
 

 

 

 
 

Az MGYOSZ javaslatai a járvány okozta gazdasági válság kezeléséhez 
 

 

A tagvállalatainktól, illetve az egyes ágazatokat képviselő tagszövetségeinktől (építőipar, 
gépipar, gyógyszeripar, vegyipar, könnyűipar, kereskedelem, idegenforgalom, vendéglátás, 
gépjármű-kereskedelem, nyomdaipar és egyéb ágazatok) érkező jelzések nyomán 
szövetségünk elnöksége az alábbiakban foglalja össze a járvány okozta helyzet kezelésére, 
illetve a károk enyhítésére tett javaslatait. 
 
Bár vannak ágazatok, amelyek keresletét növelte a krízishelyzet, illetve vannak olyan 
szektorok, ahol viszonylagos stabilitás érzékelhető, azonban a gazdaság széles körében súlyos 
gondok mutatkoznak. Határozott véleményünk szerint a kormányzatnak és a 
nemzetgazdaságnak fel kell készülnie olyan kimenetekre is, ahol a szokásos működés csak 
2021 második felére, vagy akár csak 2022 elejére áll helyre. 
 
Ezért a járvány által okozott válság hatékony kezelése kettős igényt támaszt: egyrészt azonnali, 
rugalmas intézkedéseket, másrészt a hosszú távú gazdaságpolitikai célok és eszközök melletti 
elköteleződést, a nemzetközi versenyképesség folyamatos, kiemelten tudásbázisú javítását.  
 
A következő rövid távú intézkedéseket javasoljuk: 
 

 a tavasszal bevezetett, a K+F dolgozók munkahelyének megtartására hivatott 
támogatási rendszer folytatását a válsággal erősen érintett ágazatokban, 
struktúrákban, ennek bürokratikus elemeinek csökkentése mellett. 

 egyszerűsíteni és új intézkedésekkel széles körben elérhetővé tenni a hatóságoknál a 
vállalkozások számára egyes digitális eljárásokat, ezzel megerősítve az elektronikus 
kommunikációs megoldások használatát. 

 a gazdasági szereplők pénzügyi stabilitása érdekében erősíteni az állami és 
önkormányzati kifizetések biztonságát, illetve jelentősen csökkenteni ezek határidejét. 
Ugyanezen okból a lehető legrövidebb idő alatt biztosítani a jogszerűen visszaigényelt 
áfa kifizetését.   

 a korábbiakban már jól működő járulék-, adóelengedések ismételt bevezetését a 
leginkább érintett vállalati kör vonatkozásában (a jogosultsági kritériumok minél 
szélesebb körű előzetes egyeztetése alapján). Megvizsgálni a befizetések 
elengedésének és moratóriumának (átütemezésének) kombinálását. 

 A szükséges módosításokkal (jogosultak köre) újra felkészülni a korábban működtetett 
„kurzarbeit” rendszerének bevezetésére, figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat is. 
2021 első két negyedévére fel kell készülni egy feldolgozóipari (különös tekintettel az 
autóiparra) visszaesésre. 
 



 A közcélú beruházásoknál két szempontot fontosnak tartunk figyelembe venni: 
o A válság ideje alatt is legyenek az önkormányzatoknak forrásaik, mert a kis- és 

középméretű, sokszor helyi cégeknek ez a munkák egy fontos forrása. 
o A válság az államháztartáson jókora középtávú léket üt, ezért az állam által 

finanszírozott beruházásoknál a belátható időn belüli mérhető pozitív cash-
flow hatás (bevételek növekedése, kiadások csökkenése) legyen fontos döntési 
tényező. 

 
Változatlan, de egyre nagyobb hangsúlyt igénylő hosszabb távú célok: 
 

 Az állam működésének további digitalizációja, illetve a már meglévő lehetőségek 
szélesebb körű alkalmazása nagyban hozzájárulhat a már megkezdődött 
adminisztráció csökkentés felgyorsításához. A pénztárgépes-, a számlázási- illetve az 
autópályadíj rendszer bevezetésével mind a kormányzat, mind a felhasználói oldal 
bizonyította, hogy megvan az alapja ambiciózus célok kitűzésének az állampolgárok, a 
vállalatok és az állam érintkezési felületének gyors digitalizálásához.  

 A szakképzési rendszer gyorsabb adaptálása a digitális forradalomhoz és a 
továbbtanulásra, folyamatos továbbképzésre való felkészítés. 

 A munkavállalói mobilitás elősegítése egyebek mellett lakhatási programokkal. 
Hosszútávon fenntartható, realista regionális politika, biztosítva a magas szintű humán 
ellátást egy hosszútávon fenntartható településszerkezetben. 

 Az állam azzal is segítse a vállalkozásokat, hogy a bejelentett intézkedések részletei 
haladéktalanul kerüljenek rendeletben, jogszabályban megfogalmazásra. 

 A szabályozások hatályban tartásának ideje vegye figyelembe a beruházások kifutási 
idejét. 

 A magyar vállalati szerkezet egyre erősödő, több irányú duális jellegének az enyhítése. 
(Egyrészt a multinacionális cégek és a hazai tulajdonú középvállalatok közötti 
hatékonysági szakadék csökkentésének elősegítése, másrészt a nemzetközi gazdaság 
működésébe integrált (jelentős részben külföldi tulajdonú) vállalati kör és a kizárólag 
hazai piaci igényeket kielégítő vállalati kör közelítése, ezek alapján a magyar gazdaság 
erősebb nemzetközi integrációja és így a növekedési kilátások javítása. 

 A magyar vállalati szerkezet töredezettségének az enyhítése, a felvásárlások, 
összeolvadások motiválása a kis- és középvállalati körben így is növelve a nemzetközi 
piacra lépés esélyeit. 

 A munkát terhelő járulékok reális, az előre definiált makrogazdasági pályához kötött 
ütemezett jövőbeli csökkentése. 

 

 
Az MGYOSZ mindezekben a kérdésekben csak úgy, mint eddig is kész rugalmasan 
egyeztetéseket folytatni a kormányzat illetékeseivel. 
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