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Hármas válság

• Gazdasági-társadalmi csomópontválság (idült)

• Ökológiai (idült)

• COVID-19 (heveny) ← Távolságtartás, mobilitás korlátozása 
• Több szektort érint

• Különösen: személyi szolgáltatások, kisvállalkozások, nemzetközi áru- és 
személyforgalom

• Keresleti és kínálati sokk is (+ termelő láncok megszakadása → hosszabb távú
hatás) 

• Külső és belső piacok is → egyszerre jelentkezik több régióban →

• Nincs áthárítási lehetőség a globális hierarchiában

• Sőt, szolidaritást igényel (EU)



kooperáció

(g)lokalizáció

szolidaritás

kaotikus nemzetközi mobilitás

anarchikus anyagcsere a 
természet és a társadalom között

Anarchikus termelés 
(piaci verseny 
profitért)

MegoldásOk Okozat



Tudatosság, előrelátás, 
együttműködés, 
tervezés

Kelle
ne….



A Covid-19-válság kezelése - példák



ország\intézk.
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csomag GDP 

%-a

egészségügy
foglalkoztatás, 

vállalkozások
adók, járulékok hitelezés munkanélküliség rászorulók egyéb 

Németország
8,9% (24% - 

Hgarancia)

2 hét fiz. betegszab. 3 

havi 2/3 részben fiz. 

távollét

Kurzarbeit (10m fő) VAT-csökkentés
H-törl.-i moratórium, 

olcsó H,  H-garancia

MN-ellátás 

kibővítése

kisjövedelműek, 

önfoglalkozt. támog 

(csp.  és alapjöved.) 

digitalizáció, 

zöldenergia, ök-k 

támogatása

USA 12%
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tesztelésre  >100 md$
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Járulékfiz. -
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csökk. 
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eü-ellátás 
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adókönnyítés, TB-
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kamatcsökk., H-törl. 
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felszer. gyártóknak, mg-
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(gyorsítás, 

kiterjesztés)

belső migráns Mv-k MN-

ellátása

MN 6(20)%, +20 
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kis ker-eknek előreh. 
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lakosságnak, KKV-nak,  

kamatcsökk, H-törl. 
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13. h. nygdíj előreh., 

Bolsa Famila +1 m fő, 

egyéb kp-transzferek, 

önkormányzatok 

támogatása

Kongó, D.K. 0,3%
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minimális társasági 
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MN ellátás nincs 
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2 havi ingyen víz, áram, 
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Dél-Afrika 10%
tömegközl. eszk.-k 
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importterhek csökk.
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MN-ellátás 
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4 havi adóvisszatér., 6 

havi megnövelt családi 

jutt., élelmiszer, 

hajléktalan-ellátás

ár- és 

exportkontroll, 

állami infrastrukt.-

programok

Magyarország

4,3% (átcsop. 

+ új adók, pü., 

multik)

felszerelés, 

béremelés, bérkieg

foglalk. támog. 

részMidő (4h), 

fiatal/ht. MN (6+3) 

szocho csökk.
kedvezményes H, QE 

(150 md Ft)

közfoglalkoztatás 

(?)
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től
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pénzelvonás (gk. 

adó egy része)

COVID-válság kezelés a világban - példák

Hagyományos



Magyar válságkezelő csomag – GDP 4,3%-a

• 2020. ápr. 4, két alap

• Gazdaságvédelmi Alap (1,345 md Ft – GDP 2,9%-a)

• Átcsoportosítás: 922 md a minisztériumoktól, 423 md a foglalkoztatási alapból

• Járvány Elleni Védekezési Alap (663 md Ft – GDP 1,4%-a) 

• Átcsoportosítás + költségvetési tartalék + már eldöntött béremelés

• 34 md Ft önkormányzatoktól gk-adó elvonás; 1,2 md Ft a politikai pártok állami támogatásának fele

• Új források: 91 md Ft pótadó (kisker. multikra, pénzügyi szférára)

• + 2020. júli. 1-től: a már 2016-ban betervezett adócsökkentés (szocho 15,5%)

• + A munkavállalói járulékok összevonása: „TB-járulék”.
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(Magyar Közlöny 2020. 66. sz.)

Gazdaságvédelmi Alap Járvány Elleni Védekezési Alap

+ 2020. júli. 1-től: a már 2016-ban betervezett adócsökkentés (szocho 15,5%)

+ A munkavállalói járulékok összevonása: „TB-járulék”.





Magyarország – munkahelyvédelem

•Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása:
• 4 hóra, pályázni 2020. aug. 31-ig lehetett

• Érintett: 270 ezer dolgozó, 55 ezer vállalkozást, 105 milliárd forint

•25 év alattiak és hosszú távú munkanélküliek 
foglalkoztatásának támogatása:

• 6+3 hónap (továbbfoglalkoztatás)

• havi bruttó max. 200 ezer Ft támogatás a foglalkoztatónak 

• Érintett júliusig: 34 ezer fő, 80 %-uk a pandémia miatt állását elvesztett 
dolgozó



Köszönöm a 
figyelmet!


