
2020. március 26. 

Csütörtök reggelre  261 fő regisztrált fertőzöttet, és 28  fő 

gyógyultat tartanak nyilván. 100 fő van karanténban, 8005 

mintavétel történt. Nagyon fontos, hogy az operatív törzs, és 

a hatóságok járványügyi előírásait betartsuk, betartassuk, így 

meg akadályozható az olaszországi robbanásszerű járvány.  

NAGY A VESZÉLY 

A legfontosabb teendők: 

1./ Továbbra is kerülni kell a felesleges találkozásokat 

2./ Fontos az emberek közötti két méteres szociális távolság betartása. 

3./ Kerüljük a zárt térben a tömeges tartózkodást. 

4./ A rendszeresen mossunk kezet, és fertőtlenítsünk. Nagyon hatásos gyakori,  

alapos, szappanos, melegvizes kézmosás. 

5./ Ügyeljünk a sorban állásnál az előttünk lévőtől a távolság betartására. 

6./ A legfontosabb, hogy az emberek próbálják megelőzni a megbetegedést 
azzal, hogy otthon maradnak, adott esetben a munkájukat is otthonról 
végzik, és a gyerekeik sem járnak el más közösségekbe. 

 
 7./ Lassítani kell a koronavírus terjedését, amit csak úgy lehet elérni, ha  

mindenki megérti, hogy kerülni kell minden személyes kontaktust. 
 
8./  Mindenki maradjon otthon! 
 
9./  Még a veszélyeztetett korcsoportban lévők közül is sokan úgy döntenek, 

hogy elhagyják otthonaikat, pedig most nagyon fontos lenne, hogy 
betartsák az ajánlásokat, illetve intézkedéseket, és maradjanak otthon. 

 
10./  Még mindig többen vannak az utcán ahhoz képest, mint ahány embernek 

lennie kellene.  Sokan nem értették meg azt sem, hogy a gyerekeknek is 
otthon kell maradniuk. 

 
 
Hiteles információ forrása: https://koronavirus.gov.hu/ 

https://koronavirus.gov.hu/


  

Folyamatos az egészségügyi eszközök beszerzése és jó ütemben halad a 
kiskunhalasi konténerkórház építése 

  Jó ütemben halad a konténerkórház építése Kiskunhalason, már a 
lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték. 

  A kormány újabb 15 milliárd forintot különített el egészségügyi beszerzésre, 
így az operatív törzs utasítása alapján folytatódhat a védőeszközökkel történő 
ellátás. 

  A Hungexpo területén 330 személyes ideiglenes kórházat alakítottak ki, ami 
bővíthető. Ezeket a létesítményeket csak akkor fogják használni, ha a kórházi 
kapacitások nem lennének elegendők. 

  Folyamatos a lélegeztetőgépek, az orvosi maszkok és speciális védőeszközök, 
valamint a gumikesztyűk beszerzése, továbbá a magyar gyártás 
beindításával a kórházak fertőtlenítő eszközökkel való ellátása sem fog 
akadályt jelenteni. 

  Az operatív törzs elrendelte az intenzív osztályok kapacitásának bővítését, ez 
folyamatosan zajlik az országban. Ahogy beérkeznek a lélegeztetőgépek, 
egyre több intenzív ágyat tudnak biztosítani. Ebben a munkában a megyei 
védelmi bizottságok nyújtanak segítséget. 

  Néhány településen a polgármesterek kijárási tilalmat rendeltek el, ezekkel 
az intézkedésekkel kapcsolatban a kormánymegbízottak törvényességi 

észrevételt fognak tenni az érintett önkormányzatoknál.  
                     Kijárási tilalmat csak a kormány rendelhet el! 
  Az OT reggeli ülésén áttekintették azokat a korlátozó intézkedéseket, 

amelyeket Olaszország, Ausztria és Magyarország vezetett be a vírus 
terjedésének megakadályozása, illetve a terjedés sebességének csökkentése 
érdekében. Ausztriában a helyben elrendelt karanténok, valamint a 
határellenőrzés visszaállítása, a Magyarországra történő beléptetési 
szabályok szigorítása, valamint a hatósági házi karantén elrendelése a 
fertőzött területről érkezők esetében hatékony intézkedéssorozatnak 
bizonyult. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy lassítsuk a járvány terjedését, és 
lehetőséget teremtett arra is, hogy felkészüljünk a tömeges 
megbetegedések időszakára. 

  Magyarország határátkelőinél folyamatos a be- és kilépő forgalom. 
  A hatósági házi karantént azoknál rendelték el eddig az illetékes járványügyi 

hatóságok, akik olyan fertőzött területről érkeztek vagy olyan 
kontaktszemélyek voltak, akik veszélyeztethették mások egészségét. 
Fertőzött beteget eddig nem helyeztek el hatósági házi karanténban, őket 
egészségügyi intézményekben helyezték el. A tömeges megbetegedések 
időszakában, a későbbiekben ez az intézkedés változhat. 



  Aki hatósági házi karanténban van és megszegi az elkülönítésre és 
megfigyelésre vonatkozó szabályokat, szabálysértést követ el, velük 
szemben a rendőrség figyelmeztetést, helyszíni bírságot alkalmazhat vagy 
feljelentést tehet, de a járványügyi hatóságok is bírságot szabhatnak ki rájuk. 
kiszabható bírság 500 ezer forint is lehet. 

  
További 13 létfontosságú vállalatnál jelennek meg a  

honvédelmi irányító törzsek 
  
  A honvédelmi irányító törzsek segítik a létfontosságú vállaltok működését a 

lakosság biztonságos ellátása érdekében. 
  További 13 létfontosságú vállalatnál jelennek meg a honvédelmi irányító 

törzsek az élelmiszer, a gyógyszerellátás és az orvosi oxigén biztosítására. 
  A lakosság ellátásának folyamatos biztosítása a legfontosabb szempont azon 

cégek kiválasztásánál, amelyeknél a honvédelmi irányító törzs teljesít 
szolgálatot. 

  A kiválasztott cégek az oxigén-előállításban, valamint az élelmiszerellátásban 
játszanak kulcsfontosságú szerepet. 

 
Az idősotthonokban is kiemelten fontos az idősek védelme 

  Az idősotthonokban élők védelme is rendkívül fontos, ezért korábban már 
számos intézkedést hoztak, ilyen volt a látogatási tilalom bevezetése vagy a 
felvételi zárlat elrendelése. 

  Fontos, hogy az idősotthonok területén se legyenek csoportosulások. 
  Köszönjük a szociális intézményekben dolgozók munkáját. A cél továbbra is az, 

hogy a járvány terjedését lassítsák. 
  Az ilyen otthonokban a kijárási tilalom úgy értelmezendő, hogy az intézet 

kertjébe ki lehet menni, a fekvőbetegek szobáját pedig érdemes gyakran 
szellőztetni. Fontos a napi rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás és 
fontos a családtagokkal való - a személyes találkozást kizáró - kapcsolattartás 
telefonon vagy egyéb módon. 

  Az időseknél a klinikai tünetek változhatnak az immunállapotuk és az életkoruk 
szerint. Ha valakinek bármilyen légúti panasza van, szólni kell az otthon 
munkatársának, ő fogja az orvost értesíteni. 

  A legfrissebb adatok szerint 226 igazolt koronavírus-fertőzött van az 
országban, tízen elhunytak a betegség következtében, ők valamennyien 
más, krónikus betegségben is szenvedtek. A hivatalos adatok szerint 21-en 
felgyógyultak a betegségből, és 6817 mintát vizsgáltak az akkreditált 
laboratóriumban. Intenzív ellátásra hat ember szorul. 



  A magyar laboratóriumi vizsgálatok az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai 
szerint történnek, két laborvizsgálat szükséges a gyanús eseteknél. 

  Minden kórház felkészült a betegek fogadására, hétről hétre fokozzák 
kapacitásukat az egészségügyi intézmények. 

  A tünetszegény vagy tünetmentes fertőzöttek száma a regisztrált betegeknek 
többszöröse lehet, hiszen az esetek 80 százalékában így zajlik le a betegség. 
  

A Mol is segíti a kórházak fertőtlenítőszerrel való ellátását 
  
  A kormány azon dolgozik, hogy megfelelő mennyiségben tudja biztosítani az 

állami egészségügy és a lakosság számra a védekezéshez szükséges 
eszközöket. 
  A Mol almásfüzitői egységében a hétvégén megkezdik a felületek és az 

emberi testfelületek fertőtlenítésére is alkalmas szer gyártását, naponta 
50 ezer liter mennyiségben. 

  A készítményt először a kórházak, kiemelt közintézmények, a nagyüzemi 
felhasználók kapják meg, a tervek szerint két hét múlva pedig a 
kiskereskedelemben is elérhetővé teszik. 

  A következő három hét - napi három műszakban folyó - termelése elegendő 
lesz az egész ország két-három hónapos fertőtlenítőszer-szükségletének 
fedezésére. 

  Közös cél, hogy megóvjuk az emberek egészségét és a nemzetgazdaságot is 
mozgásban tartsuk. A  kezdeményezés kiváló példája a vállalati szektor és a 
kormány együttműködésének, továbbá annak is záloga, hogy a járvány után 
minél hamarabb talpra állhassunk. 

  A megfelelő védőeszközök biztosításának, két útja van: az egyik, hogy 
külföldről - jellemzően Kínából - vásárolják és beszállítják azokat. 

  A járvány elleni védekezés jegyében a kormány úgy döntött, hogy a külföldi 
beszerzésekkel párhuzamosan megnöveli és kiépíti a védekezéshez 
szükséges alapanyag- és késztermékgyártó kapacitásokat, mert az itthon 
gyártott termékek könnyen elérhetőek, gyorsan szállíthatóak, hamar 
eljutnak a kórházakba, egészségügyi intézményekbe. 

  A hazai gyártás emellett hozzájárul ahhoz is, hogy a Magyarországra is 
begyűrűző, az elmúlt évtizedben nem tapasztalt mértékű gazdasági 
visszaesést is mérsékelje. 

  Az ITM a hazai gyártás megerősítése, kiépítése érdekében szervezi az 
alapanyag-ellátás biztosítását, így például a textilét, a műanyagét, az 
etanolét, és szükség esetén segíti a piaci szereplők összekapcsolódását- 

  A legnagyobb cégektől a legkisebbekig számtalan önkéntes felajánlás érkezik a 
kormányhoz, számos vállalattal pedig a kabinet vette fel a kapcsolatot a 



gyártási tevékenységük átállítása érdekében. A maszkok és a különböző 
védőruhák esetében is folyamatosan szervezik és támogatják az 
együttműködéseket. 

  
Kijárási korlátozás elrendelésére kizárólag a kormány jogosult 

  Sajtónformációk szerint néhány településen a polgármesterek kijárási tilalmat 
rendeltek el. 

  Kijárási korlátozás elrendelésére kizárólag a kormány jogosult, a 
veszélyhelyzetben érvényes szabályozás nem nyújt jogi alapot arra, hogy 
a polgármesterek a településükön a lakosság szabad mozgására 
vonatkozóan kijárási korlátozást, tilalmat rendeljenek el. 

  A magyar kormány mindent megtesz a koronavírus-járvány terjedésének 
lassítása, a magyar emberek egészségének megvédése érdekében, ehhez - 
az operatív törzs javaslatai alapján - kellő időben meghozta és ezután is 
meghozza a szükséges intézkedéseket. 

  A jogszabály szerint veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét, amit 
egyértelműen meghatároz a helyi önkormányzatokról szóló törvény. Ez 
azonban nem nyújt jogi alapot arra, hogy a polgármester a települést 
érintően a lakosság szabad mozgására vonatkozóan kijárási korlátozást, 
tilalmat rendeljen. 

  A polgármester veszélyhelyzetben meghozott döntéseinek is minden esetben 
jogszerűnek kell lennie, az önkormányzati törvényben meghatározott 
jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a 
társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolnia. 

  A kormányhivatalok törvényességi felügyeleti eljárása a veszélyhelyzetben 
meghozott polgármesteri döntésekre is kiterjed, és amennyiben a 
kormányhivatal jogsértést tapasztal, törvényességi felügyeleti 
jogkörében haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. 

  

Újabb rendelet jelent meg a Közlönyben, amely további könnyítést hoz a 
hiteleseknek 

  Újabb rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben kedden, amely további 
könnyítést hoz a hiteleseknek. 

  A szabályozás elsődleges célja az, hogy a kormány a hitelmoratóriummal élő 
ügyfeleket ne csak idén, hanem jövőre is, amikor újraindul a fizetési 
kötelezettség, akkor is segítse. 



  Világszerte az egyik legerősebb és legkedvezőbb intézkedést hozta meg a 
kormány előző héten, amikor a magánszemélyek és vállalkozások március 18-
ig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig 
felfüggesztette. 

  A most megjelenő rendelet a részlet és technikai szabályok mellett azt is 
biztosítja, hogy a moratóriummal élő ügyfelek részére ne váljék 
elviselhetetlen teherré a későbbi, újrainduló fizetés. 

  Így egyebek között nem számítható fel kamatos kamat a moratórium idején, 
amely jelentősen könnyíti az adósok terheit. 

  További segítség az is, hogy 2021. január 1-jétől a korábban felvett hitel 
eredeti törlesztőrészletének nagysága nem növekedhet. A futamidő úgy 
hosszabbodik meg, hogy a törlesztőrészlet nagysága a futamidő időtartama 
alatt változatlan.  

  A kormány tovább bővíti a kedvezményes hitelek körét a munkáltatói 
kölcsönökkel, illetve azt a Nemzeti Eszközkezelő Programra is kiterjeszti.   

  A munkáltatói kölcsönökre is érvényes a fizetési haladék, vagyis 2020. 
december 31-ig a munkavállalóknak se a kölcsön összegét, sem annak 
kamatát nem kell visszafizetniük a munkáltatójuknak. 

  A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevőknek amellett, hogy a vételár 
részletfizetésére és a bérleti díjfizetési kötelezettségre fizetési halasztást 
kapnak, a lakhatásuk is biztosított, ugyanis a cég - a nem fizetés miatt - nem 
mondhatja fel a bérleti szerződést. 

  

Újabb 15 milliárd forintot biztosít a kormány az egészségügyi eszközök 
vásárlására 

  Újabb 15 milliárd forintot biztosít a kormány a koronavírus-elleni védekezéshez. 
  A koronavírus-elleni védekezéshez, a szükséges beszerzések és intézkedések 

biztosítására a kormány kész minden támogatást megadni. 
  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 Közlönyen olvasható. 

  A pénz felhasználása, a beszerzések és a beszerzett eszközökkel való 
készletgazdálkodás  az Operatív Törzs utasítása alapján történik. 

  


