2020. március 31.
MÁRCIUS 28. – ÁPRILIS 11. KÖZÖTT KIJÁRÁSI
KORLÁTOZÁST VEZETETT BE A KORMÁNY!
Kedd reggelre 492 fő regisztrált fertőzöttet, és 37 fő
gyógyultat tartanak nyilván. 67 fő van karanténban, 14 146
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, és tartsa be a kijárási korlátozások szabályait!
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/

Elfogadta a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt a
parlament
▪ 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.
▪ 137 igen szavazattal 53 nem ellenében - sürgősséggel - szavazta meg az
Országgyűlés. Az ellenzék nem támogatta.
▪ A dolgok szokásos rendjében nem lett volna lehetséges megszervezni a védelmet. A járványelleni védekezés gyors és rendkívüli intézkedéseket ( pl. rendvédelmi, egészségügyi,
gazdaságvédelmi, munkahelyvédelmi intézkedéseket) kívánt eddig is a kormánytól és ez ezután
is így lesz, hiszen most jön a neheze, a tömeges megbetegedések szakaszához közeledünk.
Ezen most emberi életek múlnak.
▪ A kivételes rendeletalkotás joga nem korlátlan, hanem csupán a veszélyhelyzet megszűnéséig
biztosított.
▪ Az eddig meghozott intézkedések fenntartásához az Országgyűlés hozzájárulásához volt
szükség. Minden a veszélyhelyzetben hozott intézkedés addig van érvényben, amíg a
parlament így dönt.
▪ A törvény a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat
állapítja meg. A kormány a veszélyhelyzetben - a törvényben meghatározott rendkívüli
intézkedéseken túl - az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának,
valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes
törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli
intézkedéseket hozhat.
▪ Ezt a jogkörét - szükséges és arányos mértékben - a humánjárvány megelőzése, kezelése,
felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, elhárítása céljából gyakorolhatja.
▪ A kormány az intézkedésekről rendszeresen tájékoztatást ad az Országgyűlés ülésén, annak
hiányában a házelnöknek és a frakcióvezetőknek.
▪ A törvény rögzíti, hogy az Alkotmánybíróság elnöke és főtitkára gondoskodik az Ab
veszélyhelyzetben történő folyamatos működéséről.
▪ A veszélyhelyzet alatt időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások pedig
elmaradnak. A veszélyhelyzet megszűnéséig országos és helyi népszavazás sem
kezdeményezhető, a már kitűzött referendumok elmaradnak.
▪ Kiegészül a büntető törvénykönyv is a járványügyi védekezés akadályozásával, valamint a
rémhírterjesztésre vonatkozó szabályozással.
▪ A Btk. kimondja ezentúl, hogy aki a járvány idején elrendelt járványügyi elkülönítés,
megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés végrehajtását akadályozza, bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki járványügyi intézkedés akadályozására irányuló
előkészületet követ el, az egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
▪ Az pedig, aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való
tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas a védekezés
eredményességének akadályozására, meghiúsítására, egytől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

▪ A sajtó működése továbbra is szabad. A törvény nem érinti a sajtó működését, hanem a pánikot
kiváltó álhírekről szól, amelyek nehezítik a járvány elleni védekezést és a lakosság hiteles
tájékoztatását. Konkrét esetekben bíróság dönt, hogy a rémhírterjesztés tényállása megvalósult-e.
▪ A törvény a kihirdetése utáni napon lép hatályba. A hatályvesztéséről pedig a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.
▪ A javaslatot a teljes ellenzék – DK, MSZP, Jobbik, LMP, P, függetlenek – elutasította, (kivétel a Mi
Hazánkhoz tartozó független képviselőket).

Április elején mutatják be Magyarország történetének
legnagyobb, legátfogóbb, a gazdaság növekedését és élénkítését
segítő akciótervét
▪ A válságkezelés és a gazdaság újraindítása érdekében az idei költségvetés radikális
átalakítására van szükség.
Hozzá kell igazítani az idei költségvetést a jelenlegi helyzethez és az év végéig előrejelzett
változásokhoz. Jelenleg nincs értelme új költségvetést készíteni, hiszen nem tudni, mi fog történni
a közeljövőben, és lehet, hogy két hónap múlva egy újabb büdzsét kellene összeállítani.
A jogszabályok azonban lehetőséget adnak az eltérésre az elfogadott költségvetéstől.
▪ Nem lenne helyes lépés az egyes költségvetési tételek automatikus megvágása.
▪ Azoknak a forrásoknak kell megmaradniuk a minisztériumok költségvetésében, melyekre ott
feltétlenül szükség van, a felszabadítható összegekből pedig egy-egy alapot kell létrehoznia
válságkezelésre, illetve a gazdaság újraindítása érdekében.
▪ A jövő évi büdzsé előkészítése már folyik, a 2020-as logikájában. 2021-re olyan lecsupaszított
költségvetést kell, ami minél nagyobb mozgásteret biztosít a válságkezelésre és a gazdaság
újraindítására.
▪ Április 6, vagy 7-én mutatjuk be Magyarország történetének legnagyobb, legátfogóbb, a
gazdaság növekedését és élénkítését segítő akciótervét.
▪ Célul kitűzve a növekedést, a munkahelyteremtést, valamint a munkahelyek megőrzését.
▪ A jegybankkal közösen azt kell megtervezni, miként lehet a monetáris és fiskális eszközöket úgy
fölhasználni, hogy a lehető legnagyobb lökést adjuk a magyar gazdaságnak.

A kormány telefonos tájékoztató akciót indít a kijárási korlátozás
legfontosabb részleteiről
▪ A kormány telefonos tájékoztató akciót indított annak érdekében, hogy minden magyar
állampolgár értesüljön a kijárási korlátozás legfontosabb részleteiről.
▪ A kabinet televíziós kisfilmek, külterületi plakátok és internetes videók közzétételén
túl telefonhívások segítségével is megkeresi a magyar állampolgárokat.
▪ A koronavírus már az ország bármely pontján jelen lehet, ezért tovább kell csökkentenünk a
személyes érintkezések számát. A lakóhelyet csak alapos indokkal lehet elhagyni.
▪ A kabinet arra is felhívja a figyelmet, hogy a 65 évnél idősebb állampolgárok csak 9 és 12 óra
között látogathatják az élelmiszerboltokat, piacokat és gyógyszertárakat, és ezeken a
helyeken ebben az időszakban mások nem tartózkodhatnak. A hanghívásban az is elhangzik,
hogy ezek a szabályok a járvány lelassítását célozzák.

A kijárási korlátozás be fogja váltani a reményeket
▪ A kijárási korlátozás be fogja váltani a hozzá fűzött reményeket, a járvány terjedésének
megakadályozását. Még mindig a csoportos fertőzések fázisában vagyunk, a fertőzöttek
száma egyenletesen oszlik el az országban, földrajzi gócpontokat nem sikerült azonosítani.

▪ A fertőződések száma napról napra emelkedik, de ez az emelkedés egyenletes, a tömeges
megbetegedések küszöbén vagyunk. A fertőzések számának emelkedése ellenére sem
következett be a koronavírus-járvány robbanásszerű terjedése, ebben nagy szerepe van annak,
hogy az emberek betartják a kijárási korlátozást.
▪ Magyarországon a legfrissebb adatok szerint 447-re nőtt a koronavírussal igazolt betegek száma,
a betegséggel összefüggő halálesetek száma 15.
▪ Nincs olyan teszt, amely a járvány terjedését meggátolja, befolyásolja. Sokféle teszt van a
világban, jórészük bevizsgálatlan, hiszen maga a járvány kényszerítette ki a gyártókból, hogy
valamivel próbálják megközelíteni a betegséget, de ezek csak nagyon korlátozottan alkalmasak
erre a célra.
▪ A Népegészségügyi Központ és a többi kijelölt intézmény - a vírus jelenlétének kimutatására
szolgáló - laboratóriumi vizsgálatának eredményességéhez az kell, hogy a vírus kellő
számban jelen legyen az orr- és garatmintában. Ekkor tudják kimutatni a vírus örökítő anyagát,
de ez a vizsgálat csak egy adott, aktuális állapotot mutat, ebből bármiféle megbetegedési
prognózist felállítani nem lehet. Ez az aktuális állapot, hiszen a betegség lappangási ideje 5-6,
maximum 14 nap.
▪ Tudjuk, hogy magánlaboratóriumok is végeznek vizsgálatokat, de ez minden esetben az adott
ellátó felelőssége. Ezeket a vizsgálatokat azonban nem számolják bele a hivatalosan számokba.
▪ Ha valakinek panaszai vannak, akkor hívja fel háziorvosát, aki a mentőszolgálattal és egy
infektológus szakemberrel közösen eldönti, szükség van-e laborvizsgálatra. A mentő azokban
az esetekben megy házhoz mintát venni, ha azt a háziorvos kéri.
▪ A mentőszolgálat újabb 55 mentőkocsit állított be ezekre a feladatokra, és az esetek nagy
részében 24 órán belül a helyszínre ér. Csaknem nyolcszáz címet kaptak a mentők.
▪ Az időseket ne hagyjuk magukra, a bevásárláson kívül tartsuk velük telefonon, illetve
interneten a kapcsolatot.
▪ Érdemes bevásárlólistával menni boltba. A csomagolt árut először szemrevételezzük, majd
tegyük a kosárba, és kerüljük az egyes termékek tapogatását, fogdosását. Érdemes odafigyelni az
árucikkek lejárati, fogyaszthatósági, minőségi idejére is. Fizetésnél inkább bankkártyát
használjunk, és hazaékezés után azonnal mossunk kezet.
▪ Az az idő, amíg a megvásárolt cikkeket átadjuk családtagjainknak, nem számít szoros
kontaktusnak, és ugyanez vonatkozik a postai úton érkező csomagok átvételre is. Az idősek
lakásába azonban ne menjünk be, és hosszabb beszélgetést se kezdeményezzünk velük.
▪ A Nagymágocs idősotthonában történt fertőzéssel kapcsolatban: nem regisztráltak újabb
megbetegedést. A megyei tisztifőorvos teljes zárlatot rendelt el.
▪ Iránymutatást adtunk az egészségügyi intézményeknek azokról a beavatkozásokról szakmákra lebontva -, amelyeket jelenleg is el kell végezniük az egészségkárosodás vagy tartós
egészségromás elkerüléséért.

Elkezdték munkájukat a kinevezett
kórházparancsnokok, feladatuk a védekezés segítése
▪ Elkezdték munkájukat a kinevezett kórházparancsnokok, akiknek feladatuk az, hogy segítséget
nyújtsanak az egészségügyi intézményeknek abban, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges
kapacitások, illetve az, hogy gondoskodjanak az eszközök vagyonbiztonságáról.
▪ Orbán Viktor miniszterelnök 108 egészségügyi intézmény élére nevezett ki kórházparacsnokokat.
▪ A kórházparancsnokok kinevezésének az volt a célja, hogy az egészségügyi intézmények fel
tudjanak készülni a következő időszakra. A
▪ szűk kapacitások rendelkezésre állása esetén életek múlnak majd azon, hogy pontosak legyenek a
kórházaktól az eszközökről, humánerőforrásról kapott információk, az esetleges
átcsoportosítások miatt. Ezeknek az adatoknak a validálása, ellenőrzése kiemelt feladata a
kórházparancsnokoknak.

▪ Orvosszakmai kérdésekben nem foglalhatnak állást, nem tehetnek javaslatot, nem hozhatnak
döntéseket. A kórházak vezetői két területen kötelesek eleget tenni a kórházparancsnok
utasításának: a vagyonbiztonságban és a járványügyi szabályok betartásában.
▪ Feladatuk a gyógyítási folyamat zavartalanságához szükséges készletek, védőeszközök
rendelkezésre állásának biztosítása és az eszközök vagyonbiztonsága.
▪ Az egészségügyi intézményekben rendkívül fontos a járványügyi szabályok betartása, a
kórházparancsnokok személyes részvételükkel, ellenőrzésekkel tudnak erről gondoskodni.
▪ Az sem titok, hogy néhány olyan eszköz, amelyet a gyógyítás céljára biztosított Magyarország,
nem oda került, ahova kellett volna. A kórházparancsnokok kiemelt feladata az eszközök
megóvása.
▪ Az állampolgárok többsége megértette a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletet, de már
739 esetben kellett a kijárási korlátozást megszegőkkel szemben intézkednie a rendőrségnek. 660
intézkedés figyelmeztetéssel zárult, 15 emberrel szemben helyszíni bírságot kellett kiszabni.
▪ Nincs szükség az időkorlát módosítására - például a piacok esetében -, és kérjük az embereket, hogy
a megváltozott szabályokhoz igazítsák beszerzéseiket.
▪ A rendőrség folytatja a több mint 9 ezer elrendelt hatósági házi karantén ellenőrzését, ezt már
több mint 57 ezerszer megtették.
▪ Az operatív törzs folyamatosan elemzi és értékeli a kialakult helyzetet és vasárnap arról döntött,
hogy Magyarország csatlakozni kíván az Európai Bizottság polgári védelmi programjához
(RescEU).
▪ Ez azt a célt szolgálja, hogy az Európai Unió a védekezéshez szükséges eszközöket felhalmozza,
és azok a tagállamok, amelyek vállalják készletek tárolását, támogatást kérhetnek a
bizottságtól.
▪ A belépő oldalon kizárólag a teherforgalomban van fennakadás Röszkénél és Csanádpalotánál.
▪ A Magyar Honvédség jelentős szolgálatot tesz a magyar embereknek, segítenek a rendőrségnek
a határellenőrzésben, a megyeszékhelyeken a közbiztonság erősítésében. Nemcsak a
katonákkal, hanem a közterület-felügyelőkkel, polgárőrökkel is találkozhatnak az utcákon, mivel
rendkívüli helyzetben mindenkinek a segítségére szükség van.
▪ Magyarországon is megindult a maszkok gyártása, a büntetés-végrehajtás varrodáiban 24
órában készülnek maszkok. Törökországból érkezett 6,6 millió maszk előállítására alkalmas
alapanyag, ebből napi 33 ezret állítanak elő. A Magyarországon gyártott maszkokat is elsősorban
az egészségügyi dolgozók ellátására tervezték.

A kormány senkit nem hagy magára
▪ Senkit nem hagyunk magára, a Magyarországon élőket megvédjük, a külföldön rekedt
magyarokat hazahozzuk, a gazdaságot pedig újraindítjuk.
▪ Eddig 5583 magyar állampolgárnak segítettek hazatérni a világ különböző pontjairól, és
további 2026 magyar állampolgár hazahozatalán dolgoznak. A cél, hogy minden önhibáján
kívül külföldön rekedt magyart hazasegítsenek
▪ A modern kor legnagyobb magyar repatriálási akciója zajlik, a légi közlekedésben életbe léptetett
rendkívül szigorú korlátozások miatt több ezer magyar rekedt külföldön.
▪ Hosszú és nehéz védekezésre kell berendezkedni több területen is, meg kell védeni a magyar
emberek egészségét és életét, haza kell hozni külföldről az ebben a veszélyes helyzetben ott
rekedt magyarokat és újra kell indítani a magyar gazdaságot.
▪ Az egészségügyi beszerzések folyamatosak, minden irányból intézünk beszerzéseket. A hazai
gyártás is folyamatos, többek között a büntetés-végrehajtási intézményekben.
▪ A hétvégén is több repülőgépnyi szállítmány érkezett és a héten is többet várunk.
▪ Az egészségügyi védekezés sikere nagy mértékben múlik azon, hogy elegendő eszközzel
rendelkezünk-e. Ez nemcsak számunka kérdés, hanem minden országnak, és a világ valamennyi
országa ma Kína ajtaján kopogtat, illetve dörömböl.

▪ Magyarország időben lépett, megkötötte a szükséges szerződéseket és a szállítások
megindultak, hogy a sikeres egészségügyi védekezéshez elegendő eszköz legyen. Az elmúlt
héten 7 repülőgép érkezett Magyarországra ilyen eszközökkel, és ezen a héten 20
repülőgépet várnak több száz tonna szállítmánnyal.
▪ Mindez annak érdekében történik, hogy a megfelelő védekezési munkákat el tudják látni és az
egészségügyi dolgozóknak biztosítsák a védőfelszereléseket az eredményes és biztonságos
munkához.
▪ A világ legnagyobb és legerősebb gazdaságokkal rendelkező országai is elképesztő
kihívásokkal néznek szembe a koronavírus-járvány miatt.
▪ A gazdaság újraindítása érdekében meg kell védeni azt a pozíciót, hogy Magyarország a
legvonzóbb beruházási célpont Közép-Európában, továbbá meg kell védeni a magyar
vállalatoknak azt a pozícióját is, amelyet az elmúlt években építettek ki azzal, hogy az egész
világon versenyképes termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő.
▪ Ezért az EU előírásainak megengedőbbé válásával az exportértékláncokban és a nagyvállalatoknak
beszállító magyar cégeknek új támogatási és hitellehetőségeket léptetnek életbe a közeljövőben.

Az egészségügyi dolgozók ingyenes utazásáról tájékoztatott a
MÁV és a Volán
▪ Az ITM rendelkezése szerint az egészségügyi dolgozók a MÁV-START, a MÁV-HÉV, a
GYSEV, a Volánbusz és más helyközi autóbuszos szolgáltatók járatait használhatják
ingyenesen.
▪ Köszönet az egészségügyi dolgozók helytállásáért, amit a járvány elleni küzdelem során
nyújtanak.
▪ A két közlekedési társaság tájékoztatást adott arról, hogy az ingyenes utazásra való
jogosultságot az egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó által 2019-ben vagy 2020-ban
kiállított, személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával együtt érvényes utazási
utalvánnyal, továbbá az egészségügyi szolgáltató, fenntartó által kiállított igazolással, valamint
az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító hatósági igazolvánnyal lehet igazolni.
▪ Az utazási kedvezményre jogosító, március 31-ig érvényben lévő igazolványok, igazolások és
utalványok a veszélyhelyzet megszüntetését követő tizenötödik napig érvényben maradnak.

