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Rendkívüli válság, történelmi lépések

2020 elején a koronavírus világjárvánnyá vált és történelmi léptékű válságkezelő intézkedésekre 
kényszerítette a kormányokat és jegybankokat. Példa nélküli volt a járvány gazdasági hatása az egész 
világon. Ezért a kormányok kiugró mértékben emelték költségvetési hiányaikat, támogatva a gazdaságot, a 
jegybankok pedig a gazdaság minden szereplőjének likviditását biztosították és a járvány alábbhagyásával 
a gazdaságok újraindulását segítették. 

A magyar gazdaságot erős immunrendszer mellett érte el a koronavírus-járvány köszönhetően a 
megelőző évtized gazdaságpolitikai intézkedéseinek. A Magyar Nemzeti Bank lépései következtében pedig 
Magyarország pénzügyi rendszere ellenálló és stabil helyzetben nézett szembe a „láthatatlan ellenséggel”. 

A koronavírus járvány hármas válságot okozott: gazdaságit, egészségügyit és lelkit, utóbbit a félelem 
okozza. A 2008/2009-eshez hasonló pénzügyi válságot sikerült elkerülni határozott, proaktív és preventív 
gazdaságpolitikai lépésekkel.

Az MNB a koronavírus okozta sokkokra időben, célzottan, rugalmasan és a megfelelő mértékben reagált: 

•	 A járvány kezdetén azonnali lépésként stabilizálta a piacokat. 

•	 A koronavírus-járvány megjelenése óta nemzetközi összevetésben is az egyik legtöbb forrást 
biztosította a gazdaság szereplői számára a nehézségek leküzdéséhez. 

•	 A pandémia alatti hétköznapok megkönnyítése érdekében és az egészség védelméért az MNB 
lépései a fizikai kapcsolat nélküli tranzakciókat ösztönözték. 

•	 Később a gazdaság újraindulását és a gazdasági növekedés megalapozását elősegítő eszközök 
bevezetéséről döntött.

Az oltási folyamat előrehaladásával az erőket a 
gazdaság újraindulására lehet összpontosítani. 
A gazdaság újraindítása után pedig ismét az 
egyensúly helyreállítására kell fókuszálni. Ugyanis 
a 21. században nem elegendő gyors gazdasági 
növekedést megvalósítani, hanem olyan fejlődést kell 
elérnünk, amely hosszú távon pénzügyi, környezeti és 
társadalmi szempontból is fenntarthatónak bizonyul.
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Az MNB 2021. május végéig 
9311 milliárd forint likviditást nyújtott  

a gazdaság szereplőinek:

1. Az egyensúly és növekedés képlete 
sikerének köszönhetően Magyarországot erős 
immunrendszer mellett érte a covid válság

A mögöttünk álló évtized az elmúlt évszázad legsikeresebb  
tíz évének számít gazdasági szempontból.

Az elmúlt száz évben most először értük el és tartottuk fenn tartósan a gazdasági növekedés és egyensúly 
képletét. A megoldás kulcsát a munkapiac reformja és ezen keresztül a teljes foglalkoztatás megközelítése 
jelentette. Az évtized elején ennek szellemében indult el a költségvetés és az adórendszer reformja, a Széll 
Kálmán tervek végrehajtása, illetve ezt támogatta a 2013-tól kibontakozó monetáris politikai és hitelezési 
fordulat is. A hazai foglalkoztatottsági ráta 2019-re a sereghajtók közül a régió élmezőnyébe és az uniós 
átlag fölé került. A gazdaság növekedése több, mint 2 százalékponttal meghaladta az EU átlagát, miközben 
egyensúlyi mutatóink is javultak. Hazánk gazdasági fejlettsége az évtized során az Európai Unió átlagának 
66 százalékáról 73 százalék fölé emelkedett, amivel visszaelőztük Lengyelországot és Szlovákiát. 

A magyar gazdaság egyensúlyi helyzetének javulása valamennyi fontos mutatóban tükröződött. Az MNB 
egyedülálló sikert ért el az inflációs cél elérésében: mindössze 4 hónap volt 2017‒2020 között, amikor az 
infláció valamilyen irányban kilépett a 3 százalék ±1 százalékpontos toleranciasávból. A Kormánnyal és a 
Bankszövetséggel együttműködve kivezetésre kerültek a lakossági devizahitelek, valamint a jegybank megerő-
sítette és hatékonyabbá tette a pénzügyi felügyeletet. A bankrendszer szabályozása is jelentősen átalakult, 
melynek eredményeként az ügyfelek sokkal jobb, bizonyos esetekben már minősített termékeket kaptak, míg 
a bankok tőkehelyzete, sokkellenálló-képessége megerősödött. A költségvetési hiány tartósan 2 százalék 
körül mozgott, számottevően csökkent az államadósság és 20 százalék alá mérséklődött a devizaadósság 
aránya. Mindemellett az összes külső egyensúlyi mutatónk markánsan javult, visszaigazolva az ország stabili-
tását. Ezek eredményeként a magyar gazdaságot erős immunrendszer mellett érte el a koronavírus-járvány.

Forrás: Maddison és Eurostat alapján MNB-számítás. 
Megjegyzés: Ausztriához viszonyított historikus növekedési többlet.
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2. A pénzügyi stabilitást sikeresen fenntartottuk

2013 óta a jegybank lépéseivel a korábbinál sokkal egészségesebb mederbe terelte a pénzügyi rendszer 
működését. Ez az ügyfelek oldaláról kiszámíthatóbb, biztonságosabb termékeket, a bankok oldaláról pedig 
válságállóbb működést jelent. Ez az új keretrendszer jól vizsgázott az elmúlt bő egy évben, a magyar 
pénzügyi szektor a legutóbbi válsághoz képest jelentősen erősebb ellenállóképességgel nézett szembe 
a koronavírus-járvánnyal. A jegybank pedig a rövidtávú kihívásokra is jól reagált.

A koronavírus-járvány okozta új kockázatokra válaszul a hitelezés fenntartása érdekében a kormány és 
az MNB azonnali intézkedéseket hozott:

• Tőkekövetelmények: A tőkekövetel-
mények ideiglenes csökkentése, az 
osztalékfizetések elhalasztására 
történő felhívás az esetlegesen 
növekvő veszteségek esetén is 
megteremtette a mozgásteret, hogy 
a bankok hitelezésüket fenntartsák. 
Az MNB intézkedései több mint, 
kétszeresére növelték a hitelezési 
aktivitás növelésére szabadon 
felhasználható tőkeállományt. 

• Likviditási követelmények: Az MNB 
ideiglenesen szigorította a devizafi-
nanszírozási kockázatokat célzó hazai 
likviditási és finanszírozási követel-
ményeket, ami preventív módon 
biztosította a stabil finanszírozás 
megfelelő szintjének fenntartását a 
turbulens környezetben. 

• Moratórium: Az MNB javaslatának megfelelően a kormány által bevezetett fizetési moratórium a 
járvány első hullámának kezdetétől azonnal enyhítette a háztartások és vállalkozások likviditási 
nehézségeit, támogatta a fogyasztás és beruházás fenntartását. 2021 februárjában mintegy 1,3 millió 
lakossági ügyfél és 35 ezer vállalat vett részt a moratóriumban, amely a 2020. március 18-ig folyó-
sított, részvételre jogosult lakossági hitelállomány 50 százalékát és a részvételre jogosult vállalati 
hitelállomány mintegy 34 százalékát tette ki. Ennek eredményeként mintegy 1600‒1700 milliárd 
forint maradt a háztartásoknál és a vállalatoknál fogyasztási, befektetési vagy akár megtakarítási 
célokból 2020 végéig, és 700‒800 milliárd forint 2021 júniusáig a program meghosszabbítása miatt.
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A stabilitás kifizetődő volt, a bankrendszer a járványhelyzet  
miatt kialakult válságban is tudott hitelezni. 

2020-ban a vállalati hitelállomány dinamikusan, 9,4 százalékkal nőtt éves szinten, míg a háztartási 
hitelportfólió még ennél is gyorsabb, 14,5 százalékos éves növekedési ütemet ért el, ami az EU egészében 
kiemelkedő teljesítményt jelentett. 

Forrás: IMF, ESRB, nemzeti hatóságok honlapjai, MNB.

2. ábra   A hazai fizetési moratórium főbb jellemzői és hatásai
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3. Megfelelő időzítéssel és jelentős tűzerővel 
reagált az MNB, segítve ezzel a gazdaság gyors 
újraindulását

A Magyar Nemzeti Bank számos kihívással szembesült, hiszen meg kellett őrizni a piacok stabilitását, az 
újraindulást segítő gazdaságösztönző lépésekre volt szükség, és a legfőbb célt, az árstabilitást övező új 
kihívásokkal is szembe kellett nézni. Ezért a korábbiaknál is komplexebb, célzottabb és rugalmasabb 
monetáris politikai reakció volt szükséges. A jegybank a korábbi évek tudatos politikájával megteremtette 
ennek lehetőségét. Az MNB eszköztárának széles körű alkalmazásával – már a koronavírus-járványt 
megelőzően is használt, valamint új, célzott eszközök bevezetésével – reagált a koronavírus-járvány okozta 
negatív hatásokra.

A Magyar Nemzeti Bank a koronavírus-járvány okozta pénzpiaci és reálgazdasági 
sokkokra időben, célzottan, rugalmasan és a megfelelő mértékben reagált. 

Elsőként a jegybank azonnali feladata a piacstabilizálás volt:

•	 Az elfogadható fedezetek körének kiterjesztésével az MNB mintegy 2600 milliárd forinttal növelte a 
bankrendszer számára potenciálisan elérhető likviditást.

•	 Az MNB javaslatával összhangban a Kormány a vállalatokkal és a háztartásokkal szemben is 
törlesztési moratóriumot írt elő, amely az adósok átmeneti nehézségeit segített megoldani.

•	 Az MNB állampapír-vásárlási programjának 2020 májusi elindítása óta több mint 2200 milliárd 
forint értékben vásárolt állampapírokat, amellyel hozzájárult az állampapírpiac stabilitásához. Az 
MNB állampapír-vásárlási programja a hozamok csökkenésén keresztül növelte az állam fiskális 
mozgásterét, amelyet a kormányzat koronavírus-járvány elleni védekezésre fordíthatott. 

•	 Az állampapír-vásárlási programon túl a jegybank szintén jelentős mennyiségű hosszú finanszírozást 
biztosított a bankrendszer számára, amely ugyancsak segítette a banki aktivitás fennmaradását. 

Később az MNB az azonnali likviditásnyújtó és piacstabilizáció lépések mellett az egyéb, a gazdaság 
újraindulását és a gazdasági növekedés megalapozását elősegítő eszközök bevezetéséről is döntött. 
Többek között azért, mert a koronavírus-járvány számos hazai vállalkozást hozott nehéz helyzetbe, ezzel 
új kihívások elé állítva őket:

•	 A jegybank 2020 nyarán két alkalommal, összesen 30 bázisponttal 0,6 százalékra mérsékelte az 
alapkamat mértékét. A kamatcsökkentések hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedésének gyors 
helyreállásához.

•	 Szintén a gazdasági növekedést ösztönző szakasz részeként az MNB 2020. április 20-án elindította 
az Növekedési Hitelprogram (NHP) legújabb konstrukcióját, az NHP Hajrá!-t 1500 milliárd forintos 
keretösszeggel. A konstrukció indulása óta tapasztalt jelentős érdeklődés miatt az NHP Hajrá 
keretösszegét az MNB több lépésben 3000 milliárd forintra emelte. A megemelt keretösszegből 
már több mint 2800 milliárd forintot használt mintegy 40000 kis és középvállalat működésre, 
korszerűsítésre, növekedésre.

•	 Az MNB Növekedési Kötvényprogramnak köszönhetően (a két lépésben 1150 milliárd forintra 
növelt keretösszeggel) a vállalati kötvénypiac likviditása a koronavírus-járvány alatt is jelentősen 
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növekedett, aminek következtében a kötvénypiacról történő forrásbevonásra a vállalatok immár 
a bankhitellel történő finanszírozás valódi alternatívájaként tekintenek. Az NKP forrásbevonási 
lehetőségével csaknem 60 vállalat élt.

•	 A jegybank kétszer 250 milliárd forintos költségvetésbe történő osztalékbefizetéssel is hozzájárult a 
koronavírus-járvány következtében kialakult válság kezeléséhez és a gazdaság sikeres újraindításához.

Összességében az MNB ebben a rendkívül nehéz helyzetben is elkötelezett maradt az árstabilitás 
fenntartása mellett és sikeresen teljesítette elsődleges célját. A 2017 óta tartó tendencia 2020-ban a 
koronavírus-járvány ellenére sem tört meg, a fogyasztóiár-index a tavalyi évben is szinte végig a jegybanki 
toleranciasávon belül alakult. 2020-ban az éves átlagos infláció 3,3 százalék volt, amellyel a jegybank 
sikeresen fenntartotta az árstabilitást Magyarországon. A koronavírus-járvány megjelenése óta a Magyar 
Nemzeti Bank nemzetközi összevetésben is – a GDP arányában – az egyik legtöbb forrást biztosította a 
gazdaság szereplői számára a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek leküzdéséhez.

Megjegyzés: A lengyel, cseh és román jegybankok esetében 2021-re vonatkozólag márciusi adatokat vettünk figyelembe. 
Forrás: jegybankok honlapjai, Eurostat. 

3. ábra   A vezető és a régiós jegybankok GDP-arányos mérlegfőösszegének változása 2020.  
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4. Egy nagy lépés az érintésmentes gazdaság 
felé

4.1. Pénzforgalom: PIN kód nélküli fizetési limit emelése, az 
azonnali fizetés használatának lehetősége
Annak érdekében, hogy minél több fizetésnél megvalósítható legyen, az MNB kezdeményezte a fizikai 
kapcsolat nélküli érintéses tranzakciót lehetővé tevő korábbi 5 ezer forintos PIN kód limit 15 ezer 
forintra történő emelését. A vírus időszakában az emberek a korábban megszokottnál kevesebb 
alkalommal mentek vásárolni, ekkor azonban a korábbinál nagyobb értékben vásároltak. Emellett a 
fizetési helyzetekben is megnőtt az igény a fizikai érintkezés csökkentésére, mint például bankkártya 
használata a készpénz helyett, lehetőleg a PIN kód beütése nélkül. A vásárlási szokások változása azt 
jelentette, hogy az eddigi 5 ezer forint alatti vásárlások egy része, ezen belül a kártyás vásárlások is 
jellemzően átcsoportosultak a magasabb, főleg az 5-15 ezer forint közötti értékkategóriákba. A limit 
MNB által javasolt 15 ezer forintra történt emelésének hatására közel 30 százalékponttal, 90 százalék 
fölé emelkedett azon érintéses kártyás fizetések aránya, amelyeknél nem kell PIN kódot megadni.

Az MNB kezdeményezésére 2020. március 2-án sikeresen elindult az azonnali 
fizetési rendszer, ami a pandémia alatt kényelmet és biztonságot nyújtott.

Ennek köszönhetően a fizikai kapcsolat nélküli fizetés a kártyás vásárlás mellett már azonnali fizetéssel 
is lehetséges. Az MNB kezdeményezésére – a világon egyedülálló módon – minden banknak kötelező 
volt az azonnali fizetési rendszerhez a csatlakozás, így már az indulást követően az átutalások több mint 
harmada azonnal teljesült. Az azonnali fizetés indulása a lehető legjobbkor történt, a pandémiás helyzet 
alatt már minden banki ügyfél számára elérhető volt a gyors és innovatív fizetés, amit így intenzíven el 
is kezdtek használni. A kis összegű tranzakciók száma az első negyedévben 7 százalékkal, a második és 
harmadik negyedévben 10 százalékkal, a vírus második hulláma alatt, a negyedik negyedévben 15 száza-
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lékkal nőtt az előző év azonos negyedévéhez képest. Ez alapján – vélhetően a pandémiás helyzet követ-
keztében – a korábbi kis összegű készpénzes tranzakciók egy része tartósan átcsatornázódhatott az 
azonnali fizetési rendszerbe.

Forrás: EKB, MNB. 

4.2. Banki ajánlások a minél kevesebb kontaktus mellett való 
működéshez
Amellett, hogy az MNB a pandémia ideje alatt – a kijárási korlátozások keretei között – elvárja az ügyfél-
kiszolgálás biztosítását, vezetői körlevelekben is szorgalmazta a fogyasztókat is érintő digitális megol-
dások alkalmazását. Az MNB iránymutatása alapján az intézményeknek törekedni kell az elektronikus 
úton való kapcsolattartás mellett arra is, hogy a banki tranzakciók digitális csatornán történő elvégzésére 
ösztönözzék ügyfeleiket. Az MNB a kihirdetett válsághelyzet ideje alatt átmeneti könnyítéseket biztosít a 
lakossági jelzáloghitel felvétel esetében: a folyósítás előtt el lehet tekinteni a közjegyzői okiratba fogla-
lástól, elektronikusan kiállított hatósági igazolások elfogadása javasolt, egyes, hitelekkel kapcsolatos ügyin-
tézés személyes megjelenés nélküli lebonyolítása támogatott, valamint bizonyos feltételek esetén a 
fedezetül szolgáló ingatlanok értékbecslése során a helyszíni szemle utólag pótolható.

Az MNB mindemellett a bankok fizetési moratóriummal kapcsolatos gyakorlatát, fogyasztói tájékozta-
tását folyamatosan nyomon követi és intézkedik a hibás gyakorlatok megszüntetése érdekében, illetve 
figyelmezteti a fogyasztókat.

4. ábra   Azonnali fizetések aránya az átutalásokon belül az indulást követő években
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5. Mi vár a magyar gazdaságra?  
Post-COVID szindróma helyett teljes felépülés!

Példa nélküli volt a járvány gazdasági hatása, de a magyar gazdaság ellenállónak bizonyult a válsággal 
szemben. A gazdasági teljesítmény 5,0 százalékkal mérséklődött 2020-ban, ami mérsékeltebb, mint az EU 
átlagának csökkenése. A vírus a korábbi időszak növekedésének legfontosabb pilléreit támadta meg. Nagy 
járműipari kitettségünk és a lezárások miatt leginkább sújtott turizmus ágazat magas súlya nagyobb vissza-
esést okozott a tavalyi év első felében. A lezárásoknak közvetlenül ki nem tett ágazatok (információ, 
kommunikáció) teljesítményének emelkedése azonban tompította a gazdaság visszaesését. A tavalyi 
recesszió ellenére – részben a beáramló külföldi tőke hatására – a hazai beruházási ráta magas maradt 
nemzetközi összevetésben is, illetve a hitelpiacok egészséges működése is fennmaradt az MNB-nek köszön-
hetően. Mindezek és a lakosság gyors átoltása is jó alap a gyors újrainduláshoz (1. táblázat).

Megjegyzés: A 2021-re vonatkozó előrejelzés a júniusi Inflációs jelentés alapján. A vállalati hitelállomány növekedési üteme a teljes 
pénzügyi közvetítőrendszerrel szemben fennálló hitelállomány alapján. 

*Nemzeti számlás adatok alapján. 
Forrás: Eurostat, KSH, MNB. 

A hazai kilábalást a háztartások fogyasztásának alakulása és a munkaerőpiac stabilitása is segíti. A hazai 
munkanélküliségi ráta nemzetközi összevetésben az egyik legalacsonyabb maradt, amit a jól működő hitel-
piacok és a célzott jegybanki és kormányzati programok (hiteltörlesztési moratórium, bértámogatások) 
segítettek. A hazai bérnövekedés az egyik legkedvezőbb volt Európában, a bértömeg 4,2 százalékkal 
emelkedett. Mindezek következtében a családok fogyasztása az EU átlagánál kisebb mértékben csökkent 
2020-ban (1. táblázat). 

Magyarország 2021‒2022-ben várhatóan az elmúlt 100 év leggyorsabb gazdasági helyreállását fogja 
elérni. A munkaerőpiac stabilitása, a beruházási ráta magas szintje, a magas lakossági megtakarítási ráta 
és a hitelállomány emelkedése egyaránt azt mutatja, hogy a hazai reálgazdaság helyreállítási potenciálja 
keresleti, kínálati és finanszírozási oldalról egyaránt jelentős. A gazdaság gyors helyreállítási potenciálja 

1. táblázat   Makrogazdasági mutatók alakulása hazánkban (százalék)

GDP-változás

MUTATÓ NEVE 2020
HELYEZÉS AZ 

EU-BAN (2020)
2021 

VÁRAKOZÁS

Munkanélküliségi ráta

Háztartási fogyasztás éves növekedési üteme

Bértömeg változása

Beruházási ráta (GDP százaléka)

A hitelintézeti vállalati hitelállomány 
éves növekedési üteme

A hitelintézeti háztartási hitelállomány 
éves növekedési üteme

-5,0 15. 6,2

27,3 3. 27,9

9,4 4. 7,8

4,1 5. 3,9

4,2* 4. 9,6

14,5 1. 11,0

-2,3 5. 4,6
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révén a GDP 2021-ben várhatóan 6,2 százalékkal emelkedik, majd 2022-ben 5,5 százalékkal, 2023-ban 
pedig 3,5 százalékos bővülés várható. A stabil fundamentumoknak és erős növekedésnek köszönhetően a 
hazai gazdasági teljesítmény idei év harmadik negyedévében érheti el elérheti a válság előtti szintet.

A gazdaság újraindítása után figyelmünket ismét  
az egyensúly helyreállítására kell fókuszálni. 

A fenntartható növekedés képlete ugyanis nem változott, a növekedés és az egyensúly csak együtt 
eredményezhet felzárkózást. Az előző évtizedben a régió sereghajtójából ismét az éllovasok közé 
kerültünk, de Csehország vagy Málta példája mutatja, hogy a felzárkózást az EU átlagához közeledve is 
folytatni lehet. A fenntartható felzárkózási pálya elérése pedig csakis a versenyképesség átfogó javításán 
keresztül biztosítható. A 21. században nem elegendő gyors gazdasági növekedést megvalósítani, hanem 
olyan fejlődést kell elérnünk, amely hosszú távon pénzügyi, környezeti és társadalmi szempontból is 
fenntarthatónak bizonyul.
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6. Az MNB válságkezelése külső szemmel

„Az IMF elégedett a magyar válságkezeléssel. A koronavírus-válság kezelésének vizsgálatára fókuszáló 
virtuális egyeztetések során a delegáció megállapította, hogy a magyar hatóságok gyorsan és határo-
zottan reagáltak a járvány okozta krízisre.”

„A magyar gazdaságot biztos alapokkal érte a jelenlegi világjárvány, majd a válságra megfelelően 
reagáltak a hatóságok – állapította meg éves felülvizsgálata során a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tárgya-
lódelegációja. A pozitív hangvétel mellett javaslatokat is megfogalmazott a szervezet a következő időszakra 
Magyarország számára.”

IMF

„Üdvözöljük a Kormány és a Magyar Nemzeti Bank által ma bejelentett eszközrendszert, mely véleményünk 
szerint jelentősen hozzájárul a veszélyhelyzet negatív hatásainak tompításához, és az azt követő gazdasági 
újraindulás elősegítéséhez. Külön kiemeljük, hogy a Kormány és a Magyar Nemzeti Bank kellő időben és 
nagyságrendben hozott érdemi döntéseket.”

Magyar Bankszövetség
2020. 04. 07.

„A kormány jól kezelte a válságot. Ennek köszönhető, hogy a gazdasági visszaesés kisebb a vártnál, és 
családtámogatási programok és a kkv-kat segítő hitelprogramok elősegítik a növekedést. A Magyar 
Nemzeti Bank kivételesen jó teljesítményt nyújtott. A Növekedési Hitelprogram, a Növekedési 
Kötvényprogram, a likviditásbővítési programok, a tőkepuffer-követelmények lazítása mind jót tettek a 
hitelezésnek.”

Csányi Sándor,
OTP elnök-vezérigazgató

„Az MNB-vel elégedett vagyok, gyorsan meglépett mindent, amit meg tudott. Gyakorlatilag megterem-
tették a lehetőségét annak, hogy az állam egy ideig korlátlan mértékben költekezzen.”

Zsiday Viktor,
befektető-portfoliókezelő, Citadella Alap

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/30/mcs050321-hungary-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
https://www.bankszovetseg.hu/hirek-aktualitasok.cshtml?lang=hun#a
https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/otp-bank-2020-eredmenyek-profit-hitel-csanyi-sandor-tozsde-reszveny.724573.html
https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/otp-bank-2020-eredmenyek-profit-hitel-csanyi-sandor-tozsde-reszveny.724573.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/koronavirus-jarvany-magyar-valsag-zsiday-viktor-kormany.704009.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/koronavirus-jarvany-magyar-valsag-zsiday-viktor-kormany.704009.html
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