,4%-os bővülést jelent 2019 első három hónapjához viszonyítva. 
A magyar online piac növekedése a várakozások szerint ez akár rekord közeli, 34-35%-os 
bővülést is jelenthet az áprilisi–júniusi időszakban. 
 
A koronavírus hatásaként a logisztikában átrendeződés figyelhető meg. Magyarországon 
a házhoz szállítás és a csomagautomata az a két átvételi mód, amely a vírus időszakában 
növekedni tudott. Az átadópontok szerepe ezzel együtt jelentősen csökkent. Sok személyes 
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átvételi pont és külső csomagpontként is szolgáló üzlet zárt be, illetve vesztett vásárlóbázist 
a home office miatt, ezzel jelentős hatást gyakorolva az online rendelések kézbesítési 
módjára. 
Míg 2019-ben a belföldi rendelések mintegy 43%-a valamilyen személyes átvételi mód révén 
került a vásárlóhoz (pl.: csomagpont vagy bolti átvétel), addig 2020 tavaszán a csomagponti, 
személyes átvételre eső forgalom döntő részben átterelődött a házhoz szállítási szolgáltatást 
nyújtó logisztikai cégekhez. Ennek köszönhetően, a futárszolgálatok egész áprilisban 
karácsonyi (novemberi, decemberi) vagy akár azt meghaladó csomagszámokkal dolgoztak. 
A házhoz szállítás esetében minden logisztikai cég gyorsan (már március második 
felében) megoldotta az érintkezésmentes átadást, az aláírás kikerülésére különböző 
módszereket dolgoztak ki, a csomagok nagyobb részét pedig a vásárlók előre, online módon 
fizették ki. 
 
5. A koronavírus járvány Sárbogárdi térségre gyakorolt hatása 
 
5.1. A koronavírus járvány és az ahhoz kapcsolódó gazdasági visszaesés az alábbi 
veszélyeket jelenti a térség gazdasága számára: 

 Ipari termelés visszaesése 
 Tervezett beruházások elmaradása, elhalasztása 
 Munkanélküliség növekedése 
 Kereskedelem területén fogyasztás visszaesése ( tartós fogyasztási cikkek ) 
 Ingatlanpiac stagnálása, bérleti díjak csökkenése 
 Szolgáltatások iránti kereslet csökkenése 

 
 
5.2. A kormányzat gazdaságélénkítő intézkedési lehetőségeket teremtenek a térség 
fejlődésére és felzárkózására: 

 Olcsó fejlesztési források biztosítása a beruházók részére 
 Munkahelymegtartó és munkahelyteremtő támogatások biztosítása a foglalkoztatók 

részére 
 Turisztikai ágazat támogatása, az abban rejlő lehetőségek (kerékpározás, túrázás, 

horgászat, lovaglás) kihasználása. A fertőzésveszély miatt a turizmus elindulhat a 
kevésbé látogatott, csendes vidékek felé.  
 

5.3. Sárbogárd Város gazdálkodását érintő változások 
A koronavírus járvány és az ahhoz kapcsolódó gazdasági visszaesés érzékenyen érinti az 
önkormányzatok gazdálkodását is. Az ipari termelés csökkenése miatt a korábbinál 
alacsonyabb iparűzési adó bevétel realizálható. Az elmaradó, vagy elhalasztott beruházások 
szintén a jövőbeni iparűzési adó bevételek elmaradását jelenthetik. A csökkenő 
foglalkoztatás, az álláskeresők számának növekedése miatt a szociális támogatásokhoz 
kapcsolódó kiadások növekedése várható. 
A gépjárműadó elvonása, valamint a védekezés miatti többlet feladatok kiadásai szintén 
csökkentik az önkormányzat tartalékait és lehetséges mozgásterét.    
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A kormányzat gazdaságélénkítő intézkedései, az olcsó finanszírozási források biztosítása 
révén új lendületet vehetnek a térségbe tervezet beruházások. A megvalósuló fejlesztések 
jelentős mértékben hozzájárulhatnak a foglalkoztatás és az adóbevételek bővítéséhez is.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Források : 
 

 Magyar Közlöny  
 Kormany.hu 
 koronavírus.gov.hu  
 Központi Statisztikai Hivatal adatbázisai 
 Növekedés.hu elemzései  
 GKI Gazdaságkutató Zrt. 2020. évi előrejelzései 
 Magyar Fejlesztési Bank Zrt. weblap 
 EXIMBANK Zrt. weblap 
 KAVOSZ Zrt, weblap 
 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara weblap 
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