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BEVEZETŐ 

Tisztelt Vállalkozások, Tisztelt Vállalkozók! 

Mivel a koronavírus elleni védekezés érdekében hozott intézkedések hatására a 

közegészségügyi korlátozások jelentősen enyhülnek, a magyar – és ezzel egy időben az európai 

és globális – gazdaság járvány miatti nehézségei is lassan, de fokozatosan mérséklődnek. A 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a területi kamarákkal együttműködve, és támaszkodva 

a vállalkozások által küldött számtalan visszajelzésre – továbbra is elkötelezetten vesz részt a 

gazdaság teljes mértékű talpra állítását szolgáló kormányzati intézkedések megalkotásában, 

végrehajtásuk támogatásában, különös tekintettel az új lehetőségek minél hatékonyabb 

kiaknázására. 

Tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentumot folyamatosan frissítjük, ezért kérjük, hogy mindig a 

honlapunkon elérhető legfrissebb változatból informálódjon! 

HELYZETKÉP 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én világjárvánnyá nyilvánította az új 

típusú koronavírus okozta COVID-19 vírusfertőzést. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint 

Magyarország bruttó hazai összterméke 2020-ban várhatóan 7%-kal fog csökkenni. 1 A 

koronavírus járvány hatásaira vonatkozóan az első konkrét adatok: 

• 2020. márciusában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma az előző hónaphoz képest 56 ezer 

fővel2, majd áprilisban további 73 ezer fővel csökkent3, 

• 2020 márciusában az ipari termelés volumene 5,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól 

(becslés),4 ezen belül a járműgyártás 19,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbi termelési 

szinttől, míg az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása számottevően, 12,7%-kal nőtt az 

előző év azonos hónapjához viszonyítva, ugyanakkor a gazdaság teljesítménye az I. 

negyedévben 2,0%-kal nőtt5 az előző év azonos időszakához képest,  

• 2020. márciusban a koronavírus-járvány hatására a külföldi vendégek által a kereskedelmi 

szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben) eltöltött éjszakák száma 68%-kal, 

a belföldi vendégek által eltöltötteké 61%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához 

képest. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó áron számolt – összes bruttó árbevétele 60%-kal 

kevesebb volt.6  

 
1 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
performance-country/hungary/economic-forecast-hungary_en 
2 http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/fog2003 
3 http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/fog2004  
4 http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/ipa2003 
5 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/gde/gde2003.html  
6 http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/ksz2003 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/fog2004
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/gde/gde2003.html
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KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK 

A Kormány, figyelembe véve a gazdasági helyzetet és a vállalkozások igényeit, valamint építve 

az MKIK korábbi felméréseire és javaslataira, az elmúlt időszakban folyamatosan jelentette be 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv intézkedéseit, melyek célja a vállalkozások, elsősorban a hazai 

kis- és középvállalkozások támogatása a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból való 

kilábalásban. A gazdaság újraindítása érdekében a Kormány Gazdaságvédelmi Alapot hozott 

létre, melyet 1345 milliárd forinttal tölt fel.  

A GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV EDDIG MEGJELENT LEGFONTOSABB PILLÉREI 

Munkahelymegőrzés 

• Bértámogatás a veszélyeztett munkavállalóknak. 

• A munkák leállásának idejére a munkabért az állam 3 hónapig 70 százalékban átvállalja. 

• A kutatási és fejlesztési munkakörben dolgozók után 3 hónapra 40 százalékos 

bértámogatás jár. 

• A fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállalók biztosítási jogviszonya nem szűnik 

meg. 

• A gazdasági élet és a Kormány közötti kommunikáció megkönnyítésére vállalkozói 

információs portál létesült. 

 

Munkahelyteremtés 

• A munkavállalóikat megtartó, fejlesztő cégek számára technológiafejlesztésre, 

környezetvédelmi és energiahatékonysági beruházásra összesen több százmilliárd 

forintnyi keretösszeggel jelennek meg pályázatok. 

• A szabad munkaerő továbbképzéseken és átképzéseken vehet részt online távoktatási 

formában. A képzések tandíjainak 95 százalékát átvállalja az állam. 

• Az állást keresők kamatmentes felnőttképzési diákhitelre lesznek jogosultak. 

 

Kiemelt ágazatok támogatása 

• A turizmus és idegenforgalom, építőipar, film- és kreatív ipar, mezőgazdaság, 

egészségipar, élelmiszeripar, logisztika, közlekedés beruházási és fejlesztési 

támogatásokban, adócsökkentésben részesül, kedvező hiteleket és tőkeprogramokat 

kap. 

• Az idegenforgalmi adó december 31-ig történő felfüggesztése. 

• A SZÉP-kártya szociális hozzájárulási adójának 4%-ra mérséklése, és a keretösszeg 

megemelése. 

https://vali.ifka.hu/
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• Az egészségipar minden eddiginél jelentősebb támogatásban részesül, hogy a belföldi 

gyógyszer- és eszközgyártók termékei nagyobb arányban jelenjenek meg a magyar 

egészségügyben.      

• Támogatásban részesülnek az egyészségiparhoz kapcsolódó egyetemi és vállalati 

kutatóintézetek, létrejön az Egészségipari Innovációs Ügynökség. 

 

Vállalkozások finanszírozása 

• A Kormány vállalati likviditást segítő kamat- és garanciatámogatott hiteleket biztosít a 

magyar vállalkozások részére: 2000 milliárd Ft (hitelprogram) + 500 milliárd Ft 

(garanciaprogram) értékben. 

• Megjelentek a KKV-k modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 

segítő felhívások (GINOP-1.2.8-20 és VEKOP-1.2.6-20). 

• Tőkeprogramok kidolgozása a cégfelvásárlások megelőzése érdekében. 

 

Adminisztráció és adóterhek csökkentése 

• Csökkennek az adminisztrációs és az adóterhek. 

• A vállalkozások bármely adó mérséklését kérhetik abban az esetben, ha a 

járványhelyzet miatt kerültek nehéz helyzetbe. A könnyítés összege 5 millió forintot 

érhet el. 

• 5 millió forintos adótartozásig kérhetnek a cégek 12 havi részletfizetést vagy 6 havi 

pótlékmentes halasztást. 

• 2021-től 12%-ról 11%-ra csökken a kiva (kisvállalati adó) kulcsa.  

• A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése 2020. július 1-től. 

• Az éves beszámolók, adóbevallások leadási határideje 2020. szeptember 30. lesz. 

• Az Elektronikus Közúti Áruforgalom-ellenőrző Rendszerben bevezetik a biztosíték alóli 

mentességet. 

• Felgyorsítják az áfa-visszaigényléseket, mely így normál adózók esetében 75 napról 30 

napra, megbízható adózóknál 30 napról 20 napra csökken. 

• Különleges fizetési könnyítések, részletfizetési, fizetéshalasztási és adómérséklési 

lehetőségek lépnek életbe, a nyomtatványok is egyszerűsödnek. 

• A veszélyhelyzeti időszak mulasztásai miatt az adózói minősítésben az adózókat nem 

érheti hátrány. 

• A betegszabadság dokumentumait elektronikus másolatban is be lehet nyújtani. 

 

A vonatkozó jogszabályok az MKIK gondozásában korábban megjelent „Üzleti túlélőcsomag” 

kiadványaiban, illetve jelen dokumentum mellékleteként megjelent „Gazdaságvédelmi 

jogszabálytárban” olvashatóak.   
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KAMARAI SEGÍTSÉG, INTÉZKEDÉSEK 
 

Az MKIK és a teljes kamarai hálózat, mint a vállalkozások érdekeit képviselő köztestület, 

kiemelt feladatot lát el a gazdasági hatások felmérésében és kezelésében az érintett 

vállalkozásokkal és az ágazati szövetségekkel, érdekképviseletekkel együttműködésben. A 

kamarai hálózat készéggel áll a vállalkozások rendelkezésére, szolgáltatásait a gazdasági 

újraindítás serkentése érdekében alakítja a jövőben.  

 

A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

• A kamara a járvány kirobbanása óta folyamatosan elemzi a vírushelyzet gazdasági 

hatásait és a vállalkozói visszajelzésekre alapozva készíti el az igényeket összegző 

ágazati és általános javaslatcsomagokat a Kormány és az Operatív Törzs 

munkacsoportjai részére. A gazdaság újraindításával kapcsolatos aktuális hírekről, 

javaslatokról, illetve a vállalkozásokat közvetlenül támogató intézkedésekről, 

tematikus rendezvényekről az MKIK, illetve a területi kamarák honlapján keresztül 

tájékozódhatnak. A legfontosabb információk elérhetőségei: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 1. felmérés összefoglalója: https://mkik.hu/hirek/mkik-gvi-felmeres-
koronavirus-varhato-gazdasagi-hatasai  

- 1. javaslatcsomag: https://mkik.hu/hirek/az-mkik-osszegzo-azonnali-
beavatkozast-igenylo-javaslatai    

- 2. felmérés összefoglalója: https://gvi.hu/kutatas/602/a-koronavirus-
gazdasagi-hatasainak-vallalati-kezelese-masodik-hullam  

- 2. javaslatcsomag: https://mkik.hu/download/0/mkik-valsagkezelo-csomag-
0330  

- Kamarai vélemény a Gazdaságvédelmi Akciótervről: 
https://mkik.hu/download/200/mkik-velemeny-20200415 

- Koronavírussal kapcsolatos nemzetközi gazdasági hírek: 
https://mkik.hu/hirek/a-koronavirussal-kapcsolatos-nemzetkozi-gazdasagi-
hirek  

 
 

https://mkik.hu/hirek/mkik-gvi-felmeres-koronavirus-varhato-gazdasagi-hatasai
https://mkik.hu/hirek/mkik-gvi-felmeres-koronavirus-varhato-gazdasagi-hatasai
https://mkik.hu/hirek/az-mkik-osszegzo-azonnali-beavatkozast-igenylo-javaslatai
https://mkik.hu/hirek/az-mkik-osszegzo-azonnali-beavatkozast-igenylo-javaslatai
https://gvi.hu/kutatas/602/a-koronavirus-gazdasagi-hatasainak-vallalati-kezelese-masodik-hullam
https://gvi.hu/kutatas/602/a-koronavirus-gazdasagi-hatasainak-vallalati-kezelese-masodik-hullam
https://mkik.hu/download/0/mkik-valsagkezelo-csomag-0330
https://mkik.hu/download/0/mkik-valsagkezelo-csomag-0330
https://mkik.hu/download/200/mkik-velemeny-20200415
https://mkik.hu/hirek/a-koronavirussal-kapcsolatos-nemzetkozi-gazdasagi-hirek
https://mkik.hu/hirek/a-koronavirussal-kapcsolatos-nemzetkozi-gazdasagi-hirek
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ONLINE VÁLLALKOZÓI PIACTÉR KIALAKÍTÁSA 

• A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapja új, praktikus funkcióval bővült. A most 

kialakított „Vállalkozói Piactér" célja, hogy lehetőséget biztosítson a vállalkozások 

számára az üzleti kapcsolatok kialakítására, a partnerkeresés megkönnyítésére. A 

felületen a vállalkozások regisztrációt követően közvetlen ajánlatokat helyezhetnek el, így 

a „Vállalkozói Piactér” térítésmentes hirdetési felületet biztosít a felhasználók számára. 

 

  

 

 

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS TÁMOGATÁSA 

• A Modern Vállalkozások Programja országos tanácsadói hálózata a korlátozó 

intézkedések megszüntetését követően ismét személyes jellenléttel tud segítséget 

nyújtani az érdeklődő, vidéki vállalkozások számára. Természetesen a személyes 

megkeresések mellett az online ügyfélszolgálat továbbra is elérhető, a 

vallalkozzdigitalisan.hu oldalon megjelenő chatablakon keresztül, illetve a 

vallalkozzdigitalisan@ginop-mkik.hu email címen. 

 

 

 

 

  

 

ÚJ, KIEMELT TÁMOGATÁSÚ AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA  

• A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus 

járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások 

enyhítése érdekében új, kedvezményes feltételrendszerű, emelt hitelösszegű, 

kiemelt állami kamat- és kezességi díjtámogatásban, illetve költségtámogatásban 

részesített Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kerül bevezetésre.  

 

 

  

 

- Online digitális segélyvonal: 
https://vallalkozzdigitalisan.hu/digitalis_segelyvonal.html 

- Tanácsadói 
elérhetőségek: https://vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html 

- Tematizált digitalizációs tartalmak: https://blog.vallalkozzdigitalisan.hu/ 
- Online tréningek, hasznos webináriumok: 

https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/esemenyek/index.html 

 - Honlap: https://www.kavosz.hu/  
 

 - Vállalkozói Piactér: https://mkik.hu/piacter  

mailto:vallalkozzdigitalisan@ginop-mkik.hu
https://vallalkozzdigitalisan.hu/digitalis_segelyvonal.html
https://vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html
https://blog.vallalkozzdigitalisan.hu/
https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/esemenyek/index.html
https://www.kavosz.hu/
https://mkik.hu/piacter
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PÉNZÜGYI LEHETŐSÉGEK,  

FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL INFORMÁCIÓI 

A járványhelyzet sok vállalkozást hozott nehéz helyzetbe az adó- és járulékfizetési 

kötelezettség teljesítése tekintetében is. 

• https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/gyakori_kerdesek_vala

szok 

 

A MAGYAR NEMZETI BANK VÁLLALKOZÁSOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEI 

A MNB a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került hazai vállalatok támogatása 

érdekében NHP Hajrá! néven elindította mikro-, kis- és középvállalkozások talpra állását célzó 

programját. 

• https://www.mnb.hu/koronavirus/hirek/a-termektajekoztato-megjelenesevel-ma-

indul-az-nhp-hajra 

 

Az MNB a vállalatikötvény-piac likviditásának növelése érdekében indította el a Növekedési 

Kötvényprogramot. A mintegy 200 nagyvállalatot érintő program célja, hogy a hazai vállalatok 

a bankhitelek mellett megfelelő mértékben támaszkodjanak más finanszírozási formákra is. 

• https://www.mnb.hu/letoltes/nkp-termektajekoztato.pdf 

 

AZ EXIMBANK ÚJ EXPORTTÁMOGATÁSI KÁRENYHÍTŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZEI 

Az Eximbank három új kárenyhítő pénzügyi eszközt indít el a koronavírus gazdaságot érintő 

hatásaira reagálva. 

• https://exim.hu/termekeink/exim-karenyhito-programok 

 

HIVENTURES KKV ÉS STARTUP MENTŐPROGRAMOK 

A hazai kkv-k átmeneti likviditási problémáját tudják megoldani a Hiventures megjelent 

tőkefinanszírozási programjai. 

• https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/kkv-mento  

• https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/startup-mento 

  

https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/gyakori_kerdesek_valaszok
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/gyakori_kerdesek_valaszok
https://www.mnb.hu/koronavirus/hirek/a-termektajekoztato-megjelenesevel-ma-indul-az-nhp-hajra
https://www.mnb.hu/koronavirus/hirek/a-termektajekoztato-megjelenesevel-ma-indul-az-nhp-hajra
https://www.mnb.hu/letoltes/nkp-termektajekoztato.pdf
https://exim.hu/termekeink/exim-karenyhito-programok
https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/kkv-mento
https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/startup-mento
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NEMZETKÖZI ÁRUFORGALOMMAL, 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 

Az utazással, közlekedéssel, áruszállítással kapcsolatos általános EU-s intézkedésekről, illetve 

tanácsokról az alábbi felületen tájékozódhatnak (magyar nyelven):  

• https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-

and-transportation_hu#ensuringthefreeflowofgoodsandservices 

Folyamatosan frissülő gyorstájékoztató az egyes európai államok közúti fuvarozást érintő 

járványügyi intézkedéseiről: 

• https://nit.hu/index.php/2014-02-27-11-34-43/egyeb-hirek/1536-gyorstajekoztato-

az-egyes-eu-tagallamok-kozuti-fuvarozast-erinto-jarvanyugyi-intezkedeseirol 

Az Európai Bizottság kereskedelmi korlátozásokat vezetett be azon termékekre, melyek 

kulcsfontosságú szerepet töltenek be a járvány megfékezése érdekében folytatott munka 

során. Az exportengedélyek kritériumai, az érintett termékek köre, illetve az exportigénylés 

benyújtásához szükséges kitöltési segédlet Budapest Főváros Kormányhivatalának honlapján 

található: 

• https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kereskedelmi_osztaly/vedoeszkozok 

A közúti személy és teherforgalmat, vasúti személyforgalmat, légiforgalmat érintő 

intézkedések, határinfó, külföldön érvényben lévő áruforgalmi korlátozások folyamatosan 

frissülő tájékoztató oldala:  

• http://exporthungary.gov.hu/covid-19-koronavirus-tajekoztato 

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK  

Aktív segítség álláskeresőknek, munkáltatóknak: https://nfsz.munka.hu/  

Hazai exportáló vállalkozások támogatása: https://exim.hu/  

Nemzeti Befektetési Ügynökség - HIPA: https://hipa.hu/hu_HU/kezdolap  

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete koronavírus tájékoztató felület a honlapon: 

https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/10286-

koronavirus.html  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_hu#ensuringthefreeflowofgoodsandservices
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_hu#ensuringthefreeflowofgoodsandservices
https://nit.hu/index.php/2014-02-27-11-34-43/egyeb-hirek/1536-gyorstajekoztato-az-egyes-eu-tagallamok-kozuti-fuvarozast-erinto-jarvanyugyi-intezkedeseirol
https://nit.hu/index.php/2014-02-27-11-34-43/egyeb-hirek/1536-gyorstajekoztato-az-egyes-eu-tagallamok-kozuti-fuvarozast-erinto-jarvanyugyi-intezkedeseirol
https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kereskedelmi_osztaly/vedoeszkozok
http://exporthungary.gov.hu/covid-19-koronavirus-tajekoztato
https://nfsz.munka.hu/
https://exim.hu/
https://hipa.hu/hu_HU/kezdolap
https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/10286-koronavirus.html
https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/10286-koronavirus.html

