
 

 

Bővebben olvashat a kormány intézkedéseiről! 

 

A koronavírus-járvány miatt lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt, az erről 
szóló nemzetközi egyeztetések zajlanak, így a jövőben csak magyar állampolgárok 
léphetnek be az ország területére - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az 
Országgyűlésben, napirend előtt. 

Éjféltől a rendezvényeket is általánosan betiltják, sporteseményeket legfeljebb - ha vállalják 
a szervezők - zártkapuk mögött lehet megtartani, "de legjobb, ha úgy se" - közölte a 
kormányfő. Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél 
pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók és üzletek csak 15 óráig 
tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerboltok, patikák, drogériák. 
 

Azt javasolják - folytatta -, hogy családi eseményeken kívül minden más összejövetelt 
halasszanak el. Az időseknek pedig azt üzente: ők különösen is ki vannak téve a járvány 
veszélyének, ezért arra kéri őket, legyenek rendkívül óvatosak. 



"Úgy látom, a kormány nem tilthatja meg, hogy a 70 évnél idősebbek elhagyhassák a 
lakásukat (...), de azt mindenképpen kérhetem tőlük, ha megtiltani nem is tudjuk, hogy ne 
hagyják el" otthonukat - mondta Orbán Viktor. 

Az önkormányzatokat kötelezik, hogy az otthon maradó idősek 
ellátását szervezzék meg, gondoskodjanak róluk - tette hozzá, 
azt kérve a helyhatóságoktól, hogy elsősorban erre fordítsák 
erejüket. 

- A súlyos gazdasági következményekről a miniszterelnök azt mondta, az egész magyar 
gazdaság bajba kerül, de nem egy időben: vannak olyan ágazatok - például a turizmus, a 
vendéglátás, a szolgáltatások -, ahol a baj már "bekopogtatott". Bártfai-Mager Andrea 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert kérte fel, hogy konzultáljon a 
már bajba jutott ágazatok képviselőivel, hogy gyors intézkedéseket hozhassanak a 
megsegítésükre. 

- Orbán Viktor hangsúlyosan szólt a munkahelyek megvédésének szükségességéről, 
jelezve: komoly munkanélküliségi hullám fenyegeti az országot. Arra kérte a munkaadókat 
és munkavállalókat, tegyenek személyes erőfeszítéseket a munkahelyek megtartásáért. 
Elmondta azt is, a járvány a költségvetési és gazdasági terveket is felülírja.  

- A büdzsét minden szinten újra kell tervezni, amelynek koordinálása Varga Mihály 
pénzügyminiszter feladata. Az intézményi és önkormányzati költségvetések újratervezési 
támpontjait napokon belül megadják, a magyar gazdaság megsegítését szolgáló 
intézkedések kidolgozása pedig folyamatban. 

- Matolcsy György jegybankelnökkel is felvette a kapcsolatot, mert monetáris eszközökre is 
szükség lesz a válság kezelése érdekében - közölte a miniszterelnök. 
Orbán Viktor úgy értékelt: a járvány kezelése hosszadalmas, nehéz folyamat lesz, 
mindenkitől alkalmazkodást követel majd, az élet az elkövetkező hónapokban nem olyan 
lesz, mint amilyennek megszoktuk.  

- A legfontosabb a következő hónapokban továbbra is az egészségügyben és a 
rendfenntartásban dolgozók munkája, akiknek az eddigi tevékenységükért is köszönetet 
mondott, és azt kérte az emberektől, segítsék a munkájukat. Általában megköszönte a 
magyaroknak, hogy fegyelmezetten fogadták a rendkívüli helyzetet, és hogy betartják a 
szabályokat. 
"Az összefogás és a fegyelmezettség a legfontosabb erőtartalékunk" - fogalmazott. 

 
A miniszterelnök arra számít, hogy a következő napokban Magyarország az egyediből át fog lépni 
a csoportos megbetegedések időszakába. Amíg nincs vakcina, az egyetlen esély a vírus 
terjedésének mérséklése - emelte ki. 

A kormányfő ismertette az eddigi döntéseket:  

rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdettek;  

beutazási tilalmat rendeltek el több országból a nem magyar állampolgároknak - a 
magyarok beléphetnek, de hatósági karanténba kell vonulniuk, a valótlan nyilatkozat 
és a karantén-előírás megszegése pedig szankcióval jár -;  

megtiltották a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri 
rendezvényeket; a lejáró okiratokat a veszélyhelyzet végéig nem kell megújítani; az 
egyetemeken intézménylátogatási tilalom lépett életbe;  

a külföldi osztálykirándulásokat megtiltották;  

a diákok nyári kéthetes nyelvtanulásának bevezetését egy évvel elhalasztották; a 
közoktatás áttért távoktatásra; és járványkórház építése kezdődött meg. 
 



Orbán Viktor kifejtette: a kínai koronavírus világjárvánnyá vált, az eddig ismert járványokkal 
szemben sokkal gyorsabban terjed, nincs ellene vakcina, és ha sikerül is kifejleszteni, a forgalomba 
hozatalig hosszú hónapok telnek majd el.  

Közölte, a világszerte zajló kutatásokat a magyar virológusokból álló munkacsoport 
figyelemmel kíséri, és ahol tud, be is kapcsolódik. 

Arról is beszélt, hogy a jelenlegi ismeretek szerint Iránból, Olaszországból és Izraelből jutott be 
Magyarországra a vírus.  

A járvánnyal szemben globális megoldás sincs, ezért minden ország maga dolgoz ki védekezési 
stratégiát, de ez nem ismeretlen, így volt ez például a gazdasági és a bevándorlási válságnál és 
az árvízhelyzetnél - mondta. 

A miniszterelnök közölte továbbá: a védekezés során Magyarország mindenkivel konzultál, 
mindenekelőtt a szomszédos országokkal, de minden EU-tagállammal közvetlen a kapcsolat. 
Azonban a felelős döntéseket nekünk kell meghoznunk - jelentette ki. 
Különösen fontosnak nevezte az együttműködést Ausztriával, mert az szomszédos 
Olaszországgal is, ezért az osztrák intézkedéseket igyekeznek a leggyorsabban átültetni a magyar 
gyakorlatba. 

"Sokszor kerültünk nehéz helyzetbe, a legutóbbi tíz évben is jó néhányszor. Azt megtanultuk: 
bármekkora is a veszély, a legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. Most is ezt kell 
tennünk. Arra kérek mindenkit, hogy ebben a helyzetben a közös cselekvés és a nemzeti 
összefogás útját járjuk. A lehető legszélesebb nemzeti együttműködésre van szükség" - 
mondta Orbán Viktor. 

 

Néhány infó a vírusterjedéséről. 

Hétfőn reggel 39 főre nőtt a regisztrált koronavírussal fertőzöttek 

száma. 

 

A vírus terjed kézfogással, puszival, ölelkezéssel, koszos kézzel 

megfogott tárgyakkal, cseppfertőzéssel (tüsszentés, köhögés, 

köpködés). 

A koronavírusnak 3 fő terjedési szakasza van: 

- Egyéni fertőzések – most ebben a szakaszban van Magyarország. 

- Csoportos fertőzések. 

- Tömeges fertőzések. 

Még nincs védőoltás (vakcina) a vírus ellen, ezért a terjedését azzal lehet 

lassítani, hogy az emberek nem, vagy csak a nagyon szükséges esetben 

találkoznak. Ezért nagyon fontos, hogy ne legyenek tömegrendezvények, 

nagyszámú találkozások, és ha lehet, akkor az elkövetkező időszakban, aki 

teheti maradjon otthon. 

Másik nagyon fontos a személyi higiénia megtartása. A legjobb lenne, ha az 

alapos, gyakori kézmosás után, alkoholos vírusölő kézfertőtlenítővel kennék 



be. Ha nincs kézfertőtlenítő, akkor a legalább 30 mp, szappanos, melegvizes, 

alapos kézmosással csökkenthető a fertőzés veszélye. 

Fontos, hogy a személyi higiénia megtartása mellett, a társaskapcsolatnál a 

beszélő felek között, legalább egy méter távolság legyen. 

Kik vannak veszélyben? 

A legnagyobb veszélyben a 70 év fölötti idős emberek és a krónikus 

betegségben szenvedők vannak! Nagyon fontos az idős emberekkel 

megértetni, hogy a vírus „lecsengéséig” maradjanak otthon. Ellátásuk 

megszervezése az önkormányzat feladata. 

 

Információ forrása: www.koronavirus.gov.hu 

 

Megjelent a kormány rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során 

teendő intézkedésekről:  

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:  

- § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti 

vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott 

foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.  

(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és 

átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a 

tartózkodás.  

- § (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási 

helyüket ne hagyják el.  

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az 

önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat 

polgármesterének feladata.  

§ A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos 

rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.  

 § (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos 

tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.  

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


 (2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a 

temetés.  

(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.  

§ Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása a) 

az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak 

nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), b) a mozinak, c) a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott ca) 

közgyűjteménynek, cb) közművelődési intézménynek, cc) közösségi színtérnek.  

§ Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai 

papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt - forgalmazó üzlet, az 

üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  

2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után - 06.00 óráig az ott 

foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos. 3  

§ (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.)  

1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a) vendéglátó üzletben, b) üzletben, c) 

rendszeres zenés, táncos rendezvényen, d) a rendezvény helyszínén, valamint e) az előadó-művészet 

valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától 

(színház, tánc-, zeneművészet), - a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési 

intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon 

tartózkodik.  

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság 

legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.  

§ (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a 2. § (1) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése 

kivételével – a rendőrség ellenőrzi. (2) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén 

a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket 

és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.  

§ E rendelet hatálybalépésétől a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) által kiállított hivatalos okmányok 

kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az 

ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, b) a kormányhivatal a hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a 

postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseitől, c) az Ügyfélkapu  

regisztrációval már rendelkező felhasználó, a regisztrációhoz tartozó felhasználónevének 

megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.  

§ (1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter – mint a Kormány tudománypolitikáért és 

informatikáért felelős tagja – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében, a járvány terjedésének modellezése, elemzése 

céljából jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére, kezelésére.  



(2) Az innovációért és technológiáért felelős minisztert a feladata ellátása érdekében az állami és 

önkormányzati szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást 

teljesíteni kötelesek. 

 § Az emberi erőforrások minisztere – a járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és 

nyilvántartásba veszi azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy 

egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az 

egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő 

személyeknek az adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 18. §-a alapján az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.  


