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Gazdaságvédelmi intézkedések
A Covid-19 okozta gazdasági visszaesés ellensúlyozása érdekében a Kormány egy második intézkedéscsomagot 

mutatott be, amelynek részleteit 2020. április 7-én jelentették be. E gazdaságvédelmi akcióterv szabályait a hamarosan 

megjelenő Kormányrendelet fogja tartalmazni.

Ezzel egy időben a Magyar Nemzeti Bank is számos átfogó intézkedést jelentett be 2020. április 7-én, annak érdekében

hogy segítse a gazdaság védelmét és újraindítását. Ennek keretében stabil és kedvező költségű finanszírozási 

lehetőségekkel támogatja a gazdasági szereplőket. 

Jelen hírlevelünkben az MNB átfogó intézkedéseit foglaljuk össze, a későbbiekben a Kormány által most bejelentett 

második gazdaságvédelmi akcióterv öt fő területét, illetve a vonatkozó adóváltozásokat mutatjuk majd be.

A fenti témák tekintetében részletesebb elemzésekkel is készülünk, 

melyeket megszokott felületeinken tudnak majd elérni.
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A Monetáris Tanács döntései
Összesen 3000 milliárd forint a gazdaságvédelemre

A Monetáris Tanács április 7-ei döntése alapján a jegybank átalakította monetáris politikai eszköztárát és 

megváltoztatta működési keretrendszerét. A változtatásoknak köszönhetően a jegybank a számára fontos 

részpiacokon célzottan tud majd likviditást nyújtani és befolyásolja a monetáris kondíciókat. 

A jegybank 5 lépésben a bruttó hazai össztermék 6%-nak megfelelő, 

3000 milliárd forintnyi új forrást biztosít a gazdaság védelmére és újraindítására:

✓ 1000 milliárd forintos keretösszeget határozott meg az NHP Hajrá programra;

✓ átalakította nagyvállalati kötvényprogramját, hogy az NKP hatékonyabban nyújtson alternatív 

forrásbevonási módot a magyarországi nagyvállalatoknak;

✓ 250 milliárd forint értékben fizetett osztalékot a központi költségvetés felé;

✓ 250 milliárd forint likviditást hagy a bankrendszerben, miután felmentést adott az 1%-os

tartalékráta teljesítése alól (március 24-i MT döntés)

✓ 1500 milliárd forint értékben indít államkötvény és jelzáloglevélvásárlási programot,

Az MNB a kedvező kamatozású személyi kölcsönön túl bevezeti majd 

a fogyasztóbarát jelzáloghitelekhez hasonló fogyasztóbarát személyi hiteleket is.
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Szimmetrikus kamatfolyosó
Az MNB a kamatfolyosó szimmetrikussá tételéről döntött. Az alapkamat változatlanul 0,9 százalékos szinten maradt, 

hasonlóan a -0,05 százalékos szinten hagyott O/N betéti kamattal, miközben az O/N és az 1 hetes fedezett 

hiteleszközének kamatát 1,85 százalékra emelte. 

Az egyhetes betéti eszköz kamata változatlanul az alapkamat 0,9 százalékos szintjével egyezik meg, ugyanakkor 

lehetségessé válik az ettől való eltérés a kamatfolyosón belül. Az egyhetes betéti eszköz elfogadható mennyiségét minden 

héten az aktuális tender meghirdetésekor határozza meg a jegybank.

Az állampapírpiac stabil likviditási helyzetének megteremtése érdekében az MNB állampapír-vásárlási programot 

indít a másodlagos piacon, valamint a bankrendszer hosszútávú forrásellátottságának növelésére újraindítja 

jelzáloglevél-vásárlási programját. A program részleteit később kerülnek nyilvánosságra, de az MNB 1500 milliárd 

forintot tervez a célra fordítani.

Az MNB növelte monetáris politikai mozgásterét, azzal, hogy 2020 II. negyedévétől nem határoz meg célértéket az 

alapkamaton kamatozó eszközökből kiszorítandó bankrendszeri likviditás tekintetében, 

mely összességében 250 milliárd forintnyi likviditást jelent. 

Jegybanki eszköz Kamatláb mértéke Korábbi mérték Változás Új mérték

Jegybanki alapkamat 0,90% nem változik 0,90%

O/N jegybanki betét
Alapkamat - 0,95 

százalékpont
-0,05% nem változik -0,05%

O/N fedezett hitel
Alapkamat + 0,95 

százalékpont
0,90% +95 bázispont 1,85%

Egyhetes fedezett hitel
Alapkamat + 0,95 

százalékpont
0,90% +95 bázispont 1,85%
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Az NHP Hajrá program a kis- és középvállalkozások számára biztosít majd 

széles körben felhasználható forrásokat. Az április 20-án induló program 

keretösszegét a jegybank 1000 milliárd forinttal emeli meg, mely így 

az NHP Fix programból fennmaradó 500 milliárd forinttal együtt 1500 milliárd 

forint forrást biztosít a kkv szektornak. 

A főbb paraméterek megegyeznek majd az NHP korábbi fázisaival. 

Továbbra is 0%-os kamat mellett nyújtja az MNB a refinanszírozási hitelt 

és a vállalkozások által fizetendő kamat maximum 2,5%-os lehet. 

Maximális hitelösszeg 20 milliárd forint, a felhasználás módja lehet:

• Beruházási hitelek maximum 20 éves futamidővel;

• Forgóeszközhitelek legfeljebb 3 éves futamidővel;

• Európai Uniós támogatás előfinanszírozása;

• Hitelkiváltás az adósságszolgálat mérséklése céljából;

• Cégvásárlás.

A bankok hiteldöntésére ezentúl két hét áll majd rendelkezésre, 

ha a bankok nem tudnak döntést hozni, vagy elutasítják a kérelmet, 

az MNB más piaci szereplőt kér fel a hitel elbírására, így ösztönözve, 

hogy a kkv-k minél előbb forráshoz juthassanak.

Potenciálisan 200 hazai nagyvállalat 

számára biztosít a bankhitelek 

alternatívájaként forrásbevonási módot a 

jegybank Növekedési Kötvényprogramja. 

Az NKP 450 milliárd forintos keretösszege, 

melyből több mint 200 milliárd forint még 

rendelkezésre áll, változatlan marad, de 

módosulnak 

a program egyes paraméterei:

• A jegybank egy vállalatcsoporttal 

szembeni maximális kitettségét 

20 milliárd forintról 

50 milliárd forintra emeli;

• A jegybank a programban 

vásárolható értékpapírok 

futamidejét 10 évről 20 évre emeli.

Kis- és középvállalatoknak Nagyvállalatoknak

Az NHP Hajrá és az NKP konstrukciók keretében kibocsátott többlet pénzmennyiséget az MNB a preferenciális 

betéti eszközzel sterilizálja, így a programok hatása monetáris politikai szempontból semleges. 

Az MNB május 4-étől 2021 június végéig a preferenciális betétet sávos kamatozásúvá alakítja, az NHP Hajrá és 

NKP konstrukciók keretében megvalósuló, április 7-ét követő hitel és kötvényállomány-növekedésre 

4%-os kamatot fizet, ezáltal elősegítve a hitelintézetek érdekeltségét az hitelezési aktivitásuk fenntartásában.
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A KPMG Magyarország számára legfontosabb 
a kollégái és ügyfelei egészsége

1400 kollégánk otthonról dolgozik

Üzletfolytonosságunk, elérhetőségünk változatlan

Kiemelten támogatjuk ügyfeleinket – Covid-19 hírlevél és webináriumok

Vigyázzunk egymásra!
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Kapcsolat:

Rózsai Rezső
vezérigazgató

Beer Gábor
vezérigazgató-

helyettes

Rakó Ágnes 
partner,

kockázatkezelési

tanácsadás

Szalai Péter
igazgató, 

pénzügyi kockázatkezelési

tanácsadás
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