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- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

o http://www.mae.ro/node/51759 

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

https://www.mae.ro/node/51917 

- Magyarországon működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://budapesta.mae.ro/ 

o Telefon:  +36 1 384 83 94 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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Covid-jelentés- Magyarország   

Forrás: https://www.kormany.hu; https://index.hu; https://hu.euronews.com; 
https://koronavirus.gov.hu  

 

 

Dátum JELENTÉS 

2020.09.23
-10.09. 

 Nemzeti Népegészségügyi Központ: A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
(NNK) megkezdte az antigénalapú gyorstesztek összevetését, összehasonlító 
klinikai vizsgálatát a PCR-tesztekkel. Amennyiben ezek a gyorstesztek kellően 
érzékeny és valós adatokat szolgáltatnak, használni fogják azokat a gyorsabb 
diagnózis felállításához. 

 Agrárminisztérium: 2,5 milliárd forint támogatás nyíilik a mezőgazdasági 
kisüzemeknek 

 Operatív törzs: a visegrádi országokra vonatkozó beutazási könnyítő feltételek 
újraszabályozásáról döntött a kormány. Azoknak a magyar állampolgároknak 
és családtagjaiknak, akik Csehországból, Lengyelországból vagy Szlovákiából 
lépnek be Magyarországra, és a jogszabály hatályba lépése előtt szállást 
foglaltak a V4-országok valamelyikében, elegendő egy negatív eredményű PCR-
teszt, hogy töröljék járványügyi megfigyelési kötelezettségüket - emelte ki. 
    Ehhez hasonlóan a cseh, lengyel és szlovák állampolgárok is kedvezőbb 
feltételek mellett utazhatnak Magyarországra november elsejéig, ha van egy 
negatív PCR-tesztük és a jogszabály hatályba lépése előtt legalább egy októberi 
napra foglaltak magyarországi szállást. 

 Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (GOT): Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium 
adóügyekért felelős államtitkára bejelentette, hogy már októberben a 
parlament elő kerülhet a GOT adóügyi javaslata. 

 Pénzügyminisztérium: az Egészségipari Támogatási Programmal olyan tervek 
megvalósítását segíti a kormány, amelyek erősítik Magyarország egészségipari 
önellátását, hozzájárulnak a gyógyszerek és gyógyászati eszközök gyártásának 
határokon belül tartásához, a hazai gyártóhelyek számának emelkedéséhez és 
a kapacitások bővítéséhez - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a program 
első három támogatási szerződésének aláírási ünnepségén, csütörtökön 
Budapesten. 

 Országos tisztifőorvos: október 1-től mindenki csak testhőmérséklet-mérés 
után, lázmentesen léphet be az óvodákba és az iskolákba, a gyerekeken kívül 
az intézmény pedagógusai és a személyzet is 

https://www.kormany.hu/
https://index.hu/
https://hu.euronews.com/
https://koronavirus.gov.hu/
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 Kormányinfó: október 1-től további egy hónappal meghosszabította a 
határzárat a kormány. 

 Orbán Viktór, miniszterelnök bejelentette, hogy jövő év elején megkezdik a 13. 
Javi nyugdíj visszaépítését. 

 Pénzügyminisztérium: A családok és a vállalkozások érdekében jelentős 
adóügyi könnyítésekről döntött Gazdaságvédelmi operatív törzs.   

 Agrárminisztérium: Válságkezelő támogatásként hétmilliárd forintot kaptak az 
élelmiszer-feldolgozó vállalkozások és a juhtartók 

2020.09.19
-23 

 Pénzügyminisztérium: Létrehoztak egy építőipari akciócsoportot, amely 
közvetlenül és napi szinten foglalkozik az építőipari kapacitások bővítésével és 
a beruházások felgyorsításával, a csoport élén Jutai Csaba áll - mondta a 
Pénzügyminiszter, a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs keddi ülése után a 
Facebookra feltöltött videójában. 

 Operatív törzs: A külföldről Magyarországra érkezőkre is a korábbi 14 napos 
helyett 10 napos karantén vár 

 Határátkelő: Két határátkelő nyílt meg a magyar-osztrák határon hétfőn: a 
Pornóapáti és Bildein közötti közúti átkelő reggel 6 és este 7 óra között vehető 
igénybe, az Ágfalva-Schatterdorf közötti átkelőt pedig reggel 8-10 és délután 2-
4 óra között használhatják a kétoldalú személyforgalomban. 

 Újból üzembe helyezik a Dél-Pesti Centrumkórház (DPC) sátorrendszerét, 
amelyben a koronavírus-fertőzöttek előzetes szűrését végzik. 

 Orbán Viktór miniszterelnök közölte: Ismét felállítják azokat a szakmai 
csoportokat, amelyek a tavaszi védekezés során már sikeresen működtek. 

 Közlekedés: szeptember 20-tól tovább szigorítja a maszkhasználatot a MÁV-
Start és a Volánbusz: azt már nem csak a közösségi közlekedési eszközökön, 
hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani, 
ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik. A szigorítás a 6. életévét be 
nem töltött kiskorú kivételével mindenkire vonatkozik. 

 Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára 
közölte: a kormány új tájékoztató filmeket jelentet meg a koronavírusjárvány 
elleni védekezéssel kapcsolatban. 

 A munkahelyeket és a családok életszínvonalát a járvány ideje alatt is meg kell 
védeni - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-
oldalán közzétett videóban, bejelentve, hogy a háztartásoknak nyújtott 
hitelmoratóriumot - bizonyos társadalmi csoportok esetében - 2021. január 1-
jétől további hat hónapig meghosszabbítják. Bővebben: 
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-hat-honappal-

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-hat-honappal-meghosszabbitja-kormany-hitelmoratoriumot
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meghosszabbitja-kormany-hitelmoratoriumot  

 Pénzügyminisztérium: A járvány második hullámában is fenn kell tartani az 
ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi 
intézkedéseket vezet be a kormány - mondta a pénzügyminiszter. Varga 
Mihály a tervekről szólva közölte: szóba jöhet célzott adócsökkentés és az 
építőipari beruházások támogatása is. 

2020.09.12
-18. 

 Szeptember 21-től lépnek életbe, az újabb, már bejelentett védelmi 
intézkedések: maradnak a beutazási korlátozások, kötelező lesz a maszkviselés 
az üzletek és tömegközleked mellett a mozikban, színházakban, egészségügyi 
és szociális intézményekben, ügyfélfogadó irodákban is; 19.500 FT a 
koronavírus-teszt hatósági maximális ára; fennmarad a teljes látogatási tilalom 
a kórházakban, idősotthonokban; október 1-től kötelező hőmérés jön az 
iskolákban diákok és pedagógusok számára is; a szórakozóhelyeket 23 órakor 
be kell zárni. 

 Véglegesen elérhető marad a telefonon keresztüli gyógyszerfelírás lehetősége 
– közölte Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere csütörtöki 
Facebook-bejegyzésében. 

 Agrárminisztérium: A Magyar Államkincstár a múlt héten megkezdte a 
koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került agárvállalkozások átmeneti 
támogatásainak kifizetését. 

 Az oktatási intézményekben a járványügyi intézkedések betartását, valamint a 
megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek, kézfertőtlenítők, folyékony 
szappanok, papír kéztörlők meglétét is ellenőrzik szúrópróbaszerűen a 
kormányhivatalok népegészségügyi feladatkörében eljáró járási, valamint 
fővárosi kerületi hivatalok. 

 Közlekedés: Szeptember 15-től kizárhatók az utazásból azok, akik nem 
hordanak az orrukat és szájukat eltakaró maszkot, kendőt vagy sálat. 
Mindkét közlekedési társaság - a MÁV és a Volánbusz is - arra kéri utasait, hogy 
tartsák be a közegészségügyi előírásokat, lázzal vagy meghűléses tünetekkel 
járó betegség esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Nem csak a diákoknak, de a tanároknak is 
kötelező a lázmérés az iskolába való belépéskor – mondta Maruzsa Zoltán, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára.  

Forrás: https://koronavirus.gov.hu  
 

2020.09.04
-11.  Azonnali fertőtlenítést végez a kormányhivatal a Kamaraerdei Idősek 

Otthonában: a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Kamaraerdei Idősek 
Otthona két telephelyén, a Kamaraerdei úti és Rupphegyi úti idősotthonokban 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-hat-honappal-meghosszabbitja-kormany-hitelmoratoriumot
https://koronavirus.gov.hu/
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összesen 29 fő fertőződött meg koronavírussal. 
A Kamaraerdei úti otthonban 13 gondozott és 2 fő dolgozó, a Rupphegyi úti 
otthonban 12 gondozott és 2 dolgozó érintett. 

 Közlekedés: Újra minden nap fertőtlenítik a nemzetközi, a budapesti elővárosi 
és a fővárost érintő személyszállító vonatokat, valamint a Volánbusz járatait és 
az autóbusz-állomásokat is - tájékoztatta a MÁV csütörtökön az MTI-t. 

 Magyar Turisztikai Ügynökség: Megjelent a 700 millió forintos keretösszegű 
pályázat, amely a koronavírus-járvány miatt elmaradt, vagy jelentősen 
csökkentett programmal megvalósult, 500-nál nagyobb létszámú könnyűzenei 
fesztiválok szervezőit támogatja. 

 Az országos tisztifőorvos teljes körű, az ország összes egészségügyi, 
fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményére vonatkozóan látogatási tilalmat 
rendelt el 

 Az országos tisztifőorvos keddi utasításának megfelelően növelik a 
koronavírus-tesztek szállításához szükséges kapacitást. A koronavírus-járvány 
miatt naponta hétezren kérnek tesztet, ezért is kellett növelni a tesztek 
szállításához szükséges betegkocsik számát. A tesztek kiértékeléséhez a 
laboratóriumi kapacitás elegendő - mondta az országos tisztifőorvos egy online 
egészségügyi szakmai konferencián szerdán Budapesten. 

 Szeptember 7-től Magyarország összes szakosított ellátást nyújtó szociális 
intézményében intézmény elhagyási és látogatási tilalmat rendelt el az 
Országos Tisztifőorvos határozatával. 

 Határátkelő:  

 Keddtől két idősávban, reggel és délután két-két órában megnyitják az ingázók 
előtt a magyar-osztrák határon lévő Pinkamindszent-Strém átkelőt - jelentette 
be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a helyszínen. 

 Az ingázók, a munkavállalók érdekében, az egészségügyi biztonság szigorú 
fenntartása mellett kedden a szeptember elsején elrendelt határzár után ismét 
megnyílt két határátkelő Magyarország és Szlovákia között a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Bánrévén és Tornanádaskán. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Magyarország fenn tudja 
tartani  gazdasági aktivitását, és ezt segíti egyebek közt a nemrégiben 
megjelent vállalati fehér könyv, és az üzleti célú be- és kiutazások 
gördülékenyebbé tétele - hangsúlyozta György László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős 
államtitkára hétfőn a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásának 
előrehaladásáról tartott sajtótájékoztatón, Budapesten. 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Az egészségügyi védekezés részeként a 
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kórházaknak fel kell készülniük arra, hogy ellássák a fertőzötteket. Ezért Prof. 
Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter arra utasította az egészségügyi 
szolgáltatókat, hogy az eddigi 10 százalék helyett az összes ágyszámuk 20 %-át 
tartsák készenlétben, azért, hogy ezen ágyak szükség esetén a COVID-19 
fertőzött betegek ellátásába bevonhatóak legyenek. 
    A miniszter külön felhívta kórházvezetők figyelmét arra, hogy az utasításban 
foglalt intézkedés végrehajtása nem eredményezheti betegek intézményből 
történő elbocsájtását, hiszen jelenleg az ágykihasználtság körülbelül 53 
százalék. 

 Kormányzati Tájékoztatási Központ: 
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-
kozlemenye-kormany-mai-uleserol   

 

Forrás: https://koronavirus.gov.hu 

2020. 
08.27- 
2020.09.03 

  

 Külgazdasági és Külügyminisztérium:Mintegy száz vállalat nyújtott be kérelmet 
a kedd reggel újra megnyitott beruházások támogatására vonatkozó 
pályázaton. A kormány korábban a munkahelyek megvédéséért olyan 
támogatási lehetőséget nyitott meg a magyar vállalatoknak, amelynek 
részeként, ha a vállalatok beruházásokat hajtanak végre munkahelyeik 
megvédéséért, a beruházási összeg felét a kormány a költségvetésből 
biztosítja.  

 A konzuli szolgálat munkatársai továbbra is állomáshelyeiken vannak, hogy az 
esetlegesen bajbajutott magyar állampolgároknak segíteni tudjanak - emelte ki 
a külgazdasági és külügyminiszter kedden délután a Facebook-oldalán. 

 Tizenötezer maszkot osztott szét utasainak kedden a MÁV és a Volánbusz, 
mivel a tanévkezdés miatt többen veszik igénybe a közösségi közlekedést, így 
az eddiginél is fontosabbnak tartják a koronavírus terjedésének 
megakadályozását. 

 Agrárminisztérium: augusztus 31-től az élelmiszer-feldolgozók és 
dísznövénytermesztők igényelhetnek átmeneti támogatást. 
    A 8 milliárd és 1,4 milliárd forint keretösszegű, vissza nem térítendő forrást a 
Magyar Államkincstár internetes felületén kell igényelni - mondta Feldman 
Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős 
államtitkára 

 Közlekedés: A teljes belső határon ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést 
szeptember elsejétől a kormány a Magyar Közlönyben vasárnap megjelent 
kormányrendelet értelmében. 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma: A gyógyszerfelírás továbbra is elintézhető 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-kozlemenye-kormany-mai-uleserol
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-kozlemenye-kormany-mai-uleserol
https://koronavirus.gov.hu/
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lesz telefonon - közölte Facebook-oldalán az emberi erőforrások minisztere 
szombaton. 

 Pénzügyminisztérium: A koronavírus-járvány első hónapjaiban látható volt, 
hogy az ipar és a kereskedelem egyes ágazatait nem azonos mértékben sújtja a 
válság, ezért volt szükség szelektív támogatások bevezetésére - jelentette ki a 
Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára pénteken Nagykanizsán. 
 A szelektív gazdaságvédelmi támogatások révén a leginkább érintett 
szektoroknak úgy segített az állam, hogy a munkavállalók nettó bére 
emelkedett, a cégek bérköltsége viszont csökkent. Átlagosan 63 ezer forinttal 
nőtt a dolgozók nettó bére, a cégek terhelése pedig 73 ezer forinttal 
mérséklődött - fejtette ki Izer Norbert. 

 Kormányinfó: A koronavírusjárvány-helyzet alakulása miatt a járvány első 
hulláma idején alkalmazott határvédelmi szabályokhoz való visszatérésről 
döntött a kormány. Fő szabály szerint szeptembertől külföldi állampolgárok 
nem léphetnek Magyarország területére, csak indokolt kivételekkel, a 
biztonsági szabályok megtartása mellett - jelentette be Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: a koronavírus elleni védekezés 
részeként 25 kutatás-fejlesztési projekt támogatását biztosítja, amelyek a 
magyar kutatói élvonal szaktudására építve mérséklik a járvány egészségügyi 
és gazdasági kockázatait 

 Nagy István agrárminiszter: Válaszd a hazait elnevezéssel kampányt indít a 
kormány a hazai előállítású termékek népszerűsítésére   

Forrás: https://koronavirus.gov.hu 

2020.08.22
-26. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium(ITM):  

 A járványügyi veszélyhelyzet idején bevezetett lehetőség népszerűnek 
bizonyult, májustól augusztus közepéig mintegy hétezer online nyelvvizsgát 
tettek, közel ötezret sikeresen. A napokban megjelent kormányrendelet 
értelmében az erre alkalmas és megfelelően felkészült vizsgaközpontok újabb 
határidő meghatározása nélkül, a továbbiakban is szervezhetnek online 
nyelvvizsgát. 

 Jövő hétfőig lehet jelentkezni a bértámogatási konstrukcióra. György László az 
ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára közölte: a 
munkahelyvédelmi bértámogatással a kormány több mint 226 ezer 
munkavállalónak nyújtott támogatást. A gazdaság védelme és újraindítása 
során a munkahelyek megerősítésére és új munkahelyek teremtésére helyezik 
a hangsúlyt, a bértámogatási programok meghosszabbítását nem tervezik. 

 Közlekedés: A nagyobb autóbusz-állomásokon is ellenőrzi a rendőrség a 
közegészségügyi előírások - például a maszkviselési kötelezettség - betartását a 
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jövő héten, mert az elmúlt időszakban egyre többen utaznak maszk nélkül - 
közölte a Volánbusz Zrt. pénteken az MTI-vel.  

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Lehetségesnek tartja az emberi erőforrások 

minisztere a járványügyi adatok alapján, hogy Magyarországon szeptember 1-jén a 

hagyományos formában kezdődjön meg a nevelés-oktatás.Kásler Miklós keddi 

budapesti sajtótájékoztatóján rámutatott ugyanakkor: a környező országok besorolása 

láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köznevelésnek is 

fel kell készülnie a védekezésre és a megelőzésre. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az operatív törzzsel 

együttműködve részletes, nyolcoldalas ajánlást, protokollt dolgozott ki, amelyet 

minden köznevelési intézmény vezetőjéhez eljuttatott.  

https://koronavirus.gov.hu  
 

 

 

2020.08.15
-21. 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Tizenhét budapesti kórház higiéniai 
felújításáról döntött a kormány 60 milliárd forint uniós és hazai forrás 
felhasználásával, a koronavírus-járvány esetleges második hullámára készülve - 
jelentette be az emberi erőforrások minisztere hétfőn Budapesten, 
sajtótájékoztatón. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Eljárásrenddel segíti a felsőoktatási 
intézményeket a tanévkezdésre felkészülésben az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) a felsőoktatásban dolgozók és hallgatók védelméért, a 
felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi működés 
stabilitásának garantálásáért és a koronavírus-járvány terjedésének 
megelőzéséért. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a 
Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal 
együttműködve összeállította és az Oktatási Hivatal segítségével valamennyi 
óvoda, iskola részére eljuttatta a 2020/2021. tanév kezdésére és 
lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervet. Az intézkedési terv 
mintegy 11 témakörben és 70 pontban határozza meg az óvodák, iskolák 
teendőit. 

 Kormányinfó:  

              Szeptember elseje utánra külföldi nyaralást senki ne szervezzen, 
különösen a déli országokba - fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, azt hangsúlyozva: az oktatás újraindítása elengedhetetlen az 
ország működőképességének fenntartásához, márpedig ehhez arra van 
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szükség, hogy ne nőjön a fertőzöttek száma.  

 Gulyás Gergely közölte, ha megjelenik egy orvosilag igazoltan hatásos 
koronavírus elleni vakcina, akkor Magyarország abból azonnal vásárol, és nem 
tudja elképzelni, hogy legyen olyan beteg, aki anyagi helyzete miatt ne jutna 
hozzá.  

 Augusztus 21-től  zöld besorolású Norvégia  

https://koronavirus.gov.hu  

2020.08.11
-14. 

 Kormány: A normális, megszokott menetrend szerint tervezi a kormány a 
tanévet. A hamarosan megjelenő rendelet szerint a tanév hagyományosan 
indulhat  szeptember 1-jén. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részletes járványügyi intézkedési 
protokollt készít, amelyet hamarosan eljuttatnak az iskolákhoz. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: A koronavírus-válság enyhítését 
célzó Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett munkahelyvédelmi 
bértámogatás és k+f+i bértámogatás eddig közel 15 ezer vállalkozás esetén 
járult hozzá a munkavállalók megtartásához: mostanáig 225 ezer munkavállaló 
után több mint 50 milliárd forint értékben igényelték e támogatásokat a cégek. 
Mindkét bértámogatási forma esetében még közel három hétig, augusztus 
végéig lehet benyújtani az igényeket. 

2020.08.10.  35 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt három 
krónikus beteg 

2020.08.09  Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára: A 
gazdasági kilábalás már megkezdődött, erről tanúskodik a járványnak 
legjobban kitett ágazatokra vonatkozó adókedvezmények felhasználása is. Míg 
áprilisban 169 ezer, addig júniusban 191 ezer fogalalkoztatott után 
érvényesítettek ilyen adókedvezményt. A gyors és hatékony gazdaságvédelmi 
intézkedések egyik legnagyobb eredménye, hogy érdemben sikerült 
csökkenteni az álláskeresők számát, és Magyarország továbbra is az Európai 
Unió azon tagállamai közé tartozik, ahol az egyik legalacsonyabb a 
munkanélküliség. A bértámogatási programok, a gazdaságvédelmi akcióterv 
által biztosított újfajta hitellehetőségek, képzések, illetve az adókönnyítések 
összességében több mint egymillió munkavállalón segítettek. 

2020.08.08  Járványügyi bevetési egység: A járványügyi bevetési egység elsődleges feladata 
a fertőzési gócpontok lokalizálása és a vírus továbbterjedésének 
megakadályozása. Az egység feladata az együttműködő szervezetek - a 
honvédség, a katasztrófavédelem, a tisztiorvosi szolgálat és a mentőszolgálat - 
munkájának koordinálása és az erőforrások hatékony felhasználásának 
biztosítása. Munkájukat az ügyeleti központ által működtetett értesítési és 
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jelentőrendszer segíti. Az egység jogosult korlátozó intézkedések elrendelésére 

2020.08.07  24 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt két idős, 
krónikus beteg 

2020.08.06  A koronavírus-fertőzés miatt zöldből sárga besorolású lett Spanyolország - az 
erről szóló országos tisztifőorvosi határozat a Hivatalos Értesítő szerdai 
számában jelent meg.A határozat péntektől hatályos. E szerint 
Spanyolországban a koronavírus-fertőzöttség és a kockázat már nem alacsony, 
ezért zöld helyett sárga jelzésű lett az európai uniós tagállam.Az aktuális 
fertőzöttségi mértéke ugyanakkor kevésbé súlyosnak tekinthető, ez indokolja 
az ország sárga besorolását.  

 Fokozott óvatosságra kéri a kormány a külföldre utazókat – közölte Gulyás 
Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, 
sajtótájékoztatón. 

  Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszámolt arról, hogy a kormány 
újabb, 2 milliárd 120 millió forintos csomagról döntött a könnyűzenei klubok és 
a fesztiválszervezők támogatására. 

2020.07.30
-08.05. 

 Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki (júl. 

30)kormányinfón közölte: A kormány nem kíván változtatni a koronavírus-járvány 

elleni védekezést szolgáló, jelenleg hatályos intézkedéseken, mert bármilyen 

módosítás kockázatos lenne.  

 A Nemzeti Népegészségügyi Központ infografikán mutatja be,  hogy augusztus 1-től 

milyen feltételekkel léphet be magyar állampolgár sárga és piros jelzésű országból, 

valamint mi a teendője akkor, ha az elrendelt hatósági házi karatén alól mentesülni 

szeretne: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/infografikan-az-orszagba-valo-belepes-

es-hatosagi-hazi-karanten-alol-valo-mentesites  

 Megjelentek az Egészségipari Támogatási Program részletei: Magyarországnak az az 

érdeke, hogy az egészségügyi védőeszközök terén is képes legyen az önellátásra, így 

a járvány újabb hulláma esetén sem lenne kiszolgáltatva a nemzetközi piacnak. A 

Pénzügyminisztérium programot indít ötvenmilliárd forintos kerettel azon hazai 

vállalkozások beruházásainak és fejlesztéseinek támogatására, amelyek a hazai 

egészségipar megerősítésében szerepet vállalhatnak.   

 Sikeresek a célzott gazdaságvédelmi intézkedések: Nemcsak a járványügyi 

védekezésben elért eredményei alapján tartozik Magyarország a világ élvonalába, 

hanem a koronavírus káros gazdasági hatásaival szemben is kiválóan teljesített. A 

banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót, százötvenezer 

kisvállalkozást, hatvanezer kisgyermekes családot, több százezer vállalkozást és 

több mint tízezer a hallgatót segítettek a kormány koronavírus-válságban 

meghozott gazdaságvédelmi intézkedései - tájékoztatta az MTI-t Tállai András, a 

Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.  

2020.07.29.  9 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/infografikan-az-orszagba-valo-belepes-es-hatosagi-hazi-karanten-alol-valo-mentesites
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/infografikan-az-orszagba-valo-belepes-es-hatosagi-hazi-karanten-alol-valo-mentesites
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ezzel 4465 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb 

elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3339-en pedig már 

meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 530 fő. Az aktív fertőzöttek 33%-a, az 

elhunytak 60%-a, a gyógyultak 45%-a budapesti. 76 koronavírusos beteget ápolnak 

kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/9-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-

nincs-ujabb-elhunyt 

2020.07.28.  8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), 

ezzel 4456 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb 

elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3331-en pedig már 

meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 529 fő. Az aktív fertőzöttek 33%-a, az 

elhunytak 60%-a, a gyógyultak 45 %-a budapesti. 76 koronavírusos beteget ápolnak 

kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/8-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-

nincs-ujabb-elhunyt-1 

2020.07.25
-27. 

 26 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést 

(COVID-19), ezzel 4424 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek 

száma. Az új fertőzöttek nagy részét a járványügyi hatóság a kontaktkutatás 

során azonosította az ország különböző részeiből. Nincs újabb elhunyt, így az 

elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3324-en pedig már meggyógyultak. Az 

aktív fertőzöttek száma 504 fő. Az aktív fertőzöttek 34%-a, az elhunytak 60%-a, 

a gyógyultak 45%-a budapesti. 68 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 

közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen. 

 

 11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést 

(COVID-19), ezzel 4435 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek 

száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3329-

en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 510 fő. Az aktív 

fertőzöttek 34%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 45 %-a budapesti. 69 

koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak 

lélegeztetőgépen. 

 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/26-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-

szama-es-nincs-ujabb-elhunyt 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/11-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-

szama-es-nincs-ujabb-elhunyt-1 

2020.07.24.  Három Magyarországi megyében nem történt koronavírussal kapcsolatos haláleset. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/9-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/9-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/8-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt-1
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/8-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt-1
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/26-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/26-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/11-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt-1
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/11-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt-1
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Magyarországon eddig 596 olyan haláleset történt, ahol az elhunytnál koronavírus-

fertőzést is azonosítottak. Az elhunytak döntő többsége olyan idős ember, aki több 

krónikus betegségben is szenvedett. 24 olyan elhunyt van, akinél jelenleg nem tudnak 

meglévő társbetegségről. Az elhunytak 60%-a (361 fő) budapesti, 40%-uk (235 fő) 

vidéki. Jelenleg három olyan megye van, ahol nem történt haláleset: Békés, Hajdú-

Bihar és Vas. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 484 fő, 35%-uk budapesti, Tolna 

megyében nincs aktív fertőzött. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/harom-megyeben-eddig-nem-tortent-koronavirussal-

kapcsolatos-halaleset 

2020.07.23.  Az elmúlt hetekben az aktív fertőzöttek száma fokozatosan csökken. Május elején 

2055 főnél tetőzött a számuk, a mai nap 487 fő. Továbbra is Budapesten van a legtöbb 

aktív fertőzött: 171 fő, ezt Pest megye követi 75 fővel. Jelenleg egy olyan megye van, 

ahol nincs aktív fertőzött: Tolna. Az aktív fertőzöttek 16%-át (76 fő) ápolják 

kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen. 

 A költségvetés – ahogyan a veszélyhelyzet alatt, úgy a járványügyi készültség idején is 

–biztosítja a koronavírus-járvány elleni védekezéshez és a gazdaság újraindításához 

szükséges forrásokat. A járványügyi kiadások, a gazdaságvédelmi intézkedések és az 

uniós fejlesztések előfinanszírozásának eredményeként, az év első hat hónapjában az 

államháztartás központi alrendszere 1837,0 milliárd forintos hiánnyal zárt. 

 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/tovabbra-budapesten-van-legtobb-aktiv-fertozott 

 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/atirta-jarvany-koltsegvetest 

2020.07.22.  19 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést 

(COVID-19), ezzel 4366 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek 

száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3283-

an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 487 főre csökkent. Az 

aktív fertőzöttek 35%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 45%-a budapesti. 76 

koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak 

lélegeztetőgépen.  

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/19-fovel-emelkedett-beazonositott-

fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt 

2020.07.21.  8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést 

(COVID-19), ezzel 4347 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek 

száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 

3257-en pedig már meggyógyultak. 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/harom-megyeben-eddig-nem-tortent-koronavirussal-kapcsolatos-halaleset
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/harom-megyeben-eddig-nem-tortent-koronavirussal-kapcsolatos-halaleset
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/tovabbra-budapesten-van-legtobb-aktiv-fertozott
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/atirta-jarvany-koltsegvetest
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/19-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/19-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-nincs-ujabb-elhunyt
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 Fertőtlenítik a főváros által fenntartott Pesti úti idősotthont, a Magyar 

Honvédség katonái megelőző intézkedésként fertőtlenítik újra az intézményt, 

hogy ne válhasson ismét gócponttá az idősotthon 

 Mezőkövesden az elvégzett PCR-vizsgálatok után 42 embernél igazoltak 

koronavírus-fertőzést. Július elején a mezőkövesdi általános iskola tanári 

karán kezdett terjedni a vírus, akkor több tucat embernél mutatták ki a 

fertőzést. 

https://index.hu/belfold/2020/07/21/koronavirus_magyarorszag_adatok/ 

https://mindenpercben.hu/belfold/ismet-fertotlenitik-pesti-uti-idosotthont-katonak 

https://index.hu/belfold/2020/07/20/koronavirus_mezokovesd_42_fertozott_

nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont/  

 

2020.07.18
-20. 

 Hat fővel emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma, így az összlétszám 

4339-re nőtt. Az elhunytak száma maradt 596 fő, 3232-en pedig már 

meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek 36 százaléka, az elhunytak 60, a 

gyógyultak 45 százaléka budapesti. 83 koronavírusos beteget ápolnak 

kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen. 

 Szlávik János szerint a magyar intézkedések szigorúbbak, mint amiket más 

országokban bevezettek, és emiatt úgy gondolja, a második 

hullám megelőzhető. 

https://index.hu/belfold/2020/07/20/koronavirus_magyarorszag_fertozes/ 

https://index.hu/belfold/2020/07/19/szigoritani_kell_a_maszkhasznalatot/ 

2020.07.17  Emberi Erőforrások Minisztériuma: A koronavírus-járvány, a pandémia több 

olyan lépés meghozatalára kényszerítette az egészségügyi ellátást, amelyek 

felhívták a figyelmet az ellátórendszer sérülékeny pontjaira, ugyanakkor 

fontos, előremutató kezdeményezések is kiépültek, mint például a digitális 

egészségügyi fejlesztések. Az egészségügi rendszer átalakítására, az 

intézményvezetők után  a szakellátásban dolgozó orvosok és kórházi 

gyógyszerészek véleményét is várják, hogy szakmai javaslataikkal segítsék az 

eredményes átalakítást. 

 Információs és Technológiai Minisztérium: A koronavírus-válság enyhítését 

célzó Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett munkahelyvédelmi 

bértámogatás eddig közel 14 ezer vállalkozás esetén járult hozzá a 

munkavállalók megtartásához: mostanáig 200 ezer munkavállaló után mintegy 

https://index.hu/belfold/2020/07/08/koronavirus_jarvany_gocpont_megfertozodesek_mezokovesd_iskola_tanari_kar_tard/
https://index.hu/belfold/2020/07/08/koronavirus_jarvany_gocpont_megfertozodesek_mezokovesd_iskola_tanari_kar_tard/
https://index.hu/belfold/2020/07/21/koronavirus_magyarorszag_adatok/
https://mindenpercben.hu/belfold/ismet-fertotlenitik-pesti-uti-idosotthont-katonak
https://index.hu/belfold/2020/07/20/koronavirus_mezokovesd_42_fertozott_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont/
https://index.hu/belfold/2020/07/20/koronavirus_mezokovesd_42_fertozott_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont/
https://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F07%2F08%2Fkoronavirus_jarvany_magyarorszag_masodik_hullam_forgatokonyvek_korlatozasok_iskolabezaras_kemenesi_gabor_ferenci_tamas%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F07%2F08%2Fkoronavirus_jarvany_magyarorszag_masodik_hullam_forgatokonyvek_korlatozasok_iskolabezaras_kemenesi_gabor_ferenci_tamas%2F
https://index.hu/belfold/2020/07/20/koronavirus_magyarorszag_fertozes/
https://index.hu/belfold/2020/07/19/szigoritani_kell_a_maszkhasznalatot/
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33 milliárd forint értékben igényelték a támogatást a cégek 

2020.07.16  16 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, nincs 
újabb elhunyt.  

 Külgazdasági és Külügyminisztérium: Magyarország segít azoknak az 
országoknak, amelyek akkor támogattak bennünket, amikor mi voltunk nehéz 
helyzetben a koronavírus-járvány miatt; ezért juttat lélegeztetőgépeket most 
Kirgizisztánnak - nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
szerdán az MTI-nek. 

 Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón 
adott nyilatkozata szerint a járványügyi védekezés miatt elmaradnak az 
augusztus 20-ai ünnepségek, beleértve a tűzijátékot és a légiparádét is, az 
egyetlen kivétel a tisztavatás lesz. 

2020.07.15  5 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, nincs újabb 
elhunyt.  

 Az Országgyűlés feltételekhez kötötte a járvány miatti uniós hitelfelvétel 
támogatását 

 Változnak a munkahelyteremtő bértámogatás igénylésének feltételei: 
célzottabbá válik a koronavírus-válságot enyhítését célzó Gazdaságvédelmi 
Akcióterv keretében meghirdetett munkahelyteremtő bértámogatási program: 
a kormány 2020. július 16-tól a nehezebben foglalkoztatható személyek 
munka-erőpiaci integrációjához járul hozzá, így a támogatás a 25 év alatti 
regisztrált álláskeresők, illetve a tartós álláskeresők esetében lesz 
kérvényezhető. 

2020.07.14  Térképen tekinthető meg az országok besorolása a Covid -19 betegséggel való 
aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján: 
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/terkepen-piros-sarga-es-zold-jelzesu-
orszagok  

 11 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, nincs 
újabb elhunyt.  

 A szerb vasút tájékoztatta a magyar vasúttársaságot, hogy július 14-től 
felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat a szerbiai 
vírusvészhelyzet miatt, ezért átmenetileg szünetel a nemzetközi 
személyszállítás Szerbia és Magyarország között. 

2020.07.11-
13. 

 Az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten, amelyen a 
képviselők feltételeket szabva járulhatnak hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió 
hitelt vegyen fel a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítésére.  A 
kormánypártok vezetői azért nyújtották be indítványukat és kezdeményezték a 
Ház rendkívüli ülését, mert a jövő hét második felében sorra kerülő uniós 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/terkepen-piros-sarga-es-zold-jelzesu-orszagok
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/terkepen-piros-sarga-es-zold-jelzesu-orszagok
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csúcson születik döntés annak a 750 milliárd eurós hitelnek a felvételéről, 
amelyért a tagállamok vállalják a garanciát.  

 Pénzügyminisztérium: még hat napig nyújthatóak be a koronavírus miatti 
speciális méltányossági kérelmek az adóhivatalhoz. A rendkívül kedvező, az 
Európai Unióban is egyedülálló fizetéskönnyítési lehetőséget érdemes 
kihasználnia minden koronavírus-járvány miatt bajba jutottnak, aki adófizetési 
nehézséggel küzd - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért 
felelős államtitkára. A július 17-ig benyújtható, koronavírusra specializált 
méltányosság szabályai egyszerűek, ráadásul ingyenes minden adózónak, így 
például még a cégeknek is illetékmentes a kérelem - magyarázta az államtitkár. 
A 12 havi részletfizetés vagy a hat havi fizetési halasztás mindegyik adófajtára 
kérhető, pótlékmentes és ötmillió forintos tartozásig vehető igénybe. Csak azt 
kell eldönteni, hogy a két kedvezményfajta közül melyiket szeretné 
igénybevenni az adózó. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: A betegek kezelésében is sikeresnek 
bizonyult az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával 
megvalósított, szabadalmaztatás alatt álló lélegeztetőgép. A vizsgálatba bevont 
orvosszakértők álláspontja szerint a magyar fejlesztésű eszköz a beállított 
paramétereket pontosan és megbízhatóan teljesíti, a riasztási és 
betegbiztonsági funkciói pedig megfelelőek, így bevonhatóvá válik a 
lélegeztetésre szoruló betegek kezelésébe. 

 Agrárminisztérium: július 13-ától indul a kormány által a Gazdaságvédelmi 
Alapból az agrártárca részére rendelkezésre bocsátott, többletforrás terhére 
meghirdetett Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program (NÉV 
Program) második üteme – közölte Nagy István agrárminiszter. Ebben a 
szakaszban az anyajuh -, illetve a szarvasmarhatartók, a méhészek valamint a 
zöldségnövény termesztők nyújthatják be támogatási igényeiket 2020. július 
27-éig. 

 Beutazási korlátozásokat jelentett be a koronavírus-járvánnyal összefüggésben 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Budapesten: A 
kormány az operatív törzs javaslatára ezért arról döntött, hogy a koronavírus-
járvány súlyossága szempontjából három - vörös, sárga és zöld - kategóriába 
sorolja az államokat és ennek megfelelően korlátozza az onnan érkezők 
határátlépését. Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és 
hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra. Magyar állampolgár zöld jelzésű 
országból kontroll nélkül léphet be. Sárga vagy piros jelzésű országból belépve 
a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik és 14 napos karanténba kell 
vonulnia. Ez alól kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 48 óra 
időkülönbséggel két negatív koronavírus-tesztet tud hitelt érdemlően 
felmutatni. A sárga jelzésű országból érkező magyar állampolgár az első 
koronavírus-tesztet követően szabadulhat a karanténból, míg vörös jelzésű 
ország esetében két negatív tesztre van ehhez szükség. 
    Nem magyar állampolgárok esetén sárga jelzésű ország állampolgárai 
ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a magyar állampolgárok, vörös 
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jelzésű országból történő belépésre viszont nincs lehetőség - mondta. 
    A tranzitforgalom és az áruforgalom a szabályok alól kivételt képez, továbbá 
a hivatalos út is, ugyanakkor az egészségügyi vizsgálatokra ezekben az 
esetekben is sor kerülhet - ismertette a miniszter. Hozzátette: ahogy korábban 
is, a házi karantén szabálya alól különös méltánylást érdemlő esetben a 
rendőrség adhat, a kérelmet angol vagy magyar nyelven kell kérelmezni. Az 
országok besorolásával kapcsolatban rögzítette: a kormány újra és újra felül 
fogja vizsgálni az országok listáját a szerdánként, és ha szükséges, akkor a sárga 
vagy a vörös kategóriába tartozó országok száma bővülhet. Ha valahol 
drámaian romlik a helyzet, azonnal intézkednek.  Sárga kategóriába tartozik 
ma a tagállamok közül Bulgária, Portugália, Románia és Svédország, továbbá az 
unión kívüli országok közül az Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, 
Szerbia, Japán, Kína és az Egyesült Államok. 
    Vörös kategóriába tartozik az európai országok közül Albánia, Bosznia-
Hercegovina, Fehéroroszország, Koszovó, Észak-Macedónia, továbbá Moldova, 
Montenegro és a környező országok közül egyedüliként Ukrajna, valamint az 
említett kivételekkel az ázsiai, az afrikai és a dél-amerikai országok is.  A 
vizsgálatok költségeit augusztus 1-jéig vállalja a kormány, ezt követően 
azonban mindenkinek magának kell viselnie a tesztelés költségét, ha sárga 
vagy vörös jelzésű országból hazatérve nem kíván 14 napos hatósági házi 
karanténba kerülni. Szerdától lépnek hatályba az utazási korlátozó 
intézkedések. 

2020.07.10  Mindössze 3 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-
fertőzést 

 Varga Mihály pénzügyminiszter: az élelmiszergazdaságról és közbeszerzésekről 
tárgyalt a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs. A miniszter hangsúlyozta: el kell 
érni, hogy minél nagyobb arányban kerüljön magyar élelmiszer a hazai 
közétkeztetésbe, ezzel is segítve az élelmiszertermelőket, az élelmiszeripari 
ágazatban dolgozó vállalkozásokat. 
Rámutatott, hogy a közbeszerzési eljárás egyszerűsítése, gyorsítása szükséges 
a gazdaság újraindításához, hogy a vállalkozásoknak könnyebbé váljon az 
eljárásokon való részvétel, hiszen a közbeszerzések a hazai össztermék (GDP) 7 
százalékát érintik. 

 

2020.07.09  Többen hazautaztak megfigyelésre a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi 
táborából, mert egy magyar és egy szerb koronavírus-fertőzött táborozóval 
érintkeztek - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán az 
MTI-vel.A közlemény szerint a 250 résztvevős táborban két koronavírusos 
beteget azonosítottak, őket a budapesti Szent László kórházba szállították. 
 

 Tíz újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést 

 Bár Magyarországon napról napra csökken a koronavírus-esetszám, a környező 

országok többségére ez nem igaz, ezért nem zárható ki, hogy a kormány az 

operatív törzs tanácsára szigorításokat vezet be, akár a következő napokban - 
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mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a 

Kormányinfón. Hozzátette: ahol Magyarországon kisebb fertőzésgóc alakult ki, 

oda minden esetben külföldről hozták be a vírust. Hangsúlyozta: cél, hogy a 

hazai kedvező folyamatok ne forduljanak meg. 

 Minden eddig itthon vizsgált készítménynél hatékonyabban gátolja az új típusú 
koronavírus fertőzőképességét a magyar kutatók által kifejlesztett 
fehérjealapú gyógyszer – mondta Kacskovics Imre, az ELTE 
Természettudományi Karának dékánja, az immunológiai tanszék vezetője 
a Növekedés.hu-nak adott interjúban. A hatóanyagot az elkövetkező 
hónapokban kísérleti állatokban fogják vizsgálni. Ezzel párhuzamosan 
megkezdték az európai engedélyeztetéséhez, illetve a klinikai vizsgálatokhoz 
szükséges eljárás előkészítését is. A klinikai vizsgálatokat szerinte legkorábban 
2021 végén, 2022 elején lehet elkezdeni. 

  

2020.07.08  Pénzügyminisztérium:  

 A költségvetés – ahogyan a veszélyhelyzet alatt, úgy a járványügyi 

készültség idején is – maradéktalanul biztosítja a koronavírus-járvány 

elleni védekezéshez és a gazdaság újraindításához szükséges 

forrásokat. 

 A magyar kormány ötvenmilliárd forintos kerettel támogatási 
programot indít az egészségügyi gyártókapacitások fejlesztésére – 
jelentette be Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött videóbanA 
pénzügyminiszter kiemelte: Magyarországnak az az érdeke, hogy az 
egészségügyi védőeszközök terén is képes legyen az önellátásra, mert így 
a járvány újabb hulláma esetén sem lesz kiszolgáltatva a nemzetközi 
piacnak. 

 Az Országgyűlés múlt hét pénteken fogadta el a jövő évi központi 
költségvetést, amely biztosítja a járvány elleni további egészségügyi és 
gazdaságvédelmi intézkedésekhez szükséges pénzügyi alapokat. 

 Öt fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és nincs újabb elhunyt 

 Fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a 

lélegeztetett betegek száma. Az esetleges helyi csoportos fertőzéseket az 

Operatív Törzs, a járványügyi hatóság fokozott figyelemmel kíséri és megteszi 

a szükséges intézkedéseket. A járványügyi készültséget továbbra is fenn kell 

tartani, ugyanis több országban nő a fertőzöttek száma. 

 Megszűnt a veszélyhelyzet, de életben van a járványügyi készültség: A maszk 

viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési 

eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy 

kendő is. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fnovekedes.hu%2Felemzesek%2Fnagyon-jo-hirek-erkeztek-a-magyar-fejlesztesu-koronavirus-elleni-szerrol
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2020.07.07.  Agrárminisztérium: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar szereplőinek 25 

milliárd forintos válságkezelő támogatási programot készített elő az agrártárca 

- jelentette be Nagy István agrárminiszter kedden Újhartyánban egy 

baromfitelep átadása alkalmából tartott ünnepségen.  

2020.07.04-
06. 

Külgazdasági és Külügyminisztérium:  

 Új program indul azoknak a magyar vállalatoknak a támogatásáért, amelyek 

hajlandóak legalább 560 millió forint beruházást végrehajtani a koronavírus-

járvány miatt veszélybe került munkahelyek megvédéséért.  A cégek 

támogatási kérelmeiket jövő héttől nyújthatják be. A támogatás összege a 

beruházás értékének maximum fele lehet, tehát egy 560 millió forintos 

beruházás esetén 280 millió forint támogatás jár. A támogatási kérelmeket 

szeptember 30-ig lehet beadni, a beruházásokat pedig a következő két évben 

kell végrehajtani. 

Pénzügyminisztérium:  

 Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi büdzsét a gazdaságvédelem 

költségvetésének nevezte, amely a járványügyi készültség fenntartása mellett 

is tartalmazza a szükséges forrásokat a gyermeket nevelő családok 

támogatásához, a nyugdíjasok megbecsüléséhez, a munkahelyek 

megtartásához és új munkahelyek létrehozásához. 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/elfogadta-2021-es-koltsegveteset-az-

orszaggyules)  

Humanitárius folyosó az országon átutazóknak:  

 Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, az operatív törzs ülését követően 

jelentette be, hogy úgy döntöttek, visszaállítják az átutazók számára a kötelező 

korridor használatát. A miniszterelnök tudatta: Magyarország - Szerbia 

kivételével - nem enged be unión kívüli országokból érkező polgárokat, mert az 

ellentétes a magyar emberek egészséghez fűződő érdekével. Az Országos 

Rendőr-főkapitányság közlése szerint azok, akik a járványügyi készültségi 

időszak utazási korlátozásairól szóló rendelet értelmében nem utazhatnak 

Magyarországra, az operatív törzs javaslata alapján, a kormány döntésének 

megfelelően július 4-én 0 órától a humanitárius korridor használatával 

átutazhatnak az országon, amennyiben esetükben nem áll fenn a Covid-19 

fertőzés gyanúja. 

 A rendőrség közlése szerint az átutazók a kijelölt útvonalat nem hagyhatják el, 

és csak a kijelölt határátkelőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, illetve 

pihenőhelyeket vehetik igénybe.  

 A rendőrség a www.police.hu oldalon közzétette az átutazáshoz igénybe 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/elfogadta-2021-es-koltsegveteset-az-orszaggyules
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/elfogadta-2021-es-koltsegveteset-az-orszaggyules
http://www.police.hu/


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

vehető határátlépési pontokat is, ezek a következők: Hegyeshalom, Rajka, 

Hont-Parassapuszta, Tornyosnémeti, Záhony, Beregsurány, Csengersima, 

Vállaj, Nyírábrány, Ártánd, Gyula, Battonya, Csanádpalota, Nagylak, Röszke, 

Tompa, Udvar, Letenye és Tornyiszentmiklós. A www.police.hu oldalon 

közzétették az átutazók által igénybe vehető üzemanyagtöltő állomásokat és 

pihenőhelyeket is.  

Utazás:  

 Július 10-től Magyarországról karaténkötelezettség nélkül lehet Angliába 

utazni. 

 

2020.07.03  Pénzügyminisztérium: Az adóterhek mérséklése mellett a foglalkoztatási 

adminisztráció csökkentésével is támogatni kell a gazdasági újrakezdést - 

jelentette ki a pénzügyminiszter csütörtökön Budapesten, a Gazdaságvédelmi 

Operatív Törzs ülését követő sajtótájékoztatón. Varga Mihály hangsúlyozta, 

hogy az adóbürokráciához hasonlóan a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

bürokrácia is jelentős teher a vállalkozások számára. A könnyítést a 

tárcavezető szerint az adatok hatékonyabb felhasználása tenné lehetővé. 

2020.07.02  Magyarország nem enged be union kívüli országokból érkező polgárokat 

Szerbia kivételével mert az ellentétes a magyar emberek egészséghez fűződő 

érdekével - közölte Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió azon 

javaslatának megvitatása után, amelyben azt kérik, hogy a tagállamok nyissák 

meg határaikat 14 nem európai ország előtt. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: A nehéz tehergépkocsik hétvégi 

forgalomkorlátozásának időtartama júliusban és augusztusban 

meghosszabbodik. A kamionok szombaton 22 óra helyett már szombaton 15 

órától nem közlekedhetnek a hazai utakon. 

2020.07.01  Pénzügyminisztérium: A gyermeknevelés támogatása a járványügyi készültség 

alatt sem állhat le, ezért az idén is 1,5 milliárd forintnyi támogatást vehetnek 

igénybe az önkormányzatok a gyermekétkeztetés fejlesztésére - jelentette be 

Varga Mihály a közösségi oldalára szerdán feltöltött videóban. A 

pénzügyminiszter kiemelte: a pályázat keretében konyhák, étkezők 

felújítására, fejlesztésére, vagy akár új konyhák létesítésére is lehetőség van. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Új maszkgyártó gépet állított üzembe 

az állami tulajdonú Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Budapesten 

http://www.police.hu/
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2020.06.26-
30. 

 Pénzügyminisztérium: Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként  a kis- és 

középvállalkozások  két operatív program, a GINOP és VEKOP keretében 

meghirdetett felhívásokra jelentkezhetnek összesen 100 milliárd forintos 

pályázati kerettel.  

 Agrárminisztérium: a következő hónapokban uniós és nemzeti források 

felhasználásával több mint 9 milliárd forintnyi forrást biztosítnak a magyar 

szőlőtermesztők és bortermelők koronavírus okozta gazdasági kárainak 

enyhítésére. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Nyárra is kiterjesztik az általános és 

középiskolai csoportok tanítási időben biztosított díjmentes vasúti utazási 

lehetőségét, mert a koronavírus-járvány miatt elmaradtak az 

osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások. A jogszabályban foglaltak 

alapján a díjmentes vasúti utazás az általános iskolák, középfokú iskolák és 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali 

iskolai oktatásban részt vevő tanulói, és minden tízedik diák után egy kísérőnek 

biztosítható az iskola által szervezett csoportos utazáskor. Mivel a lehetőség 

célja a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismertetése, az 

ingyenes vonatozás a határozatban tételesen felsorolt úti célok felkeresése 

esetén jár. 

 Külgazdasági és Külügyminisztérium: Június 29-től megnyílt mind az öt közúti 

átkelőhely a magyar-ukrán határon. 

 Pénzügyminisztérium: Az uniós előírások miatt a Pest megyei vállalkozások a 

fejlesztési források jelentős részéből kiszorulnak, ezért a kormány hazai 

forrásból 80 milliárd forintot fordít a térség fejlesztéseire a következő években. 

A pénzügyminiszter elmondta, hogy a gazdaságvédelmi intézkedések részeként 

májusban 86 Pest megyei vállalkozás több mint 4,7 milliárd forintot nyert el 

eszközberuházásokra és munkahelymegőrzésre. 

  

2020.06.25  Pénzügyminisztérium: megalakult a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs. Varga 

Mihály pénzügyminiszter kiemelte a törzs elsődleges célja a magyar gazdaság 

növekedési pályára állítása, ezért azonosítja és felszámolja azokat az 

adminisztratív szabályokat, bürokratikus terheket, amelyek fékezik a 

gazdaságot, akadályozzák a vállalkozások működését. A Gazdaságvédelmi 

Operatív Törzs azonban nem a fejlesztési források szétosztására, hanem a 

gazdaság átfogó újraindítására jött létre. Legfőbb feladata a magyar gazdaság 

és munkahelyek védelme. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=203536.375872
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2020.06.24  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Szijjártó Péter miniszter: Hosszú, 

majdnem két hónapos tárgyalássorozatot követően az Európai Bizottság végül 

jóváhagyta azt a kérésünket, hogy 800 ezer euró felett is adhassunk 

támogatást magyarországi vállalatoknak a versenyképességük növelése 

érdekében. Mindez azt jelenti, hogy az eddig is rendkívül sikeres beruházási 

támogatások után a magyar vállalatok hamarosan újabb jelentős forráshoz 

juthatnak a munkahelyek megvédése érdekében. 

2020.06.23.  Júliustól számos környező országgal újraindul a nemzetközi vasúti közlekedés, 

Ausztria és Németország felé pedig növekszik a jelenleg közlekedő járatok 

száma 

 Külgazdasági és Külügyminisztérium: a kormány múlt heti döntése alapján a 

gazdaságvédelmi akcióterv keretében 25 milliárd forintos keretösszeggel 

nemzeti exportvédelmi program indul az exportpiacokon növekedni, 

terjeszkedni és új piacokat megszerezni kívánó magyarországi vállalatok 

támogatására 

2020.06.20-
22. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma:  

 az Országgyűlés döntése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követően 

is - időkorlát nélkül - megmarad az e-receptek egyszerűsített kiváltási módja 

Agrárminisztérium:  

 a következő hónapokban összesen több mint 9 milliárd forint értékben biztosít 

támogatást az agrártárca uniós és nemzeti források felhasználásával magyar 

szőlőtermesztők és borászatok számára a koronavírus okozta károk 

enyhítésére. A zöldszürettel kapcsolatos intézkedésekre 2020. június 22-től 

június 30-ig, míg a krízislepárlással kapcsolatos intézkedéssel kapcsolatban 

2020 júliusától lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. 

 Kistermelők termelési és értékesítési lehetőségeit javítja egy 5,5 milliárd forint 

keretösszegű, a nyáron megjelenő pályázattal az Agárminisztérium, a 

Vidékfejlesztési program keretében 

2020. 
06.18-19. 

 Megszűnt a veszélyhelyzet de érvénybe lépett a járványügyi készültség 

 Pénzügyminisztérium: a kormány 100 milliárd forintra emeli a 

vállalkozásfejlesztési pályázat keretét 

 Eltörölték a vásárlási idősávokat 

 Korlátozás nélkül látogathatók a labdarugó mérkőzések 
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 Innovációs és Technológiai Minisztérium: a június 27-i hétvégétől ismét a 

kamionstop általános szabályait kell alkalmazni. 

 Lejárt okmányok: A kormány félévvel meghosszabbította a veszélyhelyzet ideje 

alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok 

érvényességét. 

 Építési engedélyek: automatikusan meghosszabbodnak a veszélyhelyzet ideje 

alatt, illetve a veszélyhelyzet végétől számított fél éven belül lejáró építési 

engedélyek. 

 A veszélyhelyzet lejártával már nem alkalmazhatók a házhozszállítás átmeneti 

szabályai 

2020.06.17. Külgazdasági és Külügyminisztérium:  

 Magyarországi vállalatok számára péntektől újabb pályázati lehetőség indul 25 

milliárd forintos keretösszegből határon túli beruházások támogatására 

 Mától megszűnik a karanténba vonulási kötelezettség a Magyarország és 

Románia közötti határátlépés esetén a két ország állampolgárainak 

 

2020.06.13-
16. 

 

 Megkezdődött június 15-én a nemzeti konzultáció kérdőíveinek kézbesítése 

Honvédelmi Minisztérium: 

 a védekezés új szakasza következik, melyhez a kormány felhatalmazásával új 

szervezeti egységet hoztak létre. Ez a járványügyi bevetési egység, amely a 

járványügyi készenlét pillére lesz. 

Külgazdasági és Külügyminisztérium:  

 Munkahelymegőrző beruházásaihoz 806 magyar vállalat kap állami támogatást 

a versenyképesség-növelő támogatási programban, amelynek teljes 

keretösszege a kezdeti 50 milliárd forintról már 169 milliárd forintra 

emelkedett 

Operatív törzs:  

 szerdán dönt a kormány az idősek vásárlási idősávjáról, 

 Június 15-től Budapesten is tartható a temetések és házasságkötések után 
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családi rendezvény 

2020.06.12  Turizmus: 2 milliárd forintos szállodafejlesztési pályázat indul Pest megyei 

vállalkozások részére. 

 Orbán Viktór miniszterelnök: A koronavírus-járvány várható második hulláma 

és a gazdasági hatások orvoslása miatt 2021 is gazdaságvédelmi év less 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Június 15-étől, hétfőtől valamennyi 

egészségügyi ellátás korlátozás nélkül elvégezhető a járványellenes készültség 

fenntartása mellett 

 Országos tisztifőorvos: Folyamatosan növekszik a koronavírus-fertőzésből 

gyógyultak száma, az országban jelenleg 1051 embert tartanak nyilván aktív 

fertőzöttként 

2020.06.10-
11. 

 Péntektől újra megnyílik a magyar és a horvát határ, így már nem kell karanténba 

vonulniuk azoknak, akik Horvátországba utaznak 

 Országos tisztifőorvos: jelentősen és folyamatosan csökken az aktív koronavírus-

fertőzöttek száma 

 A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs jóváhagyásával 

felfüggesztette járművein a maximum 30 százalékos telítettségre vonatkozó szabályt 

a Volánbusz Zrt.  

https://www.kormany.hu 

https://index.hu  

 

2020.06.06-
09 

Határátkelők:  

 Péntek estétől megnyílt az összes átkelő a szlovák-magyar és az osztrák-magyar 

határon.  

 Megszűnt az ellenőrzés a magyar-osztrák és a magyar-szlovák határátkelőhelyeken és 

határátlépési pontokon 

 Vasárnaptól megszűntek a korláztozások a Magyarország és Németország közötti 

személyforgalomban: reggel nyolc órától a német állampolgárok szabadon 

beutazhatnak Magyarországra, a Németországból hazatérő magyarok pedig 

mentesülnek a karanténkötelezettség alól 

 Június 9-től valamennyi határátkelő újranyit Szlovénia és Magyarország között 

https://www.kormany.hu/
https://index.hu/
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Egészségügy:  

 Országos tisztifőorvos: a koronavírus-járvány első hullámának végén jár 

Magyarország 

 Országos tisztifőorvos :Már több mint kétszer annyian gyógyultak meg a 

koronavírus-fertőzésből, mint ahány aktív fertőzött van 

 VírusRadar alkalmazás: Az elmúlt napokban az App Store-ban is elérhetővé vált a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi kontaktkutatását támogató applikáció, 

így az már iOS rendszereket futtató készülékeken is használható. Az alkalmazást május 

közepe óta több mint 30 ezer felhasználó töltötte le androidos eszközökre. 

Gazdaságvédelmi intézkedések:  

 Június 9-től újabb gazdaságvédelmi intézkedés lép életbe, a magyar kisvállalkozások 

nulla százalékos kamat mellett igényelhetnek hitelt az MFB Pontokon.  

Nemzeti konzultáció:  

 Június 8-án este közzétette a kormány a nemzeti konzultáció 13 kérdését 

2020.06.03-
05. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter  a kormány intézkedéseiről:  

 a kormány az eddigi és tervezett intézkedéseivel közreműködik összesen 1 

millió 144 ezer 125 magyar álláshely védelmében, munkaerő-piaci vagy képzési 

támogatásában. Egyelőre csak 7 ezer új közfoglalkoztatott van 

 az Országgyűlés adócsökkentésekről is döntött. A szociális hozzájárulási adó 

július 1-jétől  17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken, ezzel mérséklődik az 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás is szintén 15,5 százalékra, továbbá 

12 százalékról 11 százalékra csökken a kisvállalatai adókulcs. A kormány 

döntése nyomán a cégek akár teljes nyereségüket is félre tehetik társasági adó 

mentesen 4 éven belül megvalósuló magyarországi beruházásra, ha az nem 

haladja meg a 10 milliárd forintot   

 a kormány 5,1 milliárd forintos kultúratámogató csomagról is döntött a 

Magyar Művészeti Akadémiával egyeztetve, melynek célja, hogy a magyar 

kultúrát olyan helyzetbe hozzák, mintha nem lett volna járvány, és mérsékeljék 

a kultúrában dolgozókat ért károkat 

 a kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a  járványügyi készültség 

fenntartásról és a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. 

 június 16-át követően egy-két napon belül megszűnhet a koronavírus-járvány 

miatti veszélyhelyzet. Ezt követően a színházak, múzeumok, mozik és fürdők 
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kinyithatnak. 

 A kormány szerdán döntött arról, hogy a rendezvényekre vonatkozó korlátozás 

fennmarad. Az autós koncerteket generálisan azonnali hatállyal engedélyezik  

 a rendeleti törvényalkotás megszűnik a rendkívüli jogrend végével. Újra csak az 

Országgyűlés alkothat majd törvényeket, és a parlamentnek arról is döntenie 

kell, hogy a kormány által az elmúlt hónapokban meghozott rendeletek közül 

melyeket kívánja fenntartani 

 kétszázmilliárd forintos, kedvezményes hitelkeretet nyit a kormány az 

önkormányzatoknak: ahhoz, hogy a védekezés sikeres legyen, az 

önkormányzatokra is nagy szükség van. A jövő évi költségvetésben 18 

százalékkal több forrás lesz az önkormányzatok számára. 

 eddig 11 140 cég kapott bértámogatást, amelyet 145 ezer munkavállaló 

számára igényeltek. 

 a turizmusban év végéig érvényesek az adókedvezmények, amelyeket újabb 

járványhullám esetén ismét szélesebb körben bevezethetnek.  

 az egészségügyben a járványügyi helyzet tapasztalatai alapján áttekintik a 

készletgazdálkodásra, finanszírozásra vonatkozó szabályozást azért, hogy a 

finanszírozási problémák megszűnjenek, hogy év végére ne állhasson elő 

kórházi adósság  

Nemzeti konzultáció: 

 A hamarosan indul a nemzeti konzultáció amelynek  első négy kérdése a 

koronavírus-járvány elleni védekezés további lépéseiről szól .  

 Az új nemzeti konzultáció válaszait interneten keresztül vagy postai úton 

augusztus 15-ig lehet majd beküldeni.  

 A nemzeti konzultáció kérdőívén tizenhárom kérdés lesz  

Egészségügy: 

 Országos tisztifőorvos: kedvező tendencia látható az idősek otthonaiban, nem 

nőtt a fertőzéssel érintett intézmények száma   

 Országos tisztifőorvos: A járvány nyugvópontra érkezett 

Gazdaságvédelem: 

 Újabb gazdaságvédelmi  intézkedések alapozzák meg  a jövő évi költségvetést: 

Az Országgyűlés honlapján elérhető törvényjavaslat számos intézkedése segít 
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abban, hogy a jövő évi költségvetés még erőteljesebben szolgálja a járvány 

miatt szükségessé vált gazdaságvédelmi lépéseket. Az adó- és 

adminisztrációcsökkentés mellett a kormány lazított az egészségügyi ellátás 

jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó szankciórendszeren is. 

2020.06.02  Az országos tisztifőorvos: a járvány egyértelműen lecsengőben van 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Eddig 140 ezer munkavállaló 

munkahelyvédelmi bértámogatására adtak be kérelmet a vállalatok, és ebből 94 

ezernek már megítélték a támogatást. 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: A kétoldalú turizmus beindításának 

lehetőségeiről egyeztetett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és 

Thomas Bareiß, a német szövetségi gazdasági minisztérium parlamenti államtitkára 

 Újra megnyílt a tizenharmadik átkelő is a szlovák-magyar határon, ezúttal 

Nógrádszakál-Ráróspusztánál   

https://www.kormany.hu  

2020.05.29  

 Orbán Viktor, miniszterelnök: Nemzeti konzultáció kezdődik a 

koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről; 

 Határátkelők: 

 Csütörtök délutántól korlátozások nélkül átkelhetnek a magyar-szlovén 
határon a két ország állampolgárai; 

Egészségügy: 

 Országos tisztifőorvos szerint a járvány első hulláma lecsengőben van 
Magyarországon; 

 elindul a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártása; 

Rendezvények: 

 megtarthatóak június 3. és június 7. között a nemzeti összetartozás napjával 
kapcsolatos megemlékezések, az ezen részt vevőknek - lehetőség szerint - 
egymástól másfél méteres védőtávolságot kell tartaniuk. Az önkormányzatok is 
szervezhetnek kulturális rendezvényeket. 

2020.05.28  A felnőttképzésben is enyhültek a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
korlátozások, így lehetőség nyílik kontaktórák megtartására, és modulzáró, 
valamint szakmai vizsgák megszervezésére is. 

 Dr. Nagy István miniszter: Új mezőgazdasági beruházási pályázati csomagot 

https://www.kormany.hu/
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hirdet az Agrárminisztérium (AM) 80 milliárd forint értékben a nyáron a nagy 
hozzáadott értéket jelentő állattenyésztés és a kertészeti ágazat számára, a 
koronavírus-járvány agrárgazdasági hatásainak mérséklése és a 
versenyképesség növelése érdekében 

 a Szent László Kórház infektológus főorvosa szerint Magyarországon nem 
magas a koronavírus-fertőzés miatti halálozások száma a lakosságszámhoz 
képest 

 Péntektől be szabad menni a fővárosi éttermek belső tereibe, fogadhatnak 
vendégeket a budapesti szálláshelyek, és a sportrendezvények, valamint a 
nemzeti parkok szabadtéri bemutató létesítményei is látogathatók  

 A kormány benyújtotta a parlamentnek a veszélyhelyzet megszüntetéséről és 
a járványügyi készültség bevezetéséről szóló javaslatok. 

2020.05.27  Varga Mihály pénzügyminiszter: a jövő évi költségvetés egyik fő pillére a 
háromezer milliárd forintos egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési 
alap, amely forrást nyújt a fő egészségügyi kiadások biztonságos 
finanszírozására is. 

 Júniustól visszaállnak a vezetési- és pihenőidők általános szabályai 

 Karanténkötelezettség nélkül léphetik át mától egymás országhatárait a 
csehek, a szlovákok és a magyarok, ha a másik országban nem tartózkodnak 
tovább 48 óránál 

2020.05.26  A munkahelyvédelmi bértámogatást 9500 vállalat vette igénybe, ami 125 ezer 
munkavállalónak jelent többletbért 

 Már lényegesen többen gyógyultak fel a koronavírus okozta betegségből, mint 
ahányan aktívan fertőzöttek 

 Két héten belül megszavazhatja az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzet és különleges jogrendi állapot megszüntetését 

 

2020.05.23-
25 

 Támogatások:  

 Kibővítik a Nagyvállalati Beruházási Támogatást: a magyar vállalkozások 
könnyített feltételekkel és kibővített körben igényelhetnek támogatást a 
fejlesztéseikhoz 

Egészségügy:  

 Május 23-án az országban az igazoltan gyógyultak száma megelőzte az aktív 
fertőzöttek számát  
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Gyermekfelügyelet:  

 Június 2-tól 26-ig bővül a gyermekfelügyelettel megbízott intézmények köre, 
mindenki a hozzá legközelebbi helyre viheti majd gyermekét.  

Határátkelők:  

 Május 25-től ismét a 14 napos karanténkötelezettség nélkül léphetnek be 
Magyarországra a szerb és magyar állampolgárok.  

Oktatás:  

 Bölcsődék, óvodák: Május 25-től nyitnak a vidéki bölcsődék és óvodák. Június 
2-tól nyitnak a a budapesti intézmények. Az, hogy visszatérnek a normális 
működéshez, egy dolog, de nem kötelező őket igénybe venni. 

 Iskolák: Az iskolákban a digitális munkarend a tanév végéig érvényben marad - 
erről Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár beszélt az Operatív 
Törzs tájékoztatóján. 

 

2020.05.22  Támogatások:  

 Az Agrárminisztérium - a jelenleg is elérhető támogatási formák mellett – a 
Gazdaságvédelmi Alap által biztosított 25 milliárd forintnyi többletforrás 
felhasználásával több olyan támogatási konstrukciót hirdet meg, amelyek 
segítik a mezőgazdasági termelőket, termelői szervezeteket és élelmiszeripari 
vállalkozásokat a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésében 

 Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett ingyenes, 8 hetes 
informatikai online oktatásra már több mint 50.000-en jelentkeztek. 

Határátkelők: 

 Tárgyalásokat folytatnak a magyar-szlovén határ megnyitásáról 

 Péntektől változtak az Ausztria felőli belépés szabályai, nem kerül hatósági házi 
karanténba az a magyar vagy osztrák állampolgár, aki 4 napnál nem régebbi 
negatív koronavírusteszttel rendelkezik. ha azonban a belépést követő 14 nap 
alatt a belépők a koronavírus tüneteit észlelik magukon, nem hagyhatják el a 
lakóhelyüket, tartózkodási helyüket vagy szálláshelyüket, és telefonon 
értesíteniük kell a járványügyi hatóságot. 

 Változtak a szabályok a magyar-szlovák határon is, beléphetnek 
Magyarországra a szlovák állampolgárok, ha nem tartózkodnak 
Magyarországon 24 óránál többet. 

Egészségügy: 
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 Ötszáz fő alá csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kórházban ápoltak száma 

2020.05.21  Koronavírus oltás:  

 A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem 

együttműködésében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával 

megkezdődött az új koronavírus-vakcina fejlesztése. 

 Határátkelők, utazás:  

 Ma reggel 6 órától újabb átkelőhely nyílt újra Románia és Magyarország 
határán, ezúttal Nyírábrány és Érmihályfalva között.  Az átkelőt a két ország 
állampolgárai használhatják a kishatárforgalom szabályai szerint.  

 Egyelőre marad a házi karatén Magyarországra utazáskor  
 

Oktatás:  

 A járványveszély mértéke csökkent az utóbbi időszakban, ezért az óvodák és a 
bölcsődék a vidéki megyékben május 25-étől, a fővárosban június 2-ától 
visszatérnek a normális működési rendhez. Az intézményeknek külön 
igazolások nélkül is fogadniuk kell a gyermekeket. Erre azért van szükség, mert 
a szülők szabadsága sok esetben elfogyott, dolgozniuk kell. 

 A tantermen kívüli, digitális munkarend sikerességének köszönhetően tanév 
végéig, azaz június 15-éig érvényben marad, és a tanév hossza sem változik. 

 Június 2-től engedélyezve lesz az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási 
célú találkozása, a kis csoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések 
megtartása. Ezeknek célja az elmúlt hónapok tudásának megerősítése vagy az 
esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása, a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátása is engedélyezett.Ugyancsak június 2-től megváltozik a 
gyermekfelügyelet rendje is: már nem csak egyes kijelölt intézményekben, 
hanem valamennyi iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó 
gyermekek felügyeletét. Az iskolai gyermekfelügyeletet és ezzel párhuzamosan 
az étkeztetés lehetőségét június 26-ig kell biztosítania az intézményeknek.A 
gyermekfelügyeletben résztvevők számára június 2 és 15 között elsősorban 
felzárkóztató, a tanulásukat támogató tevékenységeket lehet szervezni. Június 
16-26 között már a következő tanévre való felkészülésre is sor kerülhet. A nyári 
táborok kapcsán zajlanak még az egyeztetések. 

 Tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket nem lehet 
szervezni, de a hagyományostól eltérő módon, kisebb létszám mellett, kisebb 
csoportokban, akár osztályonként megengedett. 

 A bizonyítványok kiadását is hasonlóképpen lehet megszervezni. 
 
Közlekedés:  

 Ideiglenes járványügyi menetrendek lépnek életbe a nyáron  
 
Nyári táborok:  

 Június 16-tól szervezhetők napközis és ottalvós nyári táborok az érvényes járványügyi 
előírások betartásával 
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Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mai online sajtótájékoztatóján 
közölte: 
 

 a járványügyi védekezés sikerrel zárult első fázisának legnagyobb eredménye, 
hogy a vírus tömeges elterjedését egyelőre sikerült megakadályozni. 

 a gazdasági intézkedésekkel 221 ezer munkahelyet sikerült megvédeni. 

 100 ezerrel megemelik a közfoglalkoztatottak keretét, 3 ezer új állás jön létre a 
honvédségnél, a bértámogatási program keretében 106 ezer munkavállalóra 
nyújtottak be kérelmet, a beruházásösztönzési programban pedig 97 600 
munkahely megőrzését vállalták cégek. Álláskeresési járadékban 101 ezren, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 71 ezren részesülnek, a 
kutatásfejlesztési munkakörben dolgozók utáni kedvezményre 9300-an 
jelentkeztek 

 A miniszter egyelőre kivárást javasolt a tervezett külföldi nyaralásokat illetően 
 

2020.05.20  Határátkelők:  

 Ma reggeltől újabb átkelő nyílik meg az osztrák-magyar határon, a Zsira és 
Lutzmannsburg közötti átjáró az ingázók számára. Reggel 5 és este 21 óra 
között Zsiránál is átléphetik a határt azok, akik a másik oldalon dolgoznak vagy 
földtulajdonnal rendelkeznek. Ezzel együtt tizenháromra nőtt az osztrák 
határszakaszon igénybe vehető átkelőhelyek száma.  
 

Egészségügy:  

 42-vel, 3598-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma 
Magyarországon 

 Az elhunytak száma 470-re emelkedett. 1454-en már gyógyultan távoztak a 
kórházból 

 Az aktív fertőzöttek 45 százaléka, az elhunytak 61 százaléka, a gyógyultak 46 
százaléka budapesti. 

 Budapesten (1710 ember) és Pest megyében (496) van a legtöbb fertőzött. Ezt 
követi Fejér (361), Zala (231), Komárom-Esztergom (206) és Csongrád megye 
(114). Békés megyében (11) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon. 

 Továbbra is érvényes az a szabály, hogy valamennyi egészségügyi ellátás csak 
előzetes, telefonon történő bejelentkezés után vehető igénybe. 

 
Munkahelyek:  

 A Magyar Honvédség lehetőséget kínál azoknak, akik a járvány miatt 
elvesztették a munkájukat. 
 

2020.05.19  Határátkelők:  

 Szlovénia-Magyarország határátkelők tekintetében, a gazdaság újraindítása 
érdekében, megkezdik a határátlépést korlátozó intézkedések fokozatos 
kivezetését, amelynek céldátumaként június elsejét jelölték ki.  
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 Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Kiss Róbert rendőralezredes 
ismerette az határátlépésre vonatkozó legújabb intézkedéseket: Szlovákiába a 
következőkben már házi karantén elrendelése nélkül lehet majd utazni, de 
csak 24 órára. Horvátországba ezentúl már nemcsak az ott ingatlannal, vagy 
hajóval rendelkező uniós állampolgárok utazhatnak majd be, hanem azok is, 
akiknek erre méltányolható személyes okuk van, például családi kapcsolataik, 
vagy akár érvényes szállásfoglalásuk. 

Munkahelyek védelme:  

 Munkahelyvédelmi bértámogatási program amellyel az állam a munkavállalók 
állásmegmaradását támogatta: 7200 cég adott be pályázatot a programra így 
több tízezer munkavállaló állásmegmaradását támogatja az állam. Kutatás 
fejlesztés területen is mintegy 8000 munkavállalot támogattak. 

Egészségügy: 

 5 újabb halálesettel 467 főre nőtt a koronavírussal kapcsolatos halálesetek 
száma. Budapesten található a legtöbb aktív fertőzött. 

 Alacsony az átfertőzöttség Magyarországon 

2020.05.16-
18. 

 Határátkelők:  

 Vasárnap 0 órakor Ausztria számos korlátozás fenntartásával ismét 
megnyitotta határait Magyarország irányába.  

 A következő határátkelőket nyitották meg Magyarország felé:: Andau – 
Kapuvár (átjáró az andaui híd felé); Baumgarten – Sopron; Bildein – 
Pornóapáti; Burg (Pinkatal) – Felsőcsatár (Pinkaszurdok);Deutsch Jahrndorf – 
Rajka; Deutsch Schützen – Horvátlövő; Deutsch Schützen – Pornóapáti; 
Deutschkreutz – Harka; Deutschkreutz – Nagycenk; Eberau – Ják; Eisenberg – 
Vaskeresztes; Gaas – Szentpéterfa; Halbturn – Várbalog; Halbturn – Várbalog 
(Albertkázmérpuszta); Heiligenbrunn – Pinkamindszent; Heiligenkreuz – 
Szentgotthárd; Heiligenkreuz Wirtschaftspark – Szentgotthárd; Inzenhof (Sankt 
Emmerich Kirche) – Rönök; Kalch – Sotina; Klingenbach – Sopron (kerékpárút); 
Klostermarienberg – Ólmod; Loipersbach – Ágfalva; Luising – Kemestaródfa; 
Lutzmannsburg (Rebberg) – Zsira; Lutzmannsburg (Therme) – Zsira; 
Mogersdorf (Zollhausstraße) – Szentgotthárd; Mörbisch – Fertőrákos (Straße); 
Moschendorf – Pinkamindszent; Naturpark Gschriebenstein – Írott-kő; 
Neckenmarkt – Harka; Nickelsdorf – Rajka; Nikitsch – Zsira; Rechnitz – Bozsok; 
Rechnitz – Bucsu; Reinersdorf – Nemesmedves; Ritzing (Helenenschacht) – 
Sopron (Brennbergbánya); Schandorf – Narda; Sieggraben (Herrentisch) – 
Sopron (Görbehalomtelep); Wallern – Kapuvár.  

 Ausztriába a ki- és beutazás Magyarország felől, illetve Magyarországra csak 
bizonyos feltételek mellett engedélyezett. Családi okok, esküvők, élettársak 
találkozása miatti utazás engedélyett, ahogy átmehetnek a határon az ingázók, 
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a föld- és telekszomszédok, illetve a gazdák is, akiknek el kell látniuk állataikat. 

 A határátkelőket a rendőrség, a katonaság illetve a járványügyi hatóság már 
csak szúrópróbaszerűen ellenőrzi, de akit megállítanak, annak valamilyen 
irattal igazolnia kell az utazás okát: az ingázóknak munkaadói igazolást kell 
felmutatniuk.  

 Járványgörbe: 

 A magyarországi járványgörbe stabil, és reménykeltő gyógyszer-, illetve 
vakcinakísérletek folynak világszerte a vírus ellen 

Május 18-tól érvénybe lépő intézkedések: 

 hatályát veszti a kijárási korlátozás Budapesten de érvényben maradnak egyes 
óvintézkedések: kötelező maszkkal, sállal vagy kendővel eltakarni az arcot az 
üzletekben, illetve a tömegközlekedésben, továbbá a 65. életévüket 
betöltöttek továbbra is csak 9 és 12 óra között látogathatják az üzleteket, 
gyógyszertárakat, drogériákat. Ugyanakkor valamennyi üzlet, szolgáltató 
kinyithat és látogatható lesz. A vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben, teraszán 
tartózkodás és a fogyasztás megengedett lesz, de azok belső tereiben továbbra 
is csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, az üzemeltetőknek a teraszok után a 
közterület-használati díjat szeptember elsejéig nem kell megfizetniük. Szintén 
kinyithatnak a strandok, a szabadtéri fürdők, szabadtéri múzeumok és az 
állatkert.  

 engedélyezik a polgári házasságkötés és temetés megtartását a másfél 
méteres védőtávolság betartásával, június 15-e után pedig a szertartások utáni 
családi rendezvények is megtarthatóak amennyiben a résztvevők száma nem 
haladja meg a kétszáz főt.  

 a fővárosi felsőoktatási intézményekre vonatkozó korlátozások is megszűnnek, 
a hallgatók megjelenéséről, a rektorok döntenek, a diákoknak azonban 
továbbra is tilos a kollégiumok látogatása   

Közlekedési vizsgák Pest megyében:  

 Jövő héttől újraindulnak a közlekedési vizsgák 

 

2020.05.15  A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok cseréje esetében vidéken -
Budapesten és Pest megyén kívül - nem kötelező előzetesen időpontot kérni 

 a kormányablakkal nem rendelkező településeken pedig ismét szolgálatba 
állnak a mobilizált ügyfélszolgálatok.  

 A foglalkoztatási ügyfélszolgálatok az ország teljes területén időpontfoglalás 
nélkül is fogadják ügyfeleiket. 
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 Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt még egyeztet kormányon kívüli 
szakemberekkel, majd délután megszülethet a döntés a budapesti lépésekről 

2020.05.14  Japán ingyenesen biztosít a koronavírus kezelésében eredményesnek 
mutatkozó gyógyszert 

 A magyarországi vállalatoknak indított támogatási program 50 milliárd 
forintos keretösszegét megduplázza a kormány  

 Eddig 121 repülőgép szállított az egészségügyi védekezéshez szükséges 
eszközöket Magyarországra Kínából 

 Országos tisztifőorvos: Nyugvó szakaszba érkeztünk, a járvány mérsékelődik 

  

 Enyhítések:  

 Pest megyét a többi megyével egyenértékűnek tekintenek és elkezdődnek az 
enyhítések de a Budapestet érintő korlátozások enyhítéséről még tárgyalnak 

 a megyékre vonatkozó enyhítések: az 1,5 méteres védőtávolságra és az arc 
eltakarására vonatkozó szabályokat fenntartják, de a vendéglátóhelyek belső 
zárt részében (különösen étteremben, kávézóban, cukrászdában, büfében, 
presszóban) a tartózkodás megengedett. 

 hétfőtől megnyitnak a szabad területen lévő vidéki játszóterek, parkok. A 
szállodák és a panziók a megyékben fogadhatnak vendégeket  

 Pályázatok mikro-, kis- és középvállalkozásoknak: 

 A "Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz 
való alkalmazkodást segítő fejlesztések támogatása" című felhívásokra a 
vállalkozások a támogatási kérelmeket 33,3 milliárdos keretösszegre 
nyújthatják be a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP), 
és 18,8 milliárd forintos keretösszegre a Versenyképes Közép-Magyarország 
operatív program (VEKOP) keretében. 

VírusRadar mobilapplikáció: 

 Mától letölthető a VírusRadar mobiltelefonos alkalmazás, amelynek tömeges 
használata hasznos eszköz lehet a járvány elleni védekezésben 

 

2020.05.13  Nagyvállalati Beruházási Támogatás: számos magyar vállalat a járvány idején is 
fejlesztéseket tervez, ezt a kormány támogatni kívánja, ezért a program idei évi 
keretét 25 milliárd forinttal, 40 milliárd forintra emeli. 
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 Palkovics László innovációs és technológiai miniszter: a Gazdaságvédelmi 
Akciótervvel Magyarország régiós bajnoknak számít a célzott ráfordítások 
összevetésében. A nemzeti bruttó össztermék arányában a több mint 20 
százalékos hazai mutatónál mindössze Németország, Olaszország és 
Svédország fordít többet a vállalkozások megsegítésére, a munkahelyek 
megőrzésére Európában.  

 Őszre lehetővé válhat a koronavírus kezelésére alkalmas gyógyszer 
engedélyezése és gyártása is.  

 Az osztrák hatóságokkal történt egyeztetések értelmében, ma reggeltől 
megnyílik a Jánossomorja és Andau, valamint az Alsószölnök és Neumarkt 
közötti határátkelő a személyforgalom előtt.  

 Újabb öt áldozata van a koronavírusnak 

2020.05.12  Huszonkilenc újabb embernél  mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-
19) 

 A holnapi kormányülésen fogják tárgyalni a kijárási korlátozás enyhítésének a 
lehetőségeit 

2020.05.09-
11. 

 Bürokráciá csökkentő intezkedéseket vezetnek be az engedélykötelezettségről 
és az ellenőrzött bejelentésről 

 A veszélyhelyzet egyik legnagyobb adókönnyítése: a beszámolót és az ahhoz 
kapcsolódó éves bevallásokat elegendő szeptember 30-ig elkészíteni és 
beküldeni, sőt az adót is eddig az időpontig kell megfizetni 

 A járvány leginkább a fővárosi idősotthonokban terjed 

 Május 11-én húsz vidéki helyszínen, közel 100 gyakorlati vizsgázó 
részvételével indultak újra a közlekedési vizsgák  

 A világpiachoz képest, Magyarországon drágul az élelmiszerek ára 

 Az országos tiszti főorvos szerint Magyarországon sikeres a járvány kezelés 

2020.05. 08  6 millió 300 ezer maszk, 25 ezer izolációs köpeny, valamint 120 lélegeztetőgép 
érkezett Magyarországra 

 Az országos tisztifőorvos mai sajtótájékoztatóján bejelentett főbb 
intézkedések: a gyógyszertárak mától árulhatnak FFP1, FFP1 és FFP3 
maszkokat; a vendéglátás tekintetében: csoportos rendezvények továbbra sem 
tarthatók; az asztalokat távolabb kell egymástól elhelyezni, az 
illemhelyiségeket pedig sűrűn kell takarítani; a vendégek számára ajánlott 
kihelyezni fertőtlenítő szert, törülköző helyett pedig papírtörölközőt; az 
éttermekben ajánlják az evőeszközöket becsomagolását és külön személyzet 
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kezelje a pénzt. 

 Orbán Viktor, miniszterelnök: az élet újraindításának további lépései 
legkorábban a jövő hét végén következhetnek  

 Ma tartotta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Kárpát-
medencei magyar vállalkozók I. online találkozóját, amelyen 200 külhoni 
magyar vállalkozó vett részt a szomszédos országok magyarlakta területeiről: 
Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról. 

 Budapesten és Pest megyében továbbra sem mehetnek játszótérre a 
gyerekek, mivel itt továbbra is hatályosak a kijárási korlátozási szabályok. 

 Magyarországon május 23-án rendeznek először meccseket zárt kapuk 
mögött. 

2020.05.07  a kormány legújabb gazdaságvédelmi intézkedése értelmében  150 milliárd 
forint értékű kötvényt bocsáthatnak ki a bankok, ez az intézkedés a mellett, 
hogy közvetve segíti a bajba jutott családokat és cégeket, a pénzügyi közvetítő 
rendszer stabilitásának további erősödését is biztosítja 

 Már több mint nyolcszáz idősotthon fertőtlenítését végezték el a katonák 

 Budapestet és Pest megyét is elhagyhatják a lakosok, elmehetnek vidéki 

ingatlanjaikba 

 megemelik a közfoglalkoztatottak keretszámát, 

 átképzést, továbbképzést, felnőttképzést biztosítanak, az ezzel járó költéseket 

az állam állja, 

 a Honvédelmi Minisztérium megemeli a szerződéses állomány létszámát, 

 a bérleti jogviszonyokat nem lehet felmondani a veszélyhelyzet végéig, akkor 

sem, ha ez magánszeméllyel áll fenn. Tehát a bérbeadó nem mondhatja fel a 

szerződést a veszélyhelyzet végéig. 

 Engedélyezték a mezőgazdasági vendégmunkások belépését az országba: csak 

a szomszédos országokból származó napszámosok léphetnek be, így bolgárok 

vagy montenegróiak például nem. Ez a nagyobb agrárcégekre lett kitalálva, 

ugyanis a munkások: csak csoportosan léphetnek be,  az agrárágazatban 

érdekelt munkaadójuknak 48 órával előtte értesítenie kell azt a határátkelőt, 

ahol majd jönni fognak. Emellett elvileg azonnal két hét csoportos karantént 

kell biztosítani nekik, ami alatt dolgozhatnak már, de az ellátásukat köteles 

megoldani a munkaadó.A belépéskor elvileg egészségügyi vizsgálatnak is 
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alávetnek mindenkit a határőrök, amelynek során megnézik, hogy felmerül-e 

koronavírus-fertőzés gyanúja. Akinél úgy ítélik meg, hogy igen, azt 

visszafordítják.  

 Legkésőbb júniusban, de vidéken akár már korábban el tud indulni a belföldi 

turizmus. A jelenlegi szabályok május 18-ig biztos érvényben maradnak, a 

kormány jövő héten átnézi, hogy működtek-e ezek az új szabályok. A külföldi 

utazásokkal kapcsolatban, a környező országok a napokban hoznak 

szabályokat az újranyitásra, de arra biztatja a kormány a lakosságot, hogy 

maradjanak belföldön, így tudják támogatni a vendéglátósokat.  

2020.05.06  A kormány összesen 420 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít a 

gazdaságvédelmi intézkedésekhez a Gazdaságfejlesztési és innovációs 

operatív programból (GINOP): a 200 milliárd forint összegű program 

keretében a kieső munkaidőre (maximum 85százalék) eső munkabér 70 

százalékát megtéríti az állam a vállalkozások számára; a "kurzarbeit"-hoz 

hasonlóan a kutató-fejlesztők, mérnökök speciális bértámogatása is 

megvalósítható erre 30 milliárd forint áll rendelkezésre; a vállalkozások 

termelékenységének és technológiai megújulásának támogatására közel 74 

milliárd forintos kerettel készítenek elő felhívásokat, ezen felül digitális 

készségfejlesztő program indulhat 7 milliárdos kerettel, amely az igények 

nagyságától függően növelhető, valamint 110 milliárd forint 0 százalékos 

forgóeszköz hitellel segítik a válságban leginkább érintett ágazatokat az MFB 

pontokon keresztül. 

 A magyar nemzeri parkok szabad ökoturisztikai helyszínei és kültéri programjai 

újra látogathatók 

 Két nap alatt 595 lélegeztetőgép, 4 millió 200 ezer maszk, valamint 2 millió 

900 ezer kesztyű érkezett Kínából 

 Minden gyermeknek kötelező bölcsődei, óvodai és iskolai ügyeletet 

biztosítaniuk az önkormányzatoknak a koronavírus-járvány ideje alatt  

 Már két napja csökken az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 

2020.05.05  Különböző intézkedésekkel segíti a kormány a civil szervezetek munkáját  
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 május 6-tól Budapest és Pest megye kivételével újraindulhatnak az országban 

a közlekedési vizsgák és utánképzések 

 Országos tisztifőorvos: az egészségügyi ellátások fokozatosan indulnak újra és 

csak előzetes telefonos bejelentkezés után vehetők igénybe 

 A Külgazdasági és Külügyminisztérium stratégiai megállapodást írt alá a 

Prohumán KFT-vel, a munkaerő-kölcsönző és munkaerő-közvetítő cégek 

jelentős szerepet vállalhatnak a gazdaság újraindításában 

 3065 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma 

 Az országos tiszti főorvos szerint igéretesnek bizonyul a vérplazma kezelés 

 Hamarosan bevezetik a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését  

 A korlátozások feloldása következtében hamar megteltek a vidéki bárok 

2020.05.04  A vállalkozások működésének fenntartása érdekében a Széchenyi kártya 
program négy, újonnan kifejlesztett hiteltermékkel bővül, amelyek célzott 
módon segítik elő a likviditáshoz való hozzáférést a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 

 

 Újabb átkelő nyílt meg a magyar-szlovák határon Tornanádaskánál  
 

 

 Már 12 járat indul a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről 

 

 Hétfőtől sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között Magyarország 
egész területén megtartható, illetve megengedett a sportegyesületek által 
szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú 
edzésen való részvétel 
 

 

 újraindulnak a háziorvosi, fogászati ellátások és a szakrendelések  



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 

 (https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kormany-

intezkedesekkel-segiti-a-civil-szervezetek-munkajat-a-veszelyhelyzet-ideje-

alatt)  

 

2020.05.03  Hétfőtől újra kinyit a Szegedi Vadaspark 

2020.05.02  

Szabadtéri misék:  

Május 10-től, szigorú intézkedések mellett és csak egyes helyeken újra tartanak 
szabadtéri miséket - a miséken csak 65 év alattiak vehetnek részt, padonként egy 
ember ülhet, ők sem közvetlen egymás mögött, szájmaszkot kell használni, a mise 
közvetlen kontaktusokat igénylő részei is módosulnak, a békeköszöntésnél a hívek 
közötti kézfogás továbbra sem lehetséges, áldozni pedig csak kézbe lehetséges. 

Turizmus:  

 SZÉP- kártya: csaknem megduplázódik az elkölthető keretösszeg és felére 
csökken a kártyára utalt összeg utáni adóteher. 

 A vendégeknek 2020. december 31-éig nem kell megfizetni az idegenforgalmi 
adót.  

2020.05.01  Öt repülőgéppel 4 millió 100 ezer maszk és 100 ezer teszt érkezett Kínából 

 A kormány 25 milliárd forinttal segíti a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
vállalkozásokat a koronavírus okozta gazdasági nehézségek leküzdésében 

 Újra korlátozás nélkül beléphetnek külföldi állampolgárok Magyarország 
területére, de csak ha cseh, lengyel, német, osztrák, szlovák vagy koreai 
állampolgárok, ezekben az országokban kapcsolt vállalkozások alkalmazottjai 
és a belépés során valószínűsíteniük kell az üzleti célú utazás tényét, valamint 
a magyar állampolgároknak sem kell házi karanténba vonulni, ha üzleti útról 
térnek haza. 

 külföldi turisták továbbra sem jöhetnek sehonnan Magyarországra 

2020.04.30 Új intézkedések:   

A kormány szerdán a élet fokozatos újraindításáról döntött:  

 Május 4-től a védekezés átlép a második szakaszba de változatlan marad 2 
szabály: a leginkább veszélyeztetett idősek biztonsága ezután is garantált kell, 
hogy legyen, és a területi különbségekre is figyelemmel kell lenni. Az aktív 
fertőzöttek 70 százaléka Budapesten és Pest megyében van, a kijárási 
korlátozásokat ezért a fővárosban és Pest megye egyes járásaiban továbbra is 
indokolt fenntartani. 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kormany-intezkedesekkel-segiti-a-civil-szervezetek-munkajat-a-veszelyhelyzet-ideje-alatt
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kormany-intezkedesekkel-segiti-a-civil-szervezetek-munkajat-a-veszelyhelyzet-ideje-alatt
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kormany-intezkedesekkel-segiti-a-civil-szervezetek-munkajat-a-veszelyhelyzet-ideje-alatt
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 Négy egyetem orvostudományi karának összefogásával reprezentatív tesztelés 
kezdődik, amivel megnézik, hogy az ország hány százaléka esett át eddig a 
fertőzésen. Így mutatják ki az antitesteket is. 

 A kórházakból kimenő és bejövő betegeket, az idősotthonok dolgozóit 
kötelezően tesztelni kell. 

 Kötelező lesz a maszkhasználat országosan a tömegközlekedésen és boltokban. 

 májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a júniusi helyzetről 
később döntenek  

 az egész országban marad az ingyenes parkolás,  

 a rendezvényekre vonatkozó korlátozások érvényben maradnak, augusztus 15-
ig az 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani. 

 a vidéken a kijárási korlátozásokat eltörlik, új, az eddiginél lazább szabályokat 
állapítanak meg, de azt kérik, hogy a védekezési intézkedéseket ott is mindenki 
tartsa tiszteletben. 

 Május 4-től feloldja a kormány a magánegészségügyre vonatkozó 
korlátozásokat ami azért is fontos, mert a magánegészségügy hozzá tud járulni 
a közegészségügy tehermentesítéséhez. 

 a közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben, különböző időpontokban 
oldják fel különböző szakrendelésekre vonatkozóan. 

 hétfőtől a megbetegedésekre és halálozásokra vonatkozó adatokat külön 
ismertetik Budapestre és azokra a Pest megyei járásokra nézve, ahol 
fennmaradnak a kijárási korlátozások.  

 Kinyithatnak a strandok, szabadtéri fürdők, állatkertek, szabadtéri múzeumok. 

 A szolgáltatások korlátozások nélkül működhetnek. 

 A profi, amatőr és tömegsportban engedélyezik az edzést és a zártkörű 
sporteseményeket. 

 A korábbi szabályok betartásával megtarthatóak a temetések, esküvők, 
istentiszteletek, misék. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma: 

 Mától kötelező bölcsődei és óvodai ügyeletet biztosítaniuk azoknak az 
önkormányzatoknak, amelyek a koronavírus-járvány miatt bezáratták ezeket 
az intézményeket 

Agrárminisztérium:  

 Az Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Program keretében hárommilliárd 
forintos keretösszeggel hirdetett újabb pályázati felhívást az elismerésben 
részesített termelői csoportok, termelői szervezetek részére, azok 
létrehozásának és működésének elősegítése érdekében. 

 Az Agrárminisztérium kezdeményezésére az anyák napja miatt a hosszú 
hétvégére feloldják a virágboltok nyitva tartására vonatkozó korlátozásokat 

Forrás:  
https://www.kormany.hu/hu/hirek?page=1  

https://www.kormany.hu/hu/hirek?page=1
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2020.04.29 E-recept: 

 Szerdától e-recepttel is kiválthatók a gyógyászati segédeszközök, így a 
vércukormérő tesztcsíkok a gyógyszertárakban 

„Köszönjük Magyarország” felhívás: 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
segítségével – felhívást hirdet független előadó-művészek támogatására 
„Köszönjük Magyarország” címmel. 

Külgazdasági és Külügyminisztérium:  

 A svájci székhelyű Flisom Kecskemétet választotta első magyarországi 
beruházása helyszíneként, az alföldi városban 12,5 milliárd forint értékű 
beruházás keretében napelem-paneleket előállító gyárat létesít 

Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer: 

 A kormány - az Európai Unióban elsőként - be kívánja vezetni a mezőgazdasági 
krízisbiztosítási rendszert az agrárágazat segítésére.  

Magyarország a védekezés új szakaszába lépett, várható intézkedések: 
Orbán Viktór, miniszterelnök facebookon oldalán jelentette be, hogy a védekezés új 

szakaszába lépett Magyarország és ismeretett néhány várható intézkedést:  

 az idősek és a legfertőzöttebb területen élők feszes védelmének fenntartása, 

 Budapesten és környékén, a kijárási korlátozások érvényben maradnak,  

 vidéken a kijárási korlátozás helyébe új védelmi intézkedések lépnek majd,  

 az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak.  

 Az éttermek, kávézók teraszai és kerthelyiségei megnyithatnak.  

 A szabadtéri strandok látogathatóak lesznek.  

 A 1,5 méteres védőtávolság betartása és az arc eltakarása vagy maszk viselése 

azonban az üzletekben és a tömegközlekedésen kötelező lesz.  

 Az idősek védett időzónájára vonatkozó intézkedéseket fenntartják  

A többi részletszabályt csütörtökön ismertetik  

 

https://index.hu/
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Érettségi:  

 Hétfőn a tervek szerint elkezdődnek az írásbeli érettségik  

 Nem fognak lázat mérni az iskolákban,  

 Az érettségik kezdését reggel 9-re tették, így nem fognak találkozni a munkába 
járók és az érettségizők. A BKK sűrítette a járatait is ezekre a napokra. 

 Mindenki kap maszkot, a tanárok és diákok is, az intézmények kézfertőtlenítőt 
is kapnak. Kitakarítják az épületeket is, tehermentesítik a krónikus betegséggel 
küzdő kollégákat.  

 Az iskolai kapuk, ajtók nyitva lesznek, hogy több bejáraton mehessenek be az 
épületekbe a diákok, az ablakok szintén nyitva lesznek. 

 Egyszerre tíz vizsgázó mehet be egy terembe, a vizsgázók között pedig másfél 
méter távolság kell legyen.  

 A vizsgadolgozatokat pihentetni fogják legalább egy napig, így a vírus nem 
juthat át róluk emberre.  

 Nem kötelező öltönyt vennie az érettségiző fiúknak, ebben rugalmasak 
lesznek. 

 A jelenleg külföldön tartózkodók érettségizőket is beengedik a határon, és a 
tizennégy napos karantén alól is menetsülnek, hogy letehessék az 
érettségit.Arról egyelőre egyeztetnek a környező országokkal, hogy az 
érettségi után a külföldi lakóhelyükre visszatérő, Magyarországon 
érettségizőknek karanténba kell-e vonulniuk majd. 

A gazdaságvédelmi akcióterv második fázisa öt fő területre koncetrál:  

 a munkahelymegőrzésre 

 a munkahelyteremtésre,  

 a kiemelt ágazatok megerősítésére,  

 a vállalkozások finanszírozására,  

 a családok és nyugdíjasok védelmére   

Korlátozások feloldása:  

 a szerdai kormányülésen eldöntötték, hogy szigorú menetrendben oldják fel a 
korlátozásokat. Ennek részleteit később ismertetik. 

14 napos házi karatén:  

14 napra kerülnek hatósági házi karanténba a külföldről hazatérő magyarok, de 
mentesülnek ez alól azok, akik  

 igazolhatóan legalább 2 hétig karanténban voltak külföldön a határ átlépése 
előtt; 

 és a határátlépéskor kötelező orvosi vizsgálat által is igazolhatóan 
tünetmentesek. 

Újra nyit az IKEA:  
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 május 5-től (jövő kedd) mindennap 9:00 és 15:00 óra között, a kormányzati 
előírásoknak megfelelően lesznek nyitva az IKEA áruházai  

Koronavírus tesztelés:  

 Budapesten elindult az autós koronavírus tesztelés 
(https://index.hu/belfold/2020/04/29/autos_athajtasos_koronavirusteszt_bud
apest_goupama_arena/)  

Forrás:  
https://www.kormany.hu/hu/hirek?page=1  
https://index.hu/  

2020.04.28  Újabb, a koronavírus járvány gazdasági hatásait csökkentő javaslatot 
terjesztett be a kormány: teljes társasági adó mentesség járhat az újra 
befektetett profitra 

 A kormány benyújtotta a kiskereskedelmi különadóról szóló törvényjavaslatot: 
a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételeihez a félmilliárdnál nagyobb 
bevételű kiskereskedelmi cégeknek is hozzá kell járulniuk. 

 Magyarország az észak-macedón hatóságok kérésére segítséget nyújtott 
abban, hogy a Kínai Népköztársaság koronavírus elleni küzdelmet segítő 
adománya eljusson Szkopjébe 

 Kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítaniuk az önkormányzatoknak 
azokon a településeken is, ahol a koronavírus-járvány miatt bezárták ezeket az 
intézményeket 

 

 Külgazdasági és Külügyminisztérium: Százezer egészségügyi maszkból és 
ötezer orvosi védőruházatból álló szállítmányt kísért el Moldovába a 
külgazdasági és külügyminiszter keddi chisinaui villámlátogatásán. 
 

 

 a Mercedes-Benz keddtől fokozatosan újraindítja termelést a kecskeméti 
gyárában 

 

 Május 1-től átfogó szűrővizsgálatba kezd a négy magyar orvosi egyetem. Az 
egész országra kiterjedő vizsgálatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatja, a felmérést a Semmelweis Egyetem vezeti. 

2020.04.27  Április utolsó hetében újraindul a magyar gazdaság legfőbb motorja, az 
autóipar. 

https://index.hu/belfold/2020/04/29/autos_athajtasos_koronavirusteszt_budapest_goupama_arena/
https://index.hu/belfold/2020/04/29/autos_athajtasos_koronavirusteszt_budapest_goupama_arena/
https://www.kormany.hu/hu/hirek?page=1
https://index.hu/
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 A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megbízásából, a Századvég által 
készített felmérés alapján a magyarok fele utazna a járvány után, főleg az 
országon belül. Guller Zoltán az MTÜ vezérigazagatója úgy látja, ami a nyári 
turisztikai szezon kilátásait illeti, átalakulnak az utazók prioritásai. Az úti célok 
kiválasztásakor már nem az élménykeresés, hanem a biztonság lesz a legfőbb 
szempont. Az ügynökség készít egy Covid-kézikönyvet, amelyben az alapvető 
közegészségügyi információkat tartalmazzák majd. 
 

 

 Májusban elkészülhet a több emberen alkalmazható lélegeztető-gép: az 
Óbudai Egyetem szakembereinek munkáját dicsérő rendszer segítségével 
egyszerre akár 50, kritikus állapotban lévő beteget el lehet majd látni kórházi 
körülményeken kívül is. 

 

 Érettségi: ha valaki nem akar most érettségezni ősszel is megteheti 

2020.04.26  Emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma, de az eredményes 
védekezésnek köszönhetően sikerül laposan tartani a járványgörbét 

 

2020.04.25  Továbbra is csak alapos okkal hagyhatják el lakóhelyüket az emberek Emelkedő 
tendenciát mutat a kórházban koronavírus-fertőzéssel kezeltek száma  

 

 Újabb 45 tonna egészségügyi védőfelszerelés érkezett Magyarországra 
 

  

 Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár: A járványügyi szakemberek is 
egyetértenek abban, hogy szigorú biztonsági intézkedésekkel elkezdődhetnek 
az érettségi vizsgák május negyedikén 

2020.04.24  Újabb könnyítés a fiatalok érdekében: érettségi nélkül is lehet jelentkezni a 
technikumok kétéves képzéseire. 

 

 négy nyelvvizsgaközpontnál akár 28 különböző nyelvből tehető elektronikus 
nyelvvizsga 
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 Hajnal óta működik a régi hegyeshalmi határátkelő amelyet a határ közelében 
élők, illetve az Ausztria és Magyarország között ingázók használhatják. 

 

 Már 877-en vannak kórházban, ebből 61-en lélegeztető gépen 

 

 

 Orbán Viktór miniszterelnök rádióinterjúban adott nyilatkozata szerint  május 
3 után új kijárási szabályokat fognak alkotni, mert a védekezés új szakaszába 
lépik az ország, és fokozatosan – szigorú menetrend szerint – újraindíthatja a 
kormány Magyarországot. Budapesten és a nagyvárosokban más szabályokat 
kell alkalmazni, mert a tömeges megbetegedések ezeken a helyeken 
fordulhatnak elő. 

 

 Felvetették a május 4-i érettségi elhalasztását, még nincs végleges döntés. 

2020.04.23  A szerb és a magyar állampolgárok mától újra használhatják a röszkei, a tompai 
és a hercegszántói határátkelőket munkavállalási és mezőgazdasági 
munkálatok elvégzése céljából a határsáv 50 kilométeres körzetében. 

 

 Ma kezdik el a vérplazma terápiát egy súlyos állapotban lévő koronavírusos 
betegen: A vérplazma-terápia lényege, hogy passzív immunizálással segít a 
gyógyulásban. Ez azt jelenti, hogy nem a betegek immunrendszerét 
stimulálják, hanem a már felgyógyult emberek vérében termelődött 
ellenanyagot használják fel a betegség leküzdésére. 

 

 április 28-tól fokozatosan újraindul a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában a 
termelés 

 

 Július 1-től a cseden, gyeden és gyesen lévő anyák is igénybe vehetik a 
nyelvvizsga-, a KRESZ-tanfolyam- és a KRESZ-vizsgadíj visszatérítésének 
lehetőségét  

 

 Május 3-ig még biztosan maradnak a jelenleg érvényben lévő korlátozó 
szabályok, a továbbiakról jövő szerdán dönt a kormány. 
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 Őszre jósolják a járvány második hullámát. 

  

2020.04.22  Szerdán két kamion és egy repülőgép érkezett védőfelszerelésekkel 
Magyarországra, ezek 3 millió 120 ezer maszkot, 2 millió kesztyűt és 164 
lélegeztetőgépet hoztak  

 

 A magyar fiatalok továbbra is versenyképes tudásra tehetnek szert ennek 
érdekében: 

  1. Eltörölték a nyelvvizsgát a diploma megszerzéséhez, ugyanakkor a 
nyelvvvizsga online is lehető 

 2. Tovább fejlődtek a a felvételi folyamat digitális lehetőségei 

  3. Új diákhitel bevezetése 

 

2020.04.21  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal könnyített 
előlegkifizetési szabályokkal enyhíti a folyamatban lévő projektek likviditási 
nehézségeit, egyszerűbb eljárási szabályokkal, meghosszabbított határidőkkel 
segíti a pályázatok kedvezményezettjeit. 

 

  Az érintettekben felmerülő kérdések hatékony kezelésére új kommunikációs 
csatorna is indul KFI Hotline néven.  

 

 A koronavírus-fertőzésen már átesett emberek vérsavójának terápiás 
felhasználási lehetőségeit kutatják a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
biztonsági laboratóriumában 

 

2020.04.20   

 Meghirdették a új versenyképesség növelő támogatási programot  a 
feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és 
nagyvállalatok számára (https://hipa.hu/hu_HU/uj-versenykepesseg-novelo-
tamogatasi-program )  

https://hipa.hu/hu_HU/uj-versenykepesseg-novelo-tamogatasi-program
https://hipa.hu/hu_HU/uj-versenykepesseg-novelo-tamogatasi-program
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 2 órás foglalkoztatás után is igényelhetnek bértámogatást a vállalkozások  

  

 Május végéig hosszabították meg a vezetési és pihenőidők könnyített 
szabályait:  a napi vezetési idő 9 óráról 11 órára, a heti vezetési idő 56 óráról 
60 órára, a kétheti vezetési idő 90 óráról 105 órára, a 45 perces szünet 
kötelező kivételének gyakorisága 4,5 óráról 5,5 órára emelkedik, ezzel 
egyidejűleg a napi pihenőidő 11 óráról 9 órára csökken. 

  

 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezése alapján 
egyéni légzésvédő eszközök, arcvédő pajzsok műszaki vizsgálatára alkalmas 
laboratórium jött létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
(BME). 

 

 A Kormány kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a stratégiai fontosságú 
vállalatok működőképessége fennmaradjon és a lakosság ellátása 
folyamatosan biztosított legyen. 

 

 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) koordinálásával hat magyar 
gyártó működik együtt a fertőtlenítőgyártásban, így a következő hónapokra 
biztosított a belföldi ellátás 

2020.04.19  A szakemberek május 3-ra várják a járvány tetőzését. 

 

 Jelentős adminisztratív egyszerűsítések segítik a mezőgazdasági 
vállalkozásokat, erdőgazdálkodókat és erdőtulajdonosokat  

  

 https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-
miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/jelentos-
adminisztrativ-egyszerusitesek-segitik-a-mezogazdasagi-vallalkozasokat-
erdogazdalkodokat-es-erdotulajdonosokat  

  

2020.04.18  Hatmillió maszk és hárommillió kesztyű érkezett Kínából Magyarországra 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/jelentos-adminisztrativ-egyszerusitesek-segitik-a-mezogazdasagi-vallalkozasokat-erdogazdalkodokat-es-erdotulajdonosokat
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/jelentos-adminisztrativ-egyszerusitesek-segitik-a-mezogazdasagi-vallalkozasokat-erdogazdalkodokat-es-erdotulajdonosokat
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/jelentos-adminisztrativ-egyszerusitesek-segitik-a-mezogazdasagi-vallalkozasokat-erdogazdalkodokat-es-erdotulajdonosokat
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/jelentos-adminisztrativ-egyszerusitesek-segitik-a-mezogazdasagi-vallalkozasokat-erdogazdalkodokat-es-erdotulajdonosokat
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2020.04.17  Agrárminisztérium:  

 

 A növénytermesztési – ide értve a kertészeti ágazatot is -, erdőgazdálkodási, 
állattenyésztési, halászati és vadászati ágazatba tartozó munkavégzés 
keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén idén az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvényben előírt éves időkorlát 120 napról 180 napra 
változik mind az idénymunka, mind pedig az alkalmi és idénymunka együttes 
alkalmazásakor.  

  

 További jelentős könnyítés, hogy az alkalmi munka havi időtartama a korábbi 
legfeljebb 15 napról 20 napra emelkedett. 

 

 munkaszuret.hu online platform indítása a munkaerőhiánnyal küzdő 
vállalkozások és az alkalmi munkát kereső munkavállalók számára.  

  

  

 Átlépte a 150-et a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma 
Magyarországon 

 

 17 fővárosi és 43 vidéki kórházba szállítanak ki összesen 53,4 tonnányi - egyéni 

védőfelszerelést 

 
 

 Határátlépés: Magyarország összes szomszédja felé biztosítja a korlátlan 

határátlépést a fuvarozók számára. 

 

 Adókönnyítések:  

 Kitolják az adóbevallás határidejét is, 2020. december 30-ig pedig a 

szállásadóknak nem kell beszedniük az idegenforgalmi adót, tehát aki 

belföldön utazik, nem kell fizetnie az idegenforgalmi adót.  

  

 A rozsdaövezetekben épülő új lakások építésére és bérbeadására 5 

százalékos áfakulcs lesz  
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 a munkáltatók május 1-jétől egészségügyi szolgáltatási járulékot 

fizetnek a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók után, miközben július 

1-től 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó. 

 

 Széles körben lehetővé tették a taxisok, taxitársaságok részvételét az áruk 

kiszállításában azzal, hogy e tevékenységük végzése során mentesítik őket a 

személyszállításra vonatkozó követelmények alól a veszélyhelyzet idejére 

 

 A hagyományosan nagy tömegeket mozgató ballagásokat nem lehet idén 

megtartani. 

2020.04.16  Budapest megvár - turistacsalogató imázsfilmet készítettek   

 

 Újabb adókönnyítésekről döntött a kormány, amelyek 200 milliárd forintot 

hagynak a vállalkozásoknál és a családoknál 

 Kétszázezer maszkot és tízezer orvosi védőruhát ajándékozott csütörtökön 

Magyarország Bosznia-Hercegovinának 

 

 Szombattól újabb egy hétre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-

járvány miatti kijárási korlátozásokat 

 

 Az önkormányzatok rendszeres hétvégi jogkört kapnak a kijárási korláztozások 

tekintetében 

 
 

 Oktatás:  

 egyelőre zárva maradnak az iskolák 

 Érettségi:  

 május 4-én megkezdődnek a vizsgák,  

 csak írásbeli vizsgákat szerveznek 

 10 diáknál több nem lehet egy teremben 

 

 Magyar-román határ: a mai naptól kezdve a magyar és román állampolgárok a 

battonyai átkelőt is használhatják ingázás céljából. 

 
 

 Nemzetpolitikai Államtitkárság:  megszervezték a Kárpát-medencei 

vállalkozók első online találkozóját a külhöni magyar vállalkozók számára.  

 

 Az adóbevallás határidejét kitolták, adóbefizetéseket módosították:   
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 2020. szeptember 30-ig kell elkészülniük a beszámolóknak és 
adóbevallásoknak; 

 az online kasszát használó kereskedők 2021. január 1-től kötelesek 
biztosítani a kártyás fizetés használatát; 

 a Szép-kártyára érkezett juttatások 2020. június 30-ig mentesülnek a 
szociális hozzájárulási adó alól; 

 az évente adott rekreációs juttatások megemelkednek: a 
versenyszférában 800 ezer forintra emelkedik; 

 2020. december 30-ig a szállásadónak nem kell beszedniük az 
idegenforgalmi adót, tehát aki belföldön utazik, nem kell fizetnie az 
idegenforgalmi adót; 

 rozsdaövezetekben épülő új lakások építésére és bérbeadására 5 
százalékos áfakulcs lesz; 

 a rendkívüli helyzetben az adóhatóság türelmes lesz az adózókkal, ha 
kisebb késedelmek lesznek; 

 fizetés nélküli szabadság: a munkáltatók május 1-től egészségügyi 
szolgáltatási járulékot fizetnek a fizetés nélküli szabadságon lévő 
munkavállalók után; 

 július 1-től 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó. 

 

 A kormány vizsgálja, hogy újabb területekre kiterjesszék-e a 

járulékmentességet 

 Az állami egészségügyi védekezésbe való bevonásról már egyeztetnek az 

egyházakkal 

 Jelenleg mintegy 2500 lélegeztető gép áll rendelkezésre az országban, de több 

mint 15 ezret rendelt a kormány 

 

2020.04.15  Újabb védőeszközök érkezése: 10 millió 700 ezer maszk, 900 liter fertőtlenítő 

folyadék, 24 600 izolációs köpeny 

 

 Magyar-román határ: Húsvét óta az ingázók a csengersimai, a vállaji, a 
létavértesi, az ártándi, a méhkeréki, a gyulai, a nagylaki és a kiszombori 
átkelőkön kelhetnek át. 

 

 Az április 10-én megjelent kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet idején az 
arra alkalmas vizsgaközpontok online módon is szervezhetnek nyelvvizsgát. 

 Elindult országszerte az idősotthonok ellenőrzése 

 Ingyen hitelhez juthatnak a gazdák az Agrár Széchenyi Kártya 
folyószámlahitelével 
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2020.04.14  Két különadó megjelenése a Magyar Közlönyben amely május 1-től lép 
érvénybe és amelynek következtében a  bankok és a kereskedelmi 
nagyvállalatok 91 milliárd forinttal segítik a járvány elleni védekezést 

 Üzbegisztán 500 ezer maszkot küld Magyarországnak 

 A vállalkozások 2020. április 15-étől pályázhatnak a kutatás-fejlesztési 
bértámogatásra, április 16-ától pedig az általános munkahelyvédelmi 
bértámogatásra 

 Június végéig mentesülnek más gazdasági területekhez hasonlóan a 
munkáltatók a munkavállalóik munkabérei utáni közterhek megfizetése alól a 
turizmus és a vendéglátás kényszerű szüneteltetése miatt leginkább bajban 
lévő ágazatokban, így a díszkertészeknél, a bor- és szőlőtermelőknél, a pálinka-
előállítóknál, a kisüzemi sörfőzdéknél és a vadgazdálkodási szolgáltatóknál is 

 A fővárosi Pesti úti idősek otthonában 204 igazolt fertőzöttet tartanak számon 

 Folyamatos az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök behozatala 

 Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik 
összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (Nébih) 

 Május 1-től elérhető a kamatmentes, szabad felhasználású Diákhitel Plusz  

 A koronavírus-járvány miatt elindított gazdaságvédelmi akcióterv legfontosabb 
feladata a munkahelyek megőrzése 

2020.04.13  A kora reggeli órákban hat újabb repülőgép landolt Budapesten, 5 millió 300 
ezer maszkot, 6 millió kesztyűt és 86 ezer izolációs köpenyt hoztak Pekingből 
és Sanghajból 

 Újabb repülőgép érkezett vasárnap reggel Kínából, Sencsenből, a fedélzeten 1 
millió 365 ezer maszkkal 

 Öt repülőgép több mint ötmillió maszkot, húszezer tesztet és ötezer pár 
kesztyűt szállított Magyarországra az egészségügyi ellátórendszerben 
dolgozóknak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez pénteken és 
szombaton 

2020.04.12  Orbán Viktor miniszterelnök a Tolna Megyei Balassa János Kórházban tett 
váratlan látogatást 

2020.04.11  Kiskunhalason tartott ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök, ahol 
megtekintette a mobil járványkórházat, egy védőruha-varróüzemet és a városi 
kórházat 

2020.04.10  A gazdaságvédelmi akcióterv részeként megjelent az első, az agrárium számára 
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célzott segítséget jelentő intézkedéscsomag a Magyar Közlönyben 

 a budapesti Szent Imre Kórházban tartott ellenőrzést Orbán Viktor 
miniszterelnök 

 Határon túli magyar közösségeket is támogat védőeszközökkel a kormány 

 A kijárási korlátozások továbbra is érvénybe vannak, csak alapos indokkal lehet 
elhagyni az otthont 

 Nagyobb mértékben nőtt a koronavírussal fertőzöttek, valamint a betegség 
következtében elhunytak száma  

 Orbán Viktór, miniszterelnök:  Most a legerősebb fegyver az önuralom. 

2020.04.09  Előszűrő sátrat telepítettek a katonák a tatabányai kórház bejáratánál 

 Határozatlan időre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatt két 
hete elrendelt kijárási korlátozást 

 Idén csak az írásbeli érettségi vizsgákat tartanák meg az oktatási akciócsoport 
javaslata szerint 

 Egyszeri adóval járul hozzá a bankszektor a védekezéshez 

 A kínai hatóságok támogatják Magyarországot, hogy minden szükséges 
védőeszközt be tudjon szerezni az ázsiai országból 

 További védőfelszereléseket kapnak az alapellátásban résztvevők 

 A fegyelmezett védekezésnek köszönhetően sikerült ellaposítani a 
koronavírus-járvány terjedésének görbéjét Magyarországon  

 Orbán Viktór a budapesti Szent János Kórházban és annak Kútvölgyi úti 
telephelyén tartott előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést 

 Orbán Viktor miniszterelnök az összes szempont és a szakértők 
figyelembevételével dönt a szombaton lejáró kijárási korlátozás után szükséges 
további lépésekről 

2020.04.08  

 Ötmillió maszk, száznegyven lélegeztetőgép, és harmincezernél is több 
izolációs köpeny érkezett Kínából  

 A családtámogatásokat bővíteni fogják nem szűkíteni 

 Kötelező ellenőrzést rendel el az országos tisztifőorvos az idősotthonoknál 

 A koronavírus-járvány miatti védekezésben a kormány partnerként tekint az 
önkormányzatokra, szükséges az együttműködés 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Ha tartható a kormányzat határozott és 
gyors intézkedései nyomán kialakult kedvező járványhelyzet, elegendő 
humánerőforrással, ápolókkal, orvosokkal, rezidensekkel rendelkezik az ország 
a vírus leküzdéséhez 

 a Magyar Falu Program pályázatai esetében is érvényes, hogy a támogatott 
tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben 
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meghosszabbodik. Kiemelt célkitűzés, hogy a projektek megvalósuljanak, a 
magyar vidék folyamatosan fejlődjön. 

 a kórháznak a veszélyhelyzet idején is el kell végeznie minden olyan 
beavatkozást, vizsgálatot, műtétet, amelynek hiányában a beteg életveszélyes 
állapotba kerülne, vagy amelynek elhalasztásával maradandó 
egészségkárosodást szenvedne. 

 A hazai költségvetés minden forrást biztosít a járvány elleni védekezéshez 

 Operatív Törzs: egyre többen szegik meg kijárási korlátozással kapcsolatos 
intézkedéseket, és egyre több a büntetőeljárás is 

2020.04.07  Pénzügyminisztérium: A koronavírus-járvány miatti új gazdaságvédelmi 
intézkedések mellett a kormány néhány korábbi döntést is meg szeretne őrizni, ilyen 
az is, hogy két százalékkal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke 

 A budapesti, debreceni, pécsi és szegedi orvosi és egészségtudományi felsőoktatási 
intézményekbe is megérkeztek a Kínából beszerzett egészségügyi védőeszközök 
(sebészeti szájmaszkok, védőköpenyek, gyorstesztek) 

 Budapest góccá válhat, ha nem tartják be a korlátozásokat 
 Operatív Törzs: Meghaladta a 15 ezret a hatósági házi karanténban lévők száma; 

Magyarország minden területén van karantén, a legtöbb a fővárosban és Pest 
megyében. 

 Nyelvvizsga nélkül is megkapják a diákok a diplomájukat: Ma 75 ezer nyelvvizsga 
hiányában középfokú végzettséget igénylő munkakörben elhelyezkedett munkavállaló 
van Magyarországon. A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési 
programjának részeként ezt a 75 ezer diákot mentesítjük a nyelvvizsga kötelezettség 
alól, hiszen a gazdaságnak szüksége lesz a diplomás munkavállalókra 
 

A gazdaságvédelmi akcióterv főbb pontjai:  

 

 75 ezer nyelvvizsga hiányában középfokú végzettséget igénylő munkakörben 
elhelyezkedett munkavállalót mentesítünk a nyelvvizsga kötelezettség alól, 
minden hallgatót, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett 

 A munkák leállásának idejére a munkabért az állam 3 hónapig 70 százalékban 
átvállalja, de a kormány azt szeretné, ha a munkavállalók erre az időre is 
hasznos feladatokat végeznének a munkaadók érdekében 

 A kutatási és fejlesztési munkakörben dolgozók után 3 hónapra 40 százalékos 
bértámogatás jár 

 Csökkennek az adminisztrációs és az adóterhek 

 A gazdasági élet és a kormány közötti kommunikáció megkönnyítésére 
vállalkozói információs portál létesült a vali.ifka.hu honlapcímen 

 A szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal csökken júliustól 

 Az adóbevallási határidő szeptember 30-ra tolódik 

 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben bevezetjük a 
biztosíték alóli mentességet 

 Felgyorsítjuk az áfavisszaigényléseket, normál adózók esetében 75 napról 30 
napra, megbízható adózóknál 30 napról 20 napra 

 Különleges fizetési könnyítések, részletfizetési, fizetéshalasztási és 
adómérséklési lehetőségek lépnek életbe, a nyomtatványok is egyszerűsödnek 

 A veszélyhelyzeti időszak mulasztásai miatt az adózói minősítésben az 
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adózókat nem érheti hátrány 

 A betegszabadság dokumentumait elektronikus másolatban is be lehet 
nyújtani 

 A fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállalók biztosítási jogviszonya nem 
szűnik meg 

 A munkavállalóikat megtartó cégek számára technológiafejlesztésre, 
környezetvédelmi és energiahatékonysági beruházásra összesen több 
százmilliárd forintnyi keretösszeggel jelennek meg pályázatok 

 A vállalati leállásokra reagálva online képzések kezdődnek távoktatási 
formában 

 A képzések tandíjainak 95 százalékát átvállalja az állam, az állást keresők 
kamatmentes felnőttképzési diákhitelre jogosultak 

 Az egyetemi hallgatók egyszeri, szabad felhasználású, 500 ezer forint összegű, 
kamatmentes diákhitelt igényelhetnek 

 Többletforrásra számíthatnak a vírustól legjobban érintett, Magyarországon 
nagy hagyományokkal rendelkező ágazatok. Azaz az építőipar, a közlekedés, a 
logisztika, az idegenforgalom, a kreatív ipar, az egészségipar, és az 
élelmiszeripar fejlesztési támogatásokban, adócsökkentésben részesül, 
kedvező hiteleket és tőkeprogramokat kap 

 A turizmus támogatására az idegenforgalmi adót az év végéig felfüggesztjük. 
Június végéig a SZÉP-kártya után a szociális hozzájárulási adó 4 százalékra 
csökken és megemelkedik az összeghatár is. Felújítási és fejlesztési programok 
is várhatók a területen 

 Az egészségipar minden eddiginél jelentősebb támogatásban részesül, hogy a 
belföldi gyógyszer- és eszközgyártók termékei nagyobb arányban jelenjenek 
meg a magyar egészségügyben.     Támogatásban részesülnek mind az 
egyetemi, mind a vállalati kutatóintézetek, létrejön az Egészségipari Innovációs 
Ügynökség 

 A munkaadók védelmében vállalati likviditást segítő hitelgarancia- és 
tőkeprogramokat hirdettek, ezek a gazdasági visszaeséstől és a külföldi 
felvásárlásoktól is megvédhetik a magyar tulajdonú vállalatokat. A kedvező 
kamatozású vállalati hitelek összege csaknem 2 ezer milliárd forint, 500 
milliárd forintos állami garanciavállalással 

 Meghosszabbodnak a gyermekek otthongondozási díjához (GYOD) kapcsolódó 
határidők, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő szülők jogosultságai a 
magasabb összegű családi pótlékra 

 A tanév vége helyett a vészhelyzet végéhez igazodik az idei jogosultság családi 
pótlékra 

 Kedvezően módosulnak a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szabályai és 
határidői is 

  

2020.04.06  Agrárminisztérium: ingyenes tanácsadást indított a SEED Kisvállalkozás-
fejlesztési Alapítvány a kisvállalkozóknak 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: A koronavírus-járvány kapcsán 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a folyamatos áruellátás érdekében a nehéz 
tehergépkocsik visszavonásig hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a 
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hazai utakon. A kamionstop az ünnepek körüli munkaszüneti napokon, így 
húsvétkor sem lesz érvényben. 

 Agrárminisztérium: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
megvalósuló beruházási típusú projekteknél a veszélyhelyzet miatt 
bekövetkező hátrányos következmények enyhítése érdekében számos 
fejlesztéspolitikai intézkedés történt. 
(https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-
miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/beruhazasokat-
erinto-kedvezmenyek )  

 Kidolgozták Magyarország gazdaságvédelmi akciótervét. A munkahelyek 
helyreállítása, újak teremtése a gazdaságvédelmi intézkedések fő célja. 

 
 A mentők és segélyszervezetek munkájának segítésére tett felajánlást a 

Toyota: a Toyota magyarországi márkaképviselete a koronavírus-járvány elleni 
védekezéshez húsz gépjárművet ajánlott fel, amelyeket az Országos 
Mentőszolgálat, egészségügyi dolgozók és nagyobb segélyszervezetek fognak 
használni munkájukhoz 

 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felszámolta az orvosi gáz- és 
oxigénszállítás adminisztratív akadályait  

 Újabb intézkedések a járvány lassítása, a szociális ellátottak és a gyermekes 
családok védelme érdekében (https://www.kormany.hu/hu/emberi-
eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-
felelos-allamtitkarsag/hirek/ujabb-intezkedesek-a-jarvany-lassitasa-a-szocialis-
ellatottak-es-a-gyermekes-csaladok-vedelme-erdekeben)  

 Az európai igazságügyi együttműködést is a járvány elleni küzdelem 
szolgálatába kell állítani 

 Külgazdasági és Külügyminisztérium: Magyarország védőfelszereléssel segíti 
Észak-Macedóniát 

 Maszkokat és védőruhákat küldött Magyarországnak a Fudan Egyetem: A 
kínai felsőoktatási intézmény által felajánlott 56 ezer maszk és 300 védőruha 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/beruhazasokat-erinto-kedvezmenyek
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/beruhazasokat-erinto-kedvezmenyek
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/beruhazasokat-erinto-kedvezmenyek
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujabb-intezkedesek-a-jarvany-lassitasa-a-szocialis-ellatottak-es-a-gyermekes-csaladok-vedelme-erdekeben
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujabb-intezkedesek-a-jarvany-lassitasa-a-szocialis-ellatottak-es-a-gyermekes-csaladok-vedelme-erdekeben
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujabb-intezkedesek-a-jarvany-lassitasa-a-szocialis-ellatottak-es-a-gyermekes-csaladok-vedelme-erdekeben
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujabb-intezkedesek-a-jarvany-lassitasa-a-szocialis-ellatottak-es-a-gyermekes-csaladok-vedelme-erdekeben
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más adományokkal együtt egy Sanghajból indult repülőgépen jutott el 
hazánkba 2020. április 6-án. A budapesti kampusz létesítését tervező egyetem 
már most második otthonaként tekint Magyarországra, vezetői ezért tartják 
fontosnak, hogy a nehéz helyzetben segítsenek. 

 Több mint 1200 milliárd forinttal támogatja a kormány a munkahelyek 
védelmét, újak teremtését 2020-ban 

 Agrárminisztérium: Az uniós agrártámogatások és az átmeneti nemzeti 
támogatások is biztosítottak a 2021-től kezdődő átmeneti időszakban 

 Két katonai sátrat állítottak fel az MH 5. Bocskai István Lövészdandár katonái 
április 5-én a debreceni Kenézy Gyula Egyetemi Kórháznál. 

 Járványügyi kérdésekről egyeztettek a védelmi miniszterek: Magyarországot 
Szabó István honvédelmi ügyekért felelős államtitkár képviselte a rendhhagyó 
video-telekonferencia ülésen. 

2020.04.05  Külgazdasági és Külügyminisztérium: A Kína-Magyarország légihíd szombati 
mérlege: mintegy 4 millió maszk, több mint 400 ezer védőruházat, 100 ezer 
védőszemüveg, 30 ezer pár kesztyű és több mint 6 ezer arcvédő plexi 

 Orbán Viktor miniszterelnök: hétfőtől (ápr.6) ingyenes a közterületi parkolás 

2020.04.04  Emberi Erőforrások Minisztériuma: A koronavírus járvány miatt kialakult 
rendkívüli helyzetben, a halasztható beavatkozások elmaradása miatt a 
kórházak jelentős bevételtől estek el. Ezért az egészségügyben dolgozók 
munkahelyének megőrzése érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) májustól az egészségügyi szolgáltatók finanszírozásának 
mértékét átlagfinanszírozással határozza meg. A NEAK-kal szerződött 
egészségügyi szolgáltatók a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi 
finanszírozási díja átlagának megfelelő összeget kapnak majd.  

 A kormány a költségvetés alapvető átrendezéséről döntött, létrehozták a 
járvány elleni védekezés alapját, és létrejön a gazdaságvédelmet, a gazdaság 
újraindítását szolgáló alap. A kormány magán kezdte a koronavírus-járvány 
miatt szükséges takarékosságot, így elvon és átcsoportosít a tárcáktól összesen 
1345 milliárd forintot, ami a gazdaság védelmére és újraindítására létrehozott 
alapban áll rendelkezésre. A járvány elleni védekezési alapba 663 milliárd 
forintot biztosítanak, abba be kell fizetni az idei párttámogatások 50 
százalékát, a multinacionális láncokat terhelő kereskedelmi adót, a pénzügyi 
szektor hozzájárulását és a gépjárműadó önkormányzatoknak járó részét  

 Innovációs és Technológiai Minisztérium: A járvány lassítása érdekében a 
szakképző intézmények oktatói, tanulói saját készítésű eszközökkel segítik a 
koronavírus terjedése elleni védekezést. Már 34 szakképzési centrumban 
varrnak maszkokat. Elsőként Szolnokon, de hamarosan több más helyszínen is 
3D nyomtatással állítanak elő arcvédő pajzsokat. Az elkészült eszközöket a 
helyi önkormányzatok segítségével egészségügyi és szociális intézmények 
számára ajánlják fel. 

 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben a koronavírus-járvány elleni 
védekezéshez szükséges maszkokat gyártanak a fogvatartottak. 

 koronavírus-járvány alatt eddig körülbelül 30 ezerrel nőtt a munkanélküliek 
száma, április elejétől a munkahelyüket elveszítők száma napi 4 ezer körüli – 

 a hitelek törlesztésének felfüggesztését bármikor lehet kérni a december 31-i 
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határidőig. 
 

2020.04.03 Újabb vállalatokhoz érkeznek Honvédelmi Irányító Törzsek 

2020.04.03 kormány a költségvetés alapvető átrendezéséről döntött, létrehozták a járvány 

elleni védekezés alapját, és létrejön a gazdaságvédelmet, a gazdaság újraindítását 

szolgáló alap. 

koronavírus-járvány alatt eddig körülbelül 30 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, 

április elejétől a munkahelyüket elveszítők száma napi 4 ezer körüli – 

a hitelek törlesztésének felfüggesztését bármikor lehet kérni a december 31-i 

határidőig. 

 

2020.04.03  Újabb vállalatokhoz érkeznek Honvédelmi Irányító Törzsek  
 

 Orbán Viktór miniszterelnök: Idén minden egészségügyi dolgozónak 500 ezer 
forintos pluszjuttatást biztosítanak  
 

 Palkovics László miniszter: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium saját 
forrásaiból is hozzájárul az orvos- és egészségtudományi egyetemek 
egészségügyi kiadásainak fedezéséhez 
 

 Operatív Törzs: Magyarország még a csoportos megbetegedések fázisában van 
 

 31 kórházba szállítanak ki egyéni védőeszközöket, és a rendőrök is 
megkapják az ilyen felszereléseiket 
 

 Benkő Tibor honvédelmi miniszter: több mint száz kórház élére kerül 
egyenruhás kórházparancsnok 
 

 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter:  
 

 több mint négymillió maszk, valamint több százezer védőruha érkezik 
Budapestre 
 

 továbbra is mindent megteszünk azért, hogy a magyar emberek 
egészségét és életét megvédjük, a határon kívül rekedt magyarokat 
hazahozzuk és a magyar gazdaságot mielőbb újraindítsuk 
 

 Agrárminisztérium: Idénymunka kereső portállal segítik a munkavállalást  

2020.03.30 Elfogadta a parlament hétfőn a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. A 

veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket 

hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében. 

2020.03.28 Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a helyközi közösségi közlekedésben 
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kormány több rendkívüli gazdaságvédelmi intézkedést jelentett be a március 11-én 

életbe lépett veszélyhelyzet bejelentése óta, emellett megkezdődött az idei 

költségvetés hozzáigazítása a vírus elleni védekezéshez. 

 

Az eddig bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések: 

 

A magánszemélyek és vállalkozások 2020. március 18-ig megkötött hiteleinek tőke- és 

kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztjük: a 2020. december 31-ig 

tartó, de kormányrendelettől függően módosulható fizetési moratórium vonatkozik 

minden hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésre. 2021. január 1-jétől a korábban 

felvett hitel eredeti törlesztőrészletének nagysága nem növekedhet. 

 

A gyed, gyes, gyet ellátásokat meghosszabbítjuk a veszélyhelyzet idejére. 

 

Több mint 81 ezer kisvállalkozó kap mentességet június végéig a kisadózó 

vállalkozások tételes adója, a kata megfizetése alól. 

 

A kormány haladékot ad a kisvállalkozások március 1-je előtti kata-tartozására. 

11 szakmában, főként a turizmusban, a vendéglátásban és a médiaszolgáltatásban 

működő cégeknek nem kell járulékot fizetniük, és dolgozóik is kedvezményesen 

adózhatnak, csak a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell 

fizetniük. 

A végrehajtásokat felfüggesztjük, a fennálló adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet 

lejárta után befizetni; 

 

15 ezer forintra nő a bankkártyás érintéses fizetés határa, ez is a járvány lassítását 

szolgálja 

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az 

előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban a 

munkáltató 2020. március, április, május és június hónapokra mentesül a munkabér 

utáni közterhek megfizetése alól. 

 

A munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni 
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egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget kell teljesíteni, annak havi mértéke 

nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 

forintot. 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március 1-től 

2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást 

fizetni, tehát bevallani és megállapítani sem kell. 

 

A munkavállalási szabályok rugalmasabbá váltak. 

2020.03.27 

 

Megjelent a kijárási korlátozásról szóló rendelet 

 

A rendelet szerint ilyen indoknak minősül a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, 

a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez 

nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás, 

elsősorban a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletekben. 

 

Ide tartozik az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele is, beleértve a 

gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott 

egészségügyi szolgáltatásokat, például a pszichoterápiás ellátást, a fizioterápiás 

kezelést, a gyógytornát. 

 

Egyéni szabadidős sporttevékenység, valamint szabadidős célú gyaloglás céljából is el 

lehet hagyni az otthonokat. Az ilyen mozgásokat kül- és belterületen, lehetőség szerint 

zöldfelületen lehet végezni egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen, 

másoktól legalább másfél méter távolságot tartva. Napközbeni kiscsoportos felügyelet 

alatt engedélyezett a kiskorú gyermek kísérése is. 

 

Alapos indoknak számít a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, az 

élelmiszerüzletekben és drogériákban történő vásárlás. Emellett az állateledelt, 

takarmányt forgalmazó üzleteket, a mezőgazdasági boltokat, a piacokat, a 

gyógyszertárakat, a benzinkutakat, a dohányboltokat, a fodrász- és manikűrös 

szalonokat is fel lehet keresni. 

 

Az élelmiszerüzletekben, drogériákban, a piacokon és a gyógyszertárakban kizárólag 

65 év felettiek vásárolhatnak 9 és 12 óra között. 
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Szombattól be kell zárniuk a vendéglátó üzleteknek, ezek csak elvitelre alkalmas 

ételek kiadásával, szállításával foglalkozhatnak. 

 

A kijárási korlátozás ideje alatt igénybe lehet továbbá venni szállítási, tisztítási és 

higiéniás szolgáltatásokat, a gépjármű- és kerékpárszervizeket, valamint a 

hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatásokat. 

 

A legszükségesebb esetben engedélyezettek a személyes megjelenést igénylő 

ügyintézések, így a hatósági, a banki, a pénzügyi, a biztosítási és a postai 

szolgáltatások igénybevétele. 

 

Lehetőség van a háziállatok közterületi sétáltatására, állatorvosi rendelő és állatkórház 

felkeresésére. 

 

A kijárási korlátozás nem akadályozhatja a szülői jogokat és kötelezettségeket, 

továbbá a hitéleti tevékenységet. 

 

Az otthon elhagyásának megfelelő indoka lehet még a magáról gondoskodni nem 

tudók vagy segítéségre szorulók (például kiskorúak, idősek és betegek) segítése. 

 

A rendelet kimondja, mindenki köteles a lehető legkisebb mértékűre korlátozni a 

szociális érintkezést, és a közös háztartásban élők kivételével mindenkitől lehetőség 

szerint legalább másfél méter távolságot tartani mindenhol, beleértve a 

tömegközlekedést is. 

 

Az üzleteket érintő korlátozások betartása a helyiség üzemeltetőinek felelőssége. 

Mától online is oktathatnak a felnőttképzésben 

2020.03.26 

 

Az agrártámogatások kifizetésével segítik a gazdálkodókat 

 

A magyar kormány vám- és áfamentességet kért a szájmaszkok, a lélegeztetőgépek és 

egyéb védőfelszerelések behozatalára 

 

Az országos tisztifőorvos tiltó és kötelező határozata a járványügyi helyzetre 
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tekintettel 

Az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetre figyelemmel – az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában és a fertőző betegségek 

és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – 

normatív határozatot adott ki. 

 

A határozat megtiltja 

 

- a nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint polgári 

légijármű Magyarország területére történő belépését, 

 

- a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország 

területére történő belépését, 

 

- a felsőoktatási intézmények hallgatók által történő látogatását. 

 

A határozat kötelezi a külföldről Magyarország területére belépő magyar 

állampolgárokat, hogy a Magyarország területére történő belépéskor vessék alá 

magukat egészségügyi vizsgálatnak, melynek eredményétől függően különböző típusú 

karanténba kerülnek. 

 

A határozat lehetővé teszi a humanitárius folyosó nyitva tartását az áthaladó külföldi 

magánszemélyeknek.  

 

A határozat a rendőrséget a fenti feladatok végrehajtásában való közreműködésre kéri 

fel. 

 

A Határozat azonnal végrehajtható. 

2020.03.25 

 

A kormány most újabb több mint 15 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára egészségügyi eszközök vásárlására -  az 

erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyén olvasható. 
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A pénz felhasználása, a beszerzések és a beszerzett eszközökkel való 

készletgazdálkodás az Operatív Törzs utasítása alapján történik. 

 

A kormány újabb rendkívüli intézkedést hozott a magyar emberek egészségügyi 

ellátása védelme érdekében a veszélyhelyzet idejére. Megtiltotta egy a koronavírus-

betegek gyógyításában alkalmazott gyógyszeralapanyag kivitelét Magyarországról. 

 

2020.03.24 

 

Megjelentek a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő, a 

családtámogatások meghosszabbításáról szóló rendeletek a Magyar Közlöny 

legfrissebb számában. 

A keddtől hatályos rendelkezés szerint meghosszabbodik a jogosultság a 

gyermekgondozási díjra (gyed), a gyermekgondozást segítő ellátásra (gyes) és a 

gyermeknevelési támogatásra (gyet) a veszélyhelyzet végéig. 

Megszűnhet viszont a nagyszülői gyedre jogosultság, ha a gyermek szülei visszavonják 

erről szóló nyilatkozatukat, valamint a gyesre jogosultság, ha a szülők írásos 

nyilatkozatban lemondanak róla. 

A nagyszülői gyed esetében a veszélyhelyzet alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő 

a gyermeket a saját háztartásában neveli, gondozza-e - olvasható a közlönyben. 

A kormány felfüggesztette a végrehajtásokat és kilakoltatásokat a koronavírus-járvány 

miatt kihirdetett veszélyhelyzet idejére. Az eljárások a veszélyhelyzet megszűnését 

követő 15. napon folytatódnak. 

A közterhekkel kapcsolatos részletszabályozás szerint módosul a szociális hozzájárulási 

adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, 

és tételesen felsorolja az a huszonhat tevékenységi kört, amelyben alkalmazni lehet a 

közteherviselésre adott könnyítéseket. 

A rendelet kimondja, hogy 2020. március, április, május és június hónapra mely 

tevékenységet végzők kapnak adómentességet a kata megfizetése alól. 

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a 

társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. 

A februárban a törvény hatálya alá tartozott kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je 

előtt esedékessé vált kata szerinti adótartozását a  veszélyhelyzet megszűnésének 

negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben - az  egyes részleteket a  

tárgyhó 12.  napjáig - fizetheti meg. 

Az  állami adóhatóság a  2020. március 1-jétől a  veszélyhelyzet megszűnésének 
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negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot 

nem számít fel. 

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor a kedvezményre való 

jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. 

A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési 

hozzájárulást negyedévente kell bevallania, a  2020. április 20-ig benyújtandó 

bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti, az évente bevallóknak a 

2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. 

közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó 

turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie. 

A szabályozás szerint ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is 

engedélyezett, érintéses fizetési kártyás vásárlások összeghatára április 15-től, ezzel 

becslések szerint a vásárlások csaknem 90 százalékánál a vevőnek nem kell 

megérintenie a POS-terminált. 

 

2020.03.23  

 

A taxisok után további 81 480 kisvállalkozónak ad június 30-áig mentességet a 

kormány a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) átalányadó-fizetési 

kötelezettsége alól a koronavírus-járvány miatt  

 

A kormány négy vonalon szervezte meg a védekezést, katonai, rendőri, egészségügyi 

és gazdasági védekezés zajlik. 

 

 A március 1. előtt keletkezett tartozásokra haladékot adnak, azokat elég lesz a 

veszélyhelyzet lejárta utáni negyedévben befizetni.  

 

Döntés született arról is, hogy a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat, valamint az 

adóvégrehajtásokat felfüggesztik, a fennálló adótartozásokat elég lesz a 

veszélyhelyzet lejárta után befizetni 

 

A veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyed-jogosultságokat meghosszabbítják, az 

édesanyákat jelenlegi státuszukban tartják a veszélyhelyzet idejére.  

 

Jelenleg 167 azonosított fertőzött van az országban 
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A rendőri védekezésről szólva a kormányfő úgy tájékoztatott, hogy a bevethető 

egyenruhások - 65 év alatt - 70 275-en vannak, az önkéntesek - például polgárőrök - 

46 573-an.  

A katonák - akik között a hivatásosok 23 950-en vannak, 9381 a tartalékos és 10 649 az 

olyan katona, aki öt éven belül szerelt le - emelt szinten vesznek részt a 

határvédelemben, felkészülnek az együttműködésre a rendőrséggel - ha el kell 

rendelni utcai járőrözésüket -, és arra is, ha létfontosságú magyarországi vállalatokat 

kell segíteni.  

 

Összesen 139 684 embert tudnak igénybe venni rendfenntartásra. A 

karanténellenőrzést is nekik kell elvégezniük, és ha szigorúbb kijárási szabályok lépnek 

életbe, nekik kell majd betartatniuk - mondta. Megerősítette továbbá, hogy a 

hazaigyekvő nem magyar állampolgárok humanitárius folyosón keresztül haladhatnak 

át az országon. 

 

2020.03.20 

 

Magyarország még mindig a csoportos koronavírus-megbetegedések szakaszában van, 

nem lépett át a tömeges megbetegedések időszakába, de ez valószínűleg be fog 

következni.  

 

A fővárosi és megyei védelmi bizottságok is segítik a koronavírus-járvány elleni 

védekezést: 

A megyei és fővárosi védelmi bizottságokat a kihirdetett veszélyhelyzetben azért 

hívták össze, hogy az Operatív Törzs által megszabott területi feladatok ellátását 

támogassák, az emberek életének és egészségének megvédésében részt vevő 

szervezetek - ezen belül különösen a kormányhivatalok népegészségügyi szervei, a 

rendőrség, a honvédség, az önkormányzatok, a mentőszolgálat - működését 

koordinálják, a szervezetek közötti információ-áramlást segítsék. 

 

Intézkedések az idős és beteg ellátottak érdekében:  

Az intézményből való intézmény-elhagyási tilalom elrendelésének alapvető célja, hogy 

a lehető legkisebbre csökkentse a fertőzés lehetőségét, így óvva az egyént és a többi 

intézményben lakó ellátott egészségét.  

Az Országos Tisztifőorvos határozatával összhangban kialakított szakmai protokoll 
biztonságosabbá teszi a járvány miatti veszélyhelyzetben a szociális területen 
dolgozók munkáját és az ellátottak életét. 
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A látogatási tilalom valamennyi szociális ellátást nyújtó intézményre, így például a 

gyermekvédelemre, a javítóintézetekre, valamint a családok és gyermekek átmeneti 

otthonára is kiterjed. A bentlakásos intézményekből a kijárás tilos a továbbiakban az 

ott lakóknak, valamint felvételi zárlatot is elrendelt a tiszti főorvos 

2020.03.19 Fontos prioritások:  

 A munkahelyek megtartása 

 A teherszállítás fenntartása mert ez szükséges az emberek ellátásához  
 

A kormány továbbra sem tervezi és a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős 

operatív törzs továbbra sem javasolja a kijárási tilalom bevezetését vagy városok, 

településrészek lezárását  

 

A babaváró és diákhitelek törlesztését is felfüggesztik 

2020.03.18 

 

Csak azokat az embereket engedik be az ország területére, csak azokat engedik át az 

ország területén, akik átesnek egy ellenőrzésen.  

 

Két nap alatt rekordszámú, csaknem 900 egészségügyi önkéntes jelentkezett a 

koronavírus elleni küzdelemhez. 

 

Kijárási tilalom és felvételi zárlat a szociális intézményekben 

 

Kizárólag időpontfoglalással történik az ügyintézés a kormányhivatali 

ügyfélszolgálatokon, az elkészült okmányokat postán kézbesítik, nem közlekednek a 

mobilizált kormányablakok 

 

Felfüggesztik a járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági 

vizsgálatait és után képzéseit. 

2020.03.17 Azoknak a magyar állampolgároknak, akik a WHO által gócpontként azonosított 

országból, vagy a kormányrendeletben szabályozott területről érkeznek, kötelessége 

házikaranténba vonulni. 

 

Kulturális Dolgozók Válságsegítő Csoportja - röviden KULCS - néven önszerveződő 

csoportok alakulnak országosan a kulturális szféra azon dolgozóiból, akik a 

veszélyhelyzet kihirdetését követően otthonról végzik, vagy részben nem tudják 

ellátni munkájukat. Az EMMI a kezdeményezés országos kiterjesztését javasolja és 
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hasonló kreatív összefogásra ösztönzi a kulturális intézményeket, szervezeteket. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központban sikeresen izolálták a koronavírust, 

Magyarországon először. Ezzel lehetőség nyílik a magyarországi vakcinafejlesztésre.   

 

Minden külföldön tartózkodó magyart arra kértek: ha szeretne hazajönni, de 

nehézségekbe ütközik, keresse fel az illetékes nagykövetséget, konzuli képviseletet. 

Ők segítenek a hazautazás megszervezésében. 

 

 

2020.03.16 Az új koronavírus megbetegedések miatt elrendelt vészhelyzetben csökkenteni kell az 

orvos-betegtalálkozók számát és a távkonzultációt kell előtérbe helyezni 

 

Oktatás: Bezártak az oktatási intézmények, a tantermen kívüli digitális oktatási 

munkarend lép életbe 

 

Az idős emberek különösen ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért kérték, 

legyenek rendkívül óvatosak és ne hagyják el a lakóhelyüket.  

2020.03.15 A kormány megteremtette az egyértelmű, hiteles és megbízható információáramlás 

alapjait a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, a fertőzésről a lakosság a 

koronavirus.gov.hu internetes oldalon érheti el a legfrissebb, legegyértelműbb és 

legpontosabb tudnivalókat - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért 

felelős államtitkár, a kommunikációs akciócsoport vezető 

2020.03.14 Fontos intézkedések az emberi élet és az egészségügyben dolgozók védelmében  

 

Az önkormányzatok helyben dönthetnek az óvodák nyitvatartásáról, működéséről; 

 

Új munkarend a köznevelési és szakképzési intézményekben 

2020.03.13 I. A tanulók hétfőtől nem mehetnek iskolába, tíz akciócsoportot állítottak fel:  

1. Az oktatási akciócsoportot Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár vezet 
2. A létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportot Benkő Tibor 

honvédelmi miniszter vezeti.  
3. A nemzetközi koordinációért felelős akciócsoport élén Menczer Tamás 

tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős 
államtitkár áll, 

4. A kommunikációs akciócsoportot Kovács Zoltán, a nemzetközi 
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kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár vezeti. 
5. A rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportot Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter, 
6. A pénzügyi akciócsoportot Varga Mihály pénzügyminiszter,  
7. a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot Bártfai-Mager Andrea 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter vezeti -  
8. Jakab Ferenc vezetésével egy koronavírus-kutatócsoport is, amely gyógyszer- 

és vakcinafejlesztésért felel 
9. egy határellenőrzési akciócsoport, amelyet Balogh János országos rendőr-

főkapitány vezet 
10. önkéntes akciócsoportot állított fel a miniszterelnök, amelyet Révész Máriusz 

kormánybiztos, országgyűlési képviselő vezet. 
11. Egy járványügyi mobil-konténerkórház felépítését is elrendelték, ennek 

felelőse Tóth Tamás. 

II. Irán, Kína, Dél-Korea és Olaszország után Izraelből sem jöhetnek 
Magyarországra külföldiek. 

 

2020.03.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvan az első magyarországi koronavírus-fertőzésből gyógyult személy 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a hallgatók védelmének érdekében az 

elrendelt veszélyhelyzetre vonatkozóan a távoktatás feltételeinek megteremtését 

célzó intézkedési tervet dolgozott ki.  

 

A minisztérium a fiatalok érdekeit szem előtt tartva egyeztetett az intézmények 
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vezetőivel a rendelet alapján szükséges lépésekről, annak érdekében, hogy minden 

hallgató sikeresen zárhassa a félévét. 

 

2020.03.11 Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdettünk az ország teljes területére. Itt 

vannak a legújabb intézkedések:  

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a koronavírus-fertőzés terjedésének 

megakadályozása érdekében 18 pontban összegyűjtött tanácsokat tett közzé a 

legkisebbek, a bölcsődések és az óvodások gondozói és szülei, valamint a szociális 

intézményekben lakók számára. 

 

A magyar katonák kiveszik a részüket a koronavírus elleni védekezési feladatokból. 

 

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter  

Ismertette az aktuális magyarországi járványhelyzetet, felhívta a figyelmet a gazdasági 

hatásokra, valamint a koronavírus és a migráció összefüggéseire Orbán Viktor az EU 

állam- és kormányfőinek kedd délutáni videokonferenciáján, amelyet Charles Michel, 

az Európai Tanács elnöke kezdeményezett 

 

2020.03.10 A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs azt javasolja, hogy 

mindenki tekintsen el a nemzeti ünnepre tervezett rendezvények megtartásától 

 

Az Operatív törzs javasolja: A 60 éven felüliek lehetőleg kerüljék a közösségi 

rendezvényeket. Ne menjenek jelentős tömeget vonzó eseményekre. 
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Orbán Viktor: Segítséget nyújtunk a koronavírus miatt veszteségeket elszenvedő 

gazdasági szereplőknek 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ismét nyomatékosan felkérte a 

felsőoktatási intézményeket arra, hogy megfelelő tájékoztatással lássák el hallgatóikat 

és oktatóikat, tegyenek meg mindent a terjedés megelőzéséért. 

2020.03.09 Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus terjedése kapcsán hét másik ország 

vezetőjével közös videokonferencián vett rész. 

 

Az Európa Tanács Elnöksége újabb rendkívüli egészségügyi miniszteri megbeszélést 

szervezett a COVID 19 koronavírus terjedéséről. A brüsszeli tanácskozáson 

Magyarországot Szigeti Szabolcs, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes 

államtitkára képviselte. 

2020.03.08 7 Koronavírus-fertőzött van Magyarországon  

2020.03.07 A kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja a március 15-re tervezett 

központi ünnepséget. 

2020.03.06 Koronavírussal fertőzött magyar állampolgár áll karanténintézkedés alatt Brazíliában 

 

 Tájékoztató kisfilm: Néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető a 

koronavírus-fertőzés veszélye. Tegyünk együtt az egészségünkért!Küldd tovább! 

2020.03.05 A miniszterelnök büszke a magyar járványügyi szakemberek munkájára, akik a 

megfelelő protokollok szerint dolgoznak. Orbán Viktor erről a koronavírus-fertőzés 

elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki, budapesti ülése utáni 

sajtótájékoztatón beszélt kérdésekre válaszolva. 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azt kéri, hogy mindenki, aki önmagát 

fertőzöttnek tekinti, maradjon otthon és telefonon hívja háziorvosát vagy a központi 

háziorvosi ügyeletet. 

 

Minden szükséges tájékoztatást megkaptak a háziorvosok és házi gyermekorvosok a 

koronavírus-járvány megelőzéséhez szükséges teendőkről - közölte a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) kedden az MTI-vel. 

2020.03.04 A Magyarországon az új koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált két iráni diáknál is 
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haladéktalanul megindult a járványügyi vizsgálat és a kontaktuskutatás 

 

Megvan az első fertőzött, sőt, mindjárt kettő olyan betegünk is van, akit koronavírus-

fertőzés miatt kellett egészségügyi intézménybe szállítani  

 

Zajlik a járványügyi vizsgálat és a kontaktkutatás a koronavírussal fertőzött, 

Magyarországról Prágába tovább utazó külföldi diáklányok ügyében - közölte az 

országos tisztifőorvos 

2020.03.03  

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi szakemberei folyamatosan 

tájékozódnak a cseh kollégáktól a két, Prágában koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált 

egyetemistával kapcsolatban, aki Magyarországon járt 

 

Legkésőbb szerdán elindul a koronavírussal összefüggő feladatokat koordináló 

operatív törzs információs honlapja 

 

Sajtótájékoztató: 

Továbbra sincs koronavírussal fertőzött ember Magyarországon - mondta a 

koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szóvivője 

 

Sajtótájékoztató: Operatív törzs: nincs szükség a tömegrendezvények korlátozására 

 

Sajtótájékoztató: Jelenleg Magyarországon koronavírusos megbetegedésről nem tud a 

kormány  

 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kínai kollégájával telefonon egyeztetett 

a koronavírus-helyzetről; Vang Ji köszönetet mondott a koronavírus elleni 

küzdelemben mutatott szolidaritásért. 

2020.02.27 Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Prof. Dr. Kásler Miklós, 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője 2020. február 27-én csütörtökön 17 

órától adtak tájékoztatást a koronavírus-járvány elleni fellépéssel összefüggő 

intézkedésekről a parlamenti frakciók képviselőinek Budapesten. 
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A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs döntésének 

megfelelően az EMMI körlevélben is felhívta a köznevelési intézmények figyelmét 

arra, hogy a gyermekek és pedagógusok egészségének védelme érdekében a 

közeljövőben ne szervezzenek iskolai kirándulásokat a koronavírussal fertőzött 

területekre, különösképp a most gócpontnak számító Észak-Olaszországba.  

 

A tárca kérte az iskolákat, hogy a legfontosabb tudnivalókról a szülőket is értesítsék. 

 

A Koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs döntésének 

megfelelően a felsőoktatási és szakképzési intézmények fenntartásáért felelős tárca 

körlevelekben is felhívja az iskolák, egyetemek figyelmét arra, hogy a tanárok és 

tanulók, hallgatók egészségének védelme érdekében a közeljövőben ne szervezzenek 

kirándulásokat, tanulmányutakat a koronavírussal fertőzött területekre, különösképp 

a most gócpontnak számító Észak-Olaszországba 

III. Felhívás a koronavírussal fertőzött területeken járt állampolgárokhoz: 

A járvány megelőzéséhez mindenki együttműködésére és felelősségvállalására 
szükség van.  
Ezért kiemelten felhívják a magyar állampolgárok figyelmét  

1) A legfontosabb, hogy ne utazzanak fertőzött területekre. 
2) Ha mégis megteszi ezt valaki, akkor regisztrálja magát a Konzuli Szolgálatnál, 

hogy tudjunk róla és el tudjuk érni, ha baj van. 
3) Ha valaki fertőzött területről érkezik haza, lehetőleg ne menjen közösségbe és 

figyelje saját magát. Ha valaki magán tüneteket - láz, köhögés, torokfájás, 
levertség - észlel, akkor maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát, vagy 
hívja az NNK 06 80/277-455, illetve a 06-80/277-456 zöldszámokat. 

4) Aki otthon marad, vigyázzon a saját családtagjaira is. Lehetőleg elkülönülve 
legyen. 

5) Kiemelten fontos az alapos kézmosás, különösen minden olyan esetben, ha 
olyan helyen voltak, ahol sok ember van. Pl. a közösségi közlekedés használata 
után. 

6) A szülők ne engedjék gyermeküket 2 hétig iskolába, ha az elmúlt időszakban 
Észak-Olaszországban járt. 

7) Azok a munkavállalók is maradjanak otthon, akik az elmúlt időszakban Észak-
Olaszországban jártak. Ebben a cégek, munkáltatók együttműködését is kérjük. 

8) Azok az egyetemisták is maradjanak otthon, akik az elmúlt időszakban Észak-
Olaszországban jártak. 

9) Az is fontos, hogy másokra figyeljünk. 

 

Ha valakinél felmerülne a koronavírus gyanú és beigazolódna, hogy  fertőzött, 
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akkor működjön együtt a hatóságokkal. 
2020.02.26 IV. Jelenleg Magyarországon koronavírusos megbetegedésről nem tud a kormány  

V. Operatív törzs a koronavírus miatt januárban elfogadott 28 pontos akcióterven 
túli új intézkedések: 

 a Kínából, Dél-Koreából és Észak-Olaszországból érkező repülőjáratok utasait 
lázméréssel ellenőrzik. 

 továbbra sem javasolják a fertőzött területekre, főként Észak-Olaszországba 
történő utazást; azt kérik az állami fenntartású általános és középiskoláktól, 
hogy ne szervezzenek kirándulást a fertőzött területekre. 

 akinek mégis Olaszországba kell utaznia, attól azt kérik, regisztráljon a konzuli 
szolgálatnál vagy az operatív törzsnél. 

 együttműködésre kérik a szállodák és kiemelt autóutak melletti panziók 
személyzetét a koronavírusos esetek kiszűrése érdekében. A MÁV, GYSEV 
nemzetközi járatain fertőtlenítő szereket, testhőmérséklet mérésére alkalmas 
eszközöket kell biztosítani, illetve a kalauzokat fel kell készíteni a teendőkre. 

 rendkívüli tájékoztatási rendet rendeltek el a közmédiában arra az esetre, ha 
esetleg megjelenik a koronavírus - ismertette. Hozzátette, a büntetés-
végrehajtás által legyártott szájmaszkokat el kell juttatni a patikákba. 

 felhívják a figyelmet arra, hogy aki fertőzött országból érkezik haza és észleli 
magán a tüneteket, azonnal forduljon telefonon háziorvosához, és ne menjen 
közösségbe - mondta az őrnagy. 

 Láng-Bognár Kinga ismertetése szerint a határátkelőkön szigorították a közúti 
ellenőrzést, különös tekintettel az Olaszországból érkezőkre. A reptéri 
ellenőrzés is folyamatos, a Kínából, Dél-Koreából és Olaszországból érkezőket 
vizsgálják. 

 Honlapot és Facebook-oldalt is indítanak az emberek tájékoztatására. 

 A szóvivő beszámolt arról, hogy a kormány elrendelte az operatív törzs ügyeleti 
központjának működését szerda estétől, annak vezetője az Országos Rendőr-
főkapitányság főtisztje. Az operatív törzs minden nap tájékoztatást nyújt. 

 kedden történt meg a vírussal kapcsolatos magyar eljárásrend harmadik 
variációjának közzététele, amelyet minden családorvos megkapott. Ez arról 
tájékoztat, hogyan kell felmérni a betegséget, gyanú esetén kit kell értesíteni, 
illetve hogyan kell továbbküldeni a beteget - tette hozzá. 

 

2020.02.25 Újabb magyar kerül kórházi karanténba Budapesten koronavírus esetleges gyanúja 

miatt kedden.  

2020.02.24 Koronavírussal fertőződött meg egy magyar Japánban - jelentette be a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért 

felelős államtitkára hétfőn Budapesten. 

2020.02.23 Tekintettel az észak-olaszországi Lombardia és Veneto tartományokban (Lodi város 

térsége és Vo’ Euganeo területe) váratlanul megnövekedett koronavírus gyanús 

fertőzött esetek számára, az operatív törzs soron kívül tájékoztatást kért az olasz 
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hatóságoktól a járványügyi helyzetről, egyidejűleg a határátlépési egészségügyi 

szűrést kiterjesztette az Észak-Olaszországból érkezőkre.  

 

Az operatív törzs azt javasolja a magyar állampolgároknak, hogy észak-olaszországi 

látogatásaikat fontolják meg. Olaszországban tartózkodó magyar állampolgár 

segítségkéréssel nem fordult a magyar hatóságokhoz. 

2020.02.19 A Kormány döntésének megfelelően a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért 

Felelős Operatív Törzs folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus fertőzésre 

vonatkozó ellenőrzött egészségügyi és járványügyi adatokat. 

2020.02.18 VI. A kormány a súlyának megfelelően kezeli a koronavírus-helyzetet. 

A minisztérium az Egészségügyi Világszervezet (WHO) első jelzésére azonnal 

megkezdte a felkészülést, január 31-én operatív törzset állítottak fel és akciótervet 

határoztak meg. Az intézkedések között említette, hogy szakmai eljárásrendet 

dolgoztak ki az egészségügyi intézményeknek, meghatározták a megelőzés 

rendszabályait, kialakították a vírus közvetlen kimutatásának módszerét, felmérték az 

intézmények védőeszköz-igényét, további beszerezéseket indítottak el, a kijelölt 

határátkelőhelyeken a rendvédelmi szervek folyamatosan szűrik az országba belépő 

fertőzésgyanús utasokat, a budapesti repülőtéren vírusölő szerrel takarítanak, 

kézfertőtlenítőket helyeztek ki, továbbá a Kínából érkezőket hőkapuval ellenőrzik 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium folyamatos kapcsolatot tart a járvány által 
érintett területeken tartózkodó magyarokkal, valamint koordinálta hét magyar 
hazaszállítását, akiket azóta hazaengedtek. 

A lakosság tájékoztatására kiemelt figyelmet fordítanak, a média segítségével 
naprakész információkat biztosítanak mindenkinek.  

 

Az Emmi tájékoztatta az európai uniós egészségügyi biztost az intézkedésekről, és 
részt vettek az uniós egészségügyi miniszterek legutóbbi rendkívüli ülésén - közölte. 

2020.02.11 A Kormány döntésének megfelelően a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért 

Felelős Operatív Törzs továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus 

fertőzésre vonatkozó ellenőrzött egészségügyi és járványügyi adatokat. 

 

2020.02.03  A felsőoktatás, a klinikai központok felkészültek a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtására.  

VII. Magyarország meghozott minden szükséges járványügyi megelőző intézkedést a 
koronavírusos fertőzésekkel kapcsolatban és felkészült az esetleges betegek 
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ellátására. 

Ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű 

megválaszolására. 

2020.01.31 VIII. A magyar lakosság egészségének védelme érdekében a Kormány által felállított 
Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 2020. január 31-én 
megtartott első ülésén az alábbi Akciótervről döntött:  

0) Az ORFK soron kívül tegyen javaslatot a határforgalom ellenőrzésének és a járvány 
terjedésének megakadályozásra vonatkozó eljárásrendre, a bevezetni kívánt 
intézkedésekre a szükséges határvédelmi eszközökre. A határellenőrzés során 
fordítson kiemelt figyelmet a Kínából érkező, vagy a beutazást megelőző 14 napon 
belül Kína területén tartózkodott, továbbá a bizonyítottan fertőzött személyekkel 
kapcsolatba került személyekre. 
1)      A rendelkezésre álló hőkamerákat helyezze szolgálatba, és vizsgálja meg további 
nagykapacitású hőkamerák megvásárlásának vagy bérlésének lehetőségét. 
2)      A Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve hozzon létre ingyenesen 
elérhető információs vonalat (zöld szám). 
3)      A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása alapján az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ útján szerezze be a szükséges egészségügyi eszközöket. 
4)      Biztosítsa a határátkelőhelyeken szolgálatot teljesítők megfelelő egészségügyi 
védelmét, az egyéni védőfelszereléseket, és alakítson ki fertőtlenítő helyeket. 
Gondoskodjon az érintett állomány felkészítéséről. 
5)      A határátkelőhelyen biztosítsa a fertőzött személyek elkülönítését. Nemzeti 
Népegészségügyi Központ (Országos Tisztifőorvos) 
6)      Határozza meg és léptesse életbe a járvány elleni védekezéshez szükséges 
eljárásrendet, erről tájékoztassa az egészségügyi ellátórendszerben érintetteket, 
különös tekintettel a határátkelőhellyel rendelkező területekre. 
7)      Ellenőrizze a védekezéshez szükséges, raktárkészleten és gyártási folyamatban 
lévő egészségügyi eszközök körét, mennyiségét és minőségét. Amennyiben indokolt, 
intézkedjen további készletek beszerzésére. 
8)      Tekintse át a vizsgáló laboratóriumok kapacitását, biztosítsa a soron kívüli 
vizsgálatok lefolytatását. 
9)   Az állampolgárok tájékoztatása érdekében figyelemfelhívó kampány útján mutassa 
be a vírussal kapcsolatos információkat tartalmazó honlapot. 
10)   Bizonyosodjon meg arról, hogy a felsőoktatási intézmények orvosi és 
egészségügyi szolgálatai részére a követendő eljárás végrehajtására a feltételek 
adottak a külföldről visszaérkező diákokkal kapcsolatban. 
11)   Az ingyenes információs vonal (zöld szám) létrehozását követően biztosítsa az 
orvosi háttér rendelkezésre állását. 
12)   Biztosítsa az egészségügyi szakterület együttműködését az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) intézményeivel. 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
13)   Az Operatív Törzs felhatalmazása alapján, az emberi erőforrások miniszterének 
jóváhagyását követően gondoskodjon a védekezésben részt vevő szervezetek, 
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intézmények egészségügyi eszközigényének beszerzésére. 
Országos Mentőszolgálat 
14) Biztosítsa a határátkelőhelyeken észlelt potenciális betegek egészségügyi 
intézménybe szállítását. 
15)   Ellenőrizze, hogy az ellátó személyzet maradéktalanul rendelkezik-e a megfelelő 
védőfelszereléssel. Szükség szerint gondoskodjon azok pótlásáról. 
Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 
16)   Készítse fel a rendelkezésre álló betegellátó szakterületet a betegek fogadására. 
17)    Készítsen intézkedési tervet a rendelkezésre álló elhelyezési kapacitások 
bővítésére. 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
18)   Készítse elő az egészségügyi védőfelszerelések gyártására történő átállást. 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
19)    Haladéktalanul értesítse az Operatív Törzset az Európai Tanács integrált 
válságelhárítási intézkedések készenléti helyzetének megváltozásáról. 
20)   Folytasson együttműködést az Európai Bizottság szakosított szerveivel, és 
nyújtson tájékoztatást az Operatív Törzs részére. Terrorelhárítási Információs és 
Bűnügyi Elemző Központ 
21)   Intézkedjen az Operatív Törzs részéről felmerülő tájékoztató anyagok soron kívüli 
elkészítésére. 
22)   Kövesse nyomon az Európai Unió tagállamainak járványügyi intézkedéseit, a 
Kínából érkező légiforgalom alakulását, és az ezzel kapcsolatos állami intézkedéseket. 
Erről - további intézkedésig - 24 óránként készítsen jelentést. 
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 
23)   A Kínai Nagykövetséggel együttműködve gondoskodjon a hazájukba visszatérni 
nem tudó kínai állampolgárok tartózkodási jogának ideiglenes rendezéséről. 
24)    Az Operatív Törzs felhívja a Belügyminisztériumot, hogy a Pénzügyminisztérium 
bevonásával kezdeményezze az Állami Egészségügyi Ellátó Központ elrendelt 
beszerzései tekintetében a közbeszerzési eljárás alóli mentesség engedélyezését. 
25)   Az Operatív Törzs felhívja a Belügyminisztériumot, hogy az Operatív Törzs 
munkájával kapcsolatos adatok, információk, jelentések számára biztosítson 
informatikai támogatást. 
26)   Az Operatív Törzs felhívja a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy a 
kimenekítésre váró magyar állampolgárok helyzetéről nyújtson folyamatos 
tájékoztatást. Ezen túlmenően a Turisztikai Ügynökség és az Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóság bevonásával készítsen tájékoztató anyagot a kínai 
állampolgárok be- és kiutazásával kapcsolatos tapasztalatokról, tendenciákról. 

27)   Az Operatív Törzs felkéri a köznevelési és közoktatási intézmények vezetőit és 
fenntartóit, valamint a polgármestereket, hogy amennyiben olyan megbetegedett 
személyről szereznek tudomást, aki Kínából érkezett, akkor a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ területi szerveivel vegyék fel a kapcsolatot. 

2020.01.28 A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sem belföldön, sem külföldön nem tud 

koronavírus-fertőzésben érintett magyar állampolgárról . 

Magyarországon nincs koronavírusos beteg, de minden kórház felkészült az esetleges 

megbetegedésekre.  Az esetleges betegek elkülönítésére a budapesti Szent László 
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kórházat jelölte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ.  

 

2020.01.27 IX. Felhívás: Kínában tartózkodó magyar állampolgárok figyelmébe 

Szükség esetén a pekingi magyar nagykövetség alábbi, állandó ügyeleti számán 
kérhetnek segítséget és tájékoztatást: +86 137 0138 2159  

2020.01.25 Magyarországon nincs koronavírusos beteg és kevés az esélye a járványnak - 

hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ hozzátéve: fokozottan figyelemmel 

kísérik a kínai koronavírus járványt, és amint indokolttá válik, megteszik a szükséges 

intézkedéseket. 

 A kormány az Országgyűléstől kapott hétfői felhatalmazása alapján elrendelte a 

március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések 

meghosszabbítását – 

A központ közleményében emlékeztetett, a kabinet az elmúlt hetekben számos 

intézkedést hozott a járvány lassítása, a magyar emberek egészségének, valamint a 

magyar családok, a gazdaság és a munkahelyek védelme érdekében. 

Ezek a rendkívüli intézkedések hozzájárultak a járvány elleni védekezés 

hatékonyságának növeléséhez, a fertőzések és megbetegedésének számának 

csökkentéséhez és a járvánnyal járó gazdasági károk mérsékléséhez - fejtették ki, 

hozzátéve, a kormány a veszélyhelyzet megszűnéséig hosszabbítja meg ezen 

rendkívüli intézkedések hatályát. 

 

Hangsúlyozták, a kabinet a veszélyhelyzet végéig fenntartja az olyan családvédelmi 

intézkedéseket, mint a gyed, a gyes, a gyet meghosszabbítása. Ugyancsak 

meghosszabbítja a kórházparancsnokok megbízásáról szóló jogszabály hatályát és az 

eddig bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéseket, így például a hiteltörlesztések és 

végrehajtások felfüggesztését, a kata megfizetésének halasztását, az egyes 

szektorokban a járulékfizetési kötelezettség felfüggesztését. 

 

A Kormányzati Tájékoztatási Központ aláhúzta, a kabinet fenntartja azt a 

rendelkezést is, hogy a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a 

szerencsejáték-, a filmipari, az előadóművészeti, a rendezvényszervező és a 

sportszolgáltatást nyújtó ágazatok esetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre 

vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással 

megszüntetni. 
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Források: 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/europai-unios-

fejlesztesekert-felelos-allamtitkar/hirek/koronavirus-megemelt-eloleg-kitolt-hataridok-konnyebb-

elszamolas-az-unios-tarsfinanszirozasu-projekteknel 

https://segitunkegymasnak.hu/ 

https://koronavirus.gov.hu/   

https://www.kormany.hu/hu   

https://www.facebook.com/kormanyzat  
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