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Amint tapasztaljuk, a koronavírus-járvány nagyon rövid idő alatt jelentős változásokat idézett 

elő a gazdasági élet szinte minden szereplőjének életében. Az agilitás, a gyors alkalmazkodó-

képesség talán soha nem volt még ilyen fontos, mint napjainkban.

Készen kell állni arra, hogy gyorsan, de ugyanakkor átgondoltan reagáljunk a változásokra, 

és akár hosszú távú gazdasági döntéseket hozzunk ebben a komplex és bizonytalan 

környezetben.

Annak érdekében, hogy ügyfeleink minél hatékonyabb és jobb válaszokat adhassanak 

az előttük álló kihívásokra, testre szabott szolgáltatásokat dolgoztunk ki. A következő 

termékeinkkel és szolgáltatásainkkal tudjuk ügyfeleinket támogatni és számukra valós, 

kézzelfogható értéket teremteni a járvány kapcsán kialakult gazdasági helyzetben:
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Teljeskörű, gyakorlati támogatást nyújtunk ügyfeleinknek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

támogatások igénylésével kapcsolatban

Részmunkaidős foglalkoztatás és K+F támogatás
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▪ A veszélyhelyzet ideje alatt, és annak megszűnését követő egy hónapon belül is kérheti a munkavállaló és 

a munkáltató a részmunkaidővel kapcsolatos állami támogatást, amely valós segítséget jelenthet a 

munkavállalóknak.

▪ Bár a csökkentett munkaidős támogatás azzal nem kombinálható, de a kutatás-fejlesztési tevékenységet 

végző munkavállalók munkabérére is igényelhető támogatás, amely már 1-2 kolléga esetében is jelentős 

megtakarítást jelenthet.

▪ A fenti folyamatok tekintetében kollégáink gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve nyújtanak praktikus 

segítséget és gyors támogatást az igénylés menetével, az annak során felmerülő értelmezési kérdésekkel 

kapcsolatosan, illetve állnak rendelkezésre a kérelem benyújtása során is.

Keresse bizalommal szakértőnket:

dr. Kricskovics-Béli Boglárka

Boglarka.Kricskovics-Beli@kpmg.hu

+ 36 70 520 4507
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Praktikus válaszokkal és gyakorlati javaslatokkal támogatjuk ügyfeleinket 

a gazdasági tevékenységek gondos előkészítése és megvalósítása kapcsán

A gazdasági tevékenység újraindítása –
Újranyitási szolgáltatások
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▪ A munkáltatók, cégek „újranyitását” mindenképpen gondos előkészítésnek kell megelőznie

▪ Munkáltatóként fokozott felelősséggel járó döntéseket kell hozni, mivel továbbra is a kollégák egészsége a 

legfontosabb szempont.

▪ Mit kell átgondolni egy hosszú időn keresztül tartó „home office” időszak után? Mire figyeljen a munkáltató? 

Kikkel érdemes konzultálni? Milyen egészségügyi kockázatokat kell mérlegelni? Hogyan javasolt kivitelezni 

a visszatérést? Számos ilyen és ehhez hasonló kérdés merül fel mindannyiunkba

▪ A fenti kérdésekre adunk válaszokat, megoldásokat és támpontokat az általunk készített rövid, praktikus 

iránymutatással.

Keresse bizalommal szakértőinket:

dr. Kricskovics-Béli Boglárka 

Boglarka.Kricskovics-Beli@kpmg.hu

+ 36 70 520 4507
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Állami támogatások a versenyképesség
növelése kapcsán
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Keresse bizalommal szakértőinket:

Wieder Gergő

Gergo.Wieder@kpmg.hu

+36 70 333 1471

dr. Krénusz Ákos

Akos.Krenusz@kpmg.hu

+36 70 370 1892

Ügyfeleinknek teljes körű tanácsadást nyújtunk a támogatásra való 

jogosultság előzetes vizsgálatában és a támogatás igénylése során

▪ A vállalkozásoknak érdemes lehet a járvány gazdasági hatásait fejlesztésekkel 

kompenzálni, ellensúlyozni. Az igazán előrelátó vállalatok pedig már most 

elkezdhetnek a járvány utáni időszakra is felkészülni!

▪ A fenti célokhoz megfelelő segítséget nyújthat az újonnan bevezetett 

versenyképesség növelő támogatás, amely tárgyi eszközök és immateriális 

javak beszerzéséhez használható fel vissza nem térítendő állami támogatás 

formájában. A finanszírozás maximális összege 800.000 euró lehet. Tanácsot 

adunk a támogatás igénylési feltételeinek való megfeleléshez és végigkísérjük

ügyfeleinket a támogatási dokumentáció aláírásáig vezető úton.

mailto:Gergo.Wieder@kpmg.hu
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Egyszerűsítés és költségcsökkentés. A KPMG digitális megoldásai gyors és hatékony 

megoldásokat adnak komplex, hosszadalmas, mindenkit terhelő feladatokra.

Digitális megoldásaink – gyors és hatékony
segítség az AI és a robotika területeiről
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▪ Megoldásaink zászlóshajója a mesterséges 

intelligencia alapú Luminance, ami minden 

(hazánkban elsőként magyar nyelvű!) 

dokumentumot azonnal olvashatóvá, 

elemezhetővé és összehasonlíthatóvá tesz.

▪ A megoldást ajánljuk többek között nagy 

mennyiségű jogi dokumentáció gyors, pontos és 

testreszabott átvizsgálására; az egyes 

dokumentumok kapcsán elvégzendő, repetitív 

Keresse bizalommal szakértőinket:

— feladatok automatizálására; és meglévő 

szerződésállomány kezelésére is.

▪ Emellett ügyfeleink számára olyan digitális 

szerződés előkészítő megoldást is kínálunk, 

amely az Önök által használt szerződésminta 

alapján egy előre meghatározott döntési fa 

szerint automatikusan legenerálja az egyes 

szerződéseket, egyszerűsítve ezáltal a 

szerződéskészítési folyamatot. 

Szalai-Bordás Gergő

Gergo.Szalai-Bordas@kpmg.hu
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Gondos előkészítéssel, támogató hozzáállással, aktív részvétellel és tanácsadással 

nyújtunk jogi támogatást Ügyfeleinknek, ha elkerülhetetlenné válik a létszámcsökkentés.

Gondoskodó létszámcsökkentés
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▪ Ha elkerülhetetlen a létszámcsökkentést nem 

mindegy, hogy arra hogyan kerül sor.

▪ Támogatást nyújtunk, mind egyéni, mind pedig 

csoportos létszámcsökkentések lefolytatása 

kapcsán, ideértve nem csak a jogszabályok 

ismeretét és gyakorlati alkalmazását, hanem a 

megfelelő, átgondolt előkészítést és a 

munkavállalók, érdekképviselettel és munkaügyi 

hatósággal való kommunikációt. 

Keresse bizalommal szakértőnket:

▪ Valljuk, hogy amennyiben erre a legvégső 

lépésre kell elszánnia magát az ügyfelünknek, 

azt gondos előkészítéssel, támogató 

hozzáállással, a munkavállaló lehetőségekhez 

képest legmesszemenőbb támogatásával 

érdemes megtenni, és a munkavállalók jövőbeni 

elhelyezkedését elősegítő megoldásokat is 

indokolt átgondolni.
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Amennyiben a fentiek kapcsán bármilyen kérdésük, vagy észrevételük volna, 

kérjük keressék szakértő kollégáinkat bizalommal!

Üdvözlettel,

Beer Gábor

Szenior partner

Rakó Ágnes

Partner

Tóásó Bálint

Partner



kpmg.com/socialmedia

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes 

vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik 

pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi 

vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, 

amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre 

vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International lajstromozott védjegye.

© 2020 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a 

független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International 

Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez 

kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


