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Minden eddiginél fontosabb a V4-ek egysége, közös álláspontot 

képviselünk majd az EU-csúcson 

▪  A csütörtöki EU-csúcs előkészítéseként Orbán Viktor miniszterelnök szerda 

délelőtt megbeszélést folytatott Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, majd 

délután a visegrádi országok miniszterelnökeivel is egyeztetett. 

▪  A tárgyalást videokonferencia keretében bonyolították le, ahogy a csütörtöki EU-csúcsra is 

videokapcsolat segítségével kerül majd sor. Az egyeztetések fő témája a koronavírus-

világjárvány miatt Európát sújtó válsághelyzet kezelése volt. 

▪  Mindkét tárgyaláson számba vették, hogy milyen károkat okozott a járvány az EU 

tagállamainak gazdaságában, valamint szóba kerültek azok a pénzügyi források és 

megoldások, amelyek igénybe vételével a kilábalás elindítható. 

▪  Most különösen fontos a V4-ek egysége, ezért a csütörtöki uniós csúcson a visegrádi 

országok miniszterelnökei közös, egyeztetett álláspontot képviselnek majd.  

http://www.koronavirus.gov.hu/


Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Fejlesztési Bank 

elnökével tárgyalt, aki szerint Magyarország jól kezeli a 

válságot 

▪  Orbán Viktor miniszterelnök telefonon tárgyalt Sir Suma Chakrabartival, az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnökével kedd délután. 

▪  A megbeszélés témája a koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági világválság volt. 

▪  Orbán Viktor részletesen tájékoztatta az EBRD elnökét a magyar gazdaságvédelmi 

akciótervről. 

▪  Chakrabarti elmondása szerint az EBRD folyamatosan kapcsolatban áll a Magyarországon is 

érdekeltségekkel rendelkező bankokkal, és a visszajelzéseik alapján megállapítható, 

hogy Magyarország hozzáértő és eredményes módon kezeli a válságot. 

▪  A bankelnök véleménye szerint Magyarország azon két tagállam egyike az Európai 

Unióban, ahol a legkisebb mértékű gazdasági visszaesés várható a koronavírus-

járvány miatt.  

  

Továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése. A Pesti úti otthon 

ügyében még zajlik a vizsgálat 
  
▪  Továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése, a honvédség pedig  többszáz 

idősotthon fertőtlenítését kezdte meg. 
▪  Emellett újabb védőfelszerelésekből álló szállítmányt kapnak a szociális intézmények, 

az OT felajánlásának köszönhetően szerdán. 
▪  A vizsgálat során kiemelten vizsgálják az egészségügyi ellátást, a dolgozók 

felkészültségét. 

▪  Az operatív törzs döntése alapján a népegészségügyi szakemberek országosan felmérték 

az idősotthonok körében a koronavírus elleni fertőtlenítés szükségszerűségét, és a 

Magyar Honvédség képességeinek felhasználásával szerdán kezdetét vette több száz 

intézmény térítésmentes fertőtlenítése. 

▪  A felmérések során az intézményvezetőket szakemberek keresik fel, akik nyilatkoznak 

arról, hogy igénylik-e a katonák segítségét. 

▪  A Honvédség a fertőtlenítést minden intézményben a vezető igényeinek megfelelően és 

az általa meghatározott területeken, helyiségekben hajtják végre. Amit a székesfehérvári 

vegyivédelmi zászlóalj, valamint az általuk felkészített, és a jelen feladatra speciálisan 

kiképzett közel 700 szerződéses és tartalékos katona végzi. 
▪  A fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonból 284 fertőzöttről és 28 elhunytról 

tudnak. 
▪  A járványügyi vizsgálat továbbra is zajlik. A  vizsgálat eredményét az országos 

tisztifőorvos értékeli.  
▪  A szociális intézmények közül, csak itt fordult elő tömeges megbetegedés. 



 

Újabb védőeszközök és lélegeztetőgépek érkeztek Magyarországra 

▪  Újabb védekezéshez szükséges eszközök érkeztek Magyarországra Kínából. 
▪   A védőeszközöket szigorú katonai rend szerint osztják szét, elsősorban kórházakba, 

rendelőintézetekbe kerülnek. 
▪  Szerdán mintegy 20 kórházba jutnak el a MOL által gyártott 21 ezer liter kéz- 

és fertőtlenítő anyagok. 
▪  A hatósági házi karanténok száma tovább csökkent, 11 049-re. A kijárási korlátozások 

szabályszegőivel szemben kedden országszerte 1113 intézkedés történt.  
  

Az egészségügyi intézmények országszerte növelik az 

ágykapacitásaikat 
  
▪  A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik 

ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára. 
▪  A koronavírusos betegek fogadására, már felszabadították a férőhelyek 50 százalékát. 
▪  825 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen. 
▪  Ténylegesen kevés helyről kellett beteget hazaküldeni, és az elbocsátás alapját kizárólag 

orvosszakmai döntés képezhette. Senkit nem lehet elküldeni, akit egészségkárosodás 

érne emiatt.  
▪  A krónikus betegséggel küzdő és ezért a járvány idején különösen 

veszélyeztetett emberektől kérjük, fokozottan figyeljenek az alapbetegségeik 

karbantartására. Az allergiásoknak is jobban oda kell figyelniük. 
  
  

EMMI: Mindenre felkészültünk az emberi életek 

védelmében, hogy senki ne maradjon ellátatlanul 
  
▪  A várható legrosszabb forgatókönyvre kell felkészülnie az egészségügynek a 

koronavírus-járvány kapcsán, hogy egyetlen magyar ember se maradjon 

ellátatlanul.  
▪  Külföldi példák mutatják, hogy az egészségügyi ellátórendszer a világ több 

országában összeomlott vagy teljesítőképességének határán áll azért, mert váratlanul, 

felkészületlenül kellett szembenézniük a tömeges megbetegedéssel. 
▪  A magyar kórházi ágyak kihasználtsága tavaly 66 százalékos volt, ami azt jelenti, hogy 

a kórházi ágyak 34 százaléka eleve üresen állt. 
▪  Az első magyarországi fertőzés megjelenése után - ahogy világszerte mindenhol - az 

elektív műtétek központi szabályozása mellett a betegek jelentős része önként 

lemondott a halasztható beavatkozásokról. Ez további szabadágyszám növekedéssel járt. 
▪  Így amikor utasításba kapták a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágykapacitásuk 60 

százalékát, akkor már az ágyak 58 százaléka országos szinten szabad volt. 
▪  Tehát mindössze további 2 százaléknyi szabad ágy biztosítása volt a feladat. 
  

 



ITM: a fiatalokat több intézkedés segíti a felvételinél, a 

szakképzésben és a diplomaszerzésben 

▪  A fiatalokat több intézkedéssel segíti a kormány a felvételinél, a szakképzésben, a 

diplomaszerzésben, a nyelvvizsgázásban, és a diákhitelnél. 
▪  A felsőoktatásban zajlik a felvételi folyamata, a napokban elérhetővé válik az 

ügyintézési funkció a felvi.hu felületen, amelynek segítségével ellenőrizhetik, 

módosíthatják, pótolhatják adataikat a jelentkezők, július 9-ig pedig egyszer 

módosíthatnak jelentkezésük sorrendjén is. 
▪  Az ITM javaslata szerint az iskolai szakképzésben a komplex szakmai vizsgák írásbeli 

részét az írásbeli érettségi vizsgák után, a gyakorlati vizsgákat pedig még májusban 

tartják meg. Szóbeli vizsgák ebben a képzési formában sem lesznek. 
▪  A felsőoktatásban és a szakképzésben is jól működik a digitális átállás: rengeteg jó ötlet 

született, ezek jelentős része a veszélyhelyzet elmúltával is jól hasznosítható majd. 
▪  Az egészség és az élet védelme a legfontosabb, de Magyarország alapvető érdeke a 

gazdaság minél gyorsabb talpraállítása is. 
▪  Több mint 75 ezer fiatalt segít a diploma megszerzésében, hogy akinek van vagy 

augusztus 31-éig meglesz a záróvizsgája, az nyelvvizsga nélkül is megkaphatja 

diplomáját. 
▪  Szaktudásukra szükség lesz a munkaerőpiacon az ország gazdasági újjáépítésében. 
▪  A diákhitel módosult: a májustól elérhető kamatmentes, szabad felhasználású Diákhitel 

Plusznak a kerete félmillió forint, egyes felnőttképzésekben résztvevőknek pedig 1,2 

millió forint. Augusztus 15-étől több mint kétszeresére emelkedik a szabad felhasználású 

diákhitel havonta igényelhető összege, így a következő tanévben akár 1,5 millió forint is 

igénybe vehető. 
  
 

PM: Az EU-ból továbbra sem érkezik konkrét támogatás a 

járvány elleni védekezéshez 
  

▪  A pénzügyi akciócsoport ülésén áttekintették a költségvetés és az uniós elszámolások 

helyzetét. 

▪  Bár az EU-ból továbbra sem érkezik konkrét támogatás a járvány elleni 

védekezéshez, Magyarország jelentős operatív fejlesztéseket valósít meg. 

▪  Ezekhez ebben az évben eddig 300 milliárd forintnyi uniós forrás érkezett, és a következő 

időszakban is mintegy 100 milliárd forintra várunk.  Idén az uniós források összege 

elérheti az 1300 milliárd forintot. 

▪  Magyarország megelőlegezi ezeket a támogatásokat, így a beérkező források a magyar 

költségvetés stabilitását erősítik. 

▪  A cél továbbra is az, hogy minden forrást biztosítani tudjunk a járvány elleni 

védekezéshez és a gazdaság újraindításához, és a fejlesztéseink is megvalósuljanak majd, 

a pénzügyi akciócsoport ezen dolgozik. 



PM: Megjelent az újabb adókönnyítésekről szóló 

kormányrendelet 
  
▪  Megjelent az újabb adókönnyítésekről szóló kormányrendelet. A Gazdaságvédelmi 

Akcióterv újabb adókönnyítő intézkedései több mint 200 milliárd forintot hagynak a 

magyar családoknál, a vállalkozásoknál és a lakosságnál. 
▪  A baloldali válságkezeléssel ellentétben, amely az adóemelésekre és megszorításokra 

épített, a nemzeti kormány adócsökkentésekkel és célzott támogatásokkal segíti a 

munkahelyek, a vállalkozások és a családok védelmét. 
▪  A kormányrendelet nemcsak azt rögzíti, hogy a tervezett adócsökkentések a válság 

ellenére folytatódnak, hanem számos olyan új intézkedést, amely a koronavírus-

világjárvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások terheit még tovább csökkenti. 
▪  Az idén július 1-jétől két százalékponttal - 17,5 százalékról 15,5 százalékra - csökken a 

szociális hozzájárulási adó mértéke, amely fél év alatt 160 milliárd forintot hagy a 

vállalkozásoknál, és az álláshelyek megőrzésében is segíthet. 
▪  A kisvállalati adó kulcsa 2021-től egy százalékponttal - 12 százalékról 11 százalékra - 

csökken, ami mintegy 10 milliárd forintot hagy jövőre mintegy 51 ezer vállalkozásnál. 
▪  Elegendő lesz a beszámolót és az ahhoz kapcsolódó bevallásokat szeptember 30-ig 

elküldeni. 
▪  A koronavírus-járvány miatt bajba jutottak újabb, speciális, ráadásul ingyenes 

fizetéskönnyítést vehetnek igénybe.  A 12 havi részletfizetés vagy a hathavi 

pótlékmentes fizetési halasztás mindegyik adófajtára kérhető, és 5 millió forintos 

tartozásig vehető igénybe. 
▪  A nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak elég a járvány alatt a nettó bért 

kigazdálkodniuk, hiszen még a munkavállalótól levont járulékra és szja-ra is járhat a 

kedvezmény. 
▪  További adóintézkedések segítik a turisztikai ágazatot: a vendégeknek 2020. december 

31-éig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, mert az állam megfizeti 

helyettük.  
▪  Mintegy egymillió munkavállalónak nőhet a Szép-kártyára érkező juttatása, ugyanis 

2020. június 30-ig a jelenlegi adóteher 32,5 százalékról 15 százalékra csökken. Ráadásul 

2020-ban a kedvezményes adókulccsal adható összeg is csaknem megduplázódik. 
▪  A munkavállalókat segíti, hogy a fizetés nélküli szabadság ideje alatt is jogosultak 

maradnak az egészségügyi ellátásra.   Teljes közlemény elérhető itt. 

  

ITM: Engedéllyel rendelkező ellenszérum előállításához keresnek 

gyógyult donorokat 
  

▪  A minél hatékonyabb kezelés érdekében a vírusfertőzésen már átesett, a "védettségüket 

megosztani hajlandó" újabb vérplazmadonorokat keres az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő kísérleti vérplazmaterápia 

kidolgozásához és alkalmazásához. 

▪  A projekten dolgozó vállalati-egyetemi kutatócsoport akár már a héten elkezdheti 

beadni a szérumot. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megjelent-az-ujabb-adokonnyitesekrol-szolo-kormanyrendelet


▪  Az orvosi vizsgálatok és a tudományos kutatások alapján kimutatható, hogy a súlyos 

betegek vérében kialakuló túlzott immunreakció, az úgynevezett "citokin-vihar" 

egészséges szérum hozzáadásával gátolható. Ha a szérumot a fertőzésből kigyógyult 

ember adományozza, a vér magas ellenanyagszintje miatt a kezelés még hatásosabb lehet. 

▪  A program teljes megvalósításához több szereplő szoros együttműködése szükséges: a 

gyógyultak önkéntes plazmadonációjától kezdve a kutatási eredményeket értékelő 

statisztikusokig. A kutatók fő partnere az ellenszérum előállításában a Kedplazma Kft. és 

az Országos Vérellátó Szolgálat, a betegek kezelése pedig a Semmelweis Egyetem 

segítségével valósulhat meg. 

▪  A szérumterápia legfontosabb eleme, hogy minél több olyan embert találjon a 

kutatócsoport, aki már átesett a vírusfertőzésen, és hivatalosan is gyógyultnak 

tekinthető, így védett a másokra veszélyes koronavírus ellen. A projekt az eddigi negyven 

jelentkező mellé ezért újabb gyógyultakat is keres, akik szívesen megosztják 

védettségüket a legyengült állapotban lévő súlyos betegekkel. A vérplazmavétel jóval 

kisebb megterhelést jelenet, mint egy véradás. 

  
  

Újabb 2700 munkahely jön létre a gödi Samsung gyárban 
  

▪  Gödön - ahol a kormány az első gazdasági övezetet kijelöli - a Samsung gyár 1600 

embernek ad munkát, de hamarosan fejlesztik az üzemet, további 2700 embert 

vesznek fel, így 4300-ra nőhet a ott foglalkoztatottak száma. 

▪  A rendelet értelmében a kijelölt gazdasági övezetből származó adóbevételeket 

elsősorban a terület környékére kell költeni, így a Gödön, Csomádon és a Dunakeszin 

élők érdekeit is figyelembe kell venni. A kérdés arról szól, hogy ezt az összeget ki fogja 

elkölteni, a városvezetés vagy a "nagyobb kitekintéssel rendelkező" megye, vagyis 

komplexen kell kezelni ezt a kérdést. 

▪  Amikor Magyarországon ezrek veszítik el a munkájukat a járvány miatt, nagyon 

fontos, hogy azokat a helyeket a kormány megpróbálja megerősíteni, ahol új 

munkahelyek jönnek létre. Erről szól a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, amely a 

nemzetgazdaság 18-20 százalékát megmozgatja. 

▪  A Samsung-gyár fejlesztése 400-500 milliárd forintba kerül, ezzel ez az egyik 

legnagyobb fejlesztés az országban. A beruházás egyben technológiai váltást is jelent, 

hiszen elektromos autókhoz gyártanak akkumulátorokat az üzemben. 

▪  A különleges gazdasági övezetek létrehozása egy lehetőség, amivel a kormány segíteni 

tud azokon a területeken, ahol munkahelyteremtés zajlik. Ez egy gazdaságvédelmi 

lépés. Egyelőre egy ilyen övezet van, de a lehetőség nyitva áll, hogy továbbiak jöjjenek 

létre. 

▪  Egyéni politikai érdekek sem írhatják felül a munkahelyteremtés fontosságát. Gödön 

jelenleg kaotikus politikai viszonyok vannak, hiszen az ellenzéki polgármester - 



korrupció vádjával - feljelentette a két alpolgármestert, és viszont. Ez nem kedvez a 

munkahelyteremtésnek, és 4600 ember megélhetése nem kerülhet veszélybe emiatt. 

  

Már a Görögországban lévő migránsok között is megjelent a 

koronavírus 
  

▪  Már a Görögországban lévő migránsok között is megjelent a koronavírus. 

▪  Újra az vált jellemzővé, hogy a görög szigetekre érkeznek az illegális bevándorlók, majd 

onnan - a tarthatatlan helyzet miatt - százas csoportokban szállítják át őket a szárazföldre. 

▪  Mivel a vírus a migránsok között is jelen van - 150 embernél állapították meg -, változott 

a kezelésük: inkább táborokban tartják őket, és karanténszabályokat vezettek be. 

▪  Jelentősen szigorították a határellenőrzést a balkáni migrációs útvonal mentén lévő 

államok; Szerbiában a hadsereg biztosítja a határt és a menekülttáborokat is. 

▪  Olaszországról enyhült a migránsok beáramlása, mert az embercsempészek nem 

indítottak csónakokat és a velük együttműködő civil szervezetek sem futottak ki hajókkal. 

  

Az MFB Csoport közel 1500 milliárd forinttal segíti a gazdaság 

újraindítását 
  
▪  Az MFB Csoport közel 1500 milliárd forinttal segíti a gazdaság újraindítását. Összehangolt 

hitel-, tőke- és garanciaprogramok indulnak. 
▪  A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és a hozzá tartozó vállalatcsoport (MFB Csoport), 

összesen 1490 milliárd forint keretösszegű finanszírozási csomagot bocsát a magyar 

vállalkozások rendelkezésére összehangolt hitel-, tőke- és garancia programokon 

keresztül. 
▪  A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására, illetve a gazdaság 

újraindításának elősegítésére kidolgozott programok egyaránt célozzák a vállalkozások 

likviditási problémáinak megoldását, a munkahelyek megőrzését, a beruházási, 

fejlesztési tevékenység ösztönzését és a cégek hazai kézben való megőrzését. 
▪  Az MFB Csoport a teljes finanszírozási eszköztárát és termékportfólióját érintő 

csomagot dolgozott ki, amely a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a 

nagyvállalatok számára célzott módon biztosítja a működés fenntartásához, 

munkavállalóik megtartásához, illetve beruházásaik megvalósításához szükséges forrást. 
▪  A program-csomag, nem csak arra biztosít lehetőséget a vállalkozásoknak, 

hogy átvészeljék ezt az időszakot, hanem arra is, hogy sikeres résztvevői legyenek a 

gazdaság újraindulásának és további fejlődésének. Ennek érdekében a vállalkozásokat 

állami kezességvállalás, valamint kamat- és díjtámogatás segíti a csomag egyes termékein 

keresztül. 
▪  Az MFB ennek érdekében a hazai és európai uniós forrású hitelprogramokon keresztü 

forrást biztosít a vállalkozások számára - összesen 439 milliárd forint keretösszegig. A 



programok mind az elérhető hitelösszeg, mind a hitelcélok tekintetében széles 

körben nyújtanak megoldást a cégeket érő kihívásokra. 
  
  

Benyújthatók a Magyar Falu Program újabb pályázatai 
  

▪  A Magyar Falu Program keretében közösségi terek fejlesztésére és közösségszervezők 

foglalkoztatásának támogatására pályázhatnak szerdától a kistelepülések önkormányzatai 

és a történelmi egyházak. A pályázat keretösszege 10 milliárd forint. 

▪  A Magyar Falu Program forrásaiból egyházi és önkormányzati közösségi terek építését, 

felújítását, valamint közösségi programszervező foglalkoztatását finanszírozhatja a 

nyertes pályázó. 

▪  Mind az önkormányzati pályázati kiírás, mind az egyházi felhívás esetében a közösségi 

épületek külső és belső tereinek építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére 30 

millió forintos összeghatárig igényelhető a támogatás, közösségszervező bértámogatására 

pedig közel 3 millió forint fordítható.  


