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1. Fertőzöttek
...a járvány kifejezetten jól jött a kormánynak, 
hiszen így kevesebb lesz a nyugdíjas.

origo.hu 

Vágó István 
Facebook oldala, a 

bejegyzés már 
nem érhető el

2020.03.11

Vágó István ízléstelen kijelentésével szemben 
a kormánynak nem okoz örömet, ha idősebb 
magyar állampolgárok elhunytával 
csökkennének a nyugdíjkifizetések, sőt a 
kormány mindent megtesz a különösen 
veszélyeztetett korosztály tagjainak 
egészségügyi biztonságának megőrzése 
érdekében:
9-12 óra között kizárólag a 65 éven felüli 
korosztály tagjai mehetnek boltba, patikába, 
drogériába.

koronavirus.gov.hu 2020. 3. 27.

2. Fertőzöttek
...egy olyan vírus miatt, amely egészséges, 
fiatal és középkorú emberekre nem jelent 
súlyos veszélyt.

azonnali.hu 2020.03.16

2020. március 28-án Chicagoban regisztrálták 
a koronavírus-járvány legfiatalabb áldozatát, 
aki 1 évnél fiatalabb volt, mégis pozitív lett a 
fertőzésre vonatkozó tesztje.

Illionois Department of 
Public Health

2020.03.28

3. Tájékoztatás
...miközben jó eséllyel a fertőzöttek pontos 
számát sem tudják talán már most sem.

azonnali.hu 2020.03.16

Naponta frissülő adatokat láthatnak a 
számlálón az aktuálisan igazoltan 
koronavírussal fertőzöttek, a gyógyultak, az 
elhunytak, a hatósági házi karantén alatt lévő 
állampolgárok és a mintavételek számáról.

koronavirus.gov.hu 2020.04.02

4. Digitális oktatás
A gyakoroltatáshoz tartozik a számonkérés is, 
és az aztán nem fog működni.

index.hu 2020.03.17

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas 
bármilyen on-line számonkérés (esszé, 
szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, 
százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) 
pedagógus által történő elkészítésére, 
szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. 
A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, 
melyben a kiértékelés automatizálható.

oktatas.hu 2020.03.25
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https://www.origo.hu/itthon/20200311-vago-istvan-koronaivirusrol.html?utm_source=fb_origo&&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202004;utm_medium=whatever&utm_campaign=itthon&fbclid=IwAR1Q_-NRZy_9sG362HV1y9IxEVCsZC8ytQBT5MHOddTVRMuZQh
https://www.origo.hu/itthon/20200311-vago-istvan-koronaivirusrol.html?utm_source=fb_origo&&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202004;utm_medium=whatever&utm_campaign=itthon&fbclid=IwAR1Q_-NRZy_9sG362HV1y9IxEVCsZC8ytQBT5MHOddTVRMuZQh
https://www.origo.hu/itthon/20200311-vago-istvan-koronaivirusrol.html?utm_source=fb_origo&&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202004;utm_medium=whatever&utm_campaign=itthon&fbclid=IwAR1Q_-NRZy_9sG362HV1y9IxEVCsZC8ytQBT5MHOddTVRMuZQh
https://www.origo.hu/itthon/20200311-vago-istvan-koronaivirusrol.html?utm_source=fb_origo&&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202004;utm_medium=whatever&utm_campaign=itthon&fbclid=IwAR1Q_-NRZy_9sG362HV1y9IxEVCsZC8ytQBT5MHOddTVRMuZQh
https://www.origo.hu/itthon/20200311-vago-istvan-koronaivirusrol.html?utm_source=fb_origo&&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202004;utm_medium=whatever&utm_campaign=itthon&fbclid=IwAR1Q_-NRZy_9sG362HV1y9IxEVCsZC8ytQBT5MHOddTVRMuZQh
https://www.origo.hu/itthon/20200311-vago-istvan-koronaivirusrol.html?utm_source=fb_origo&&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202004;utm_medium=whatever&utm_campaign=itthon&fbclid=IwAR1Q_-NRZy_9sG362HV1y9IxEVCsZC8ytQBT5MHOddTVRMuZQh
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-korlatozas-kerjuk-az-idoseket-hogy-maradjanak-otthon
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-korlatozas-kerjuk-az-idoseket-hogy-maradjanak-otthon
https://azonnali.hu/cikk/20200316_a-koronavirusnak-sikerult-az-ami-a-menekultvalsagnak-nem
http://dph.illinois.gov/news/public-health-officials-announce-first-death-infant-coronavirus-disease
http://dph.illinois.gov/news/public-health-officials-announce-first-death-infant-coronavirus-disease
https://azonnali.hu/cikk/20200316_a-koronavirusnak-sikerult-az-ami-a-menekultvalsagnak-nem
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hatosagi-hazi-karanten-adatok-lathatoak
https://index.hu/techtud/2020/03/17/digitali_oktatas_tavoktatas_karanten/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/tavoktatast_tamogato_eszkozok_kreta_rendszer
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5. Különleges jogrend
Mindezt azért kell elmondani, mert a 
különleges jogrend az eddig ismertetettnél is 
súlyosabb szabadságkorlátozást jelent.

Dr. Majtényi 
László a HVG-nek

2020.03.19

A Kormány az Alaptörvény által és a 
koronavírus elleni védekezésről szóló 
törvényben kapott felhatalmazás alapján 
kihirdette az egyes eljárásjogi intézkedéseket. 
Ezek célja, hogy a járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzet ideje alatt is garantált legyen 
a jogbiztonság és biztosítottak legyenek az 
állami eljárások és azok esetleges 
megakadása ne legyen hátrányos az 
állampolgárokra, gazdasági vállalkozásokra 
nézve.

kormany.hu 2020.03.31

6. Védőfelszerelés-hiány

A háziorvosok többsége védőfelszerelés 
nélkül néz szembe a járvánnyal, a biztos 
védelmet nyújtó maszk hiányzik és nem is 
tudják beszerezni.

index.hu 2020.03.19

Repülőgéppel, köztük a világ legnagyobb 
teherszállítójával folyamatosan érkeznek 
Magyarországra védőeszközök.
Ezeket az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központban raktározzák, onnan osztják 
tovább, elsősorban az egészségügyben 
dolgozóknak, akiket egy hétre előre látnak el. 
Ha már elegendő készlet lesz az egészségügyi 
intézményekben, őket követik a rendvédelmi 
szervek, majd az operatív törzs által 
meghozott fontossági sorrendben kapnak 
ellátást a kormányzati szervek, majd a 
gyógyszertárak.

koronavirus.gov.hu
2020.04.04

7. Tesztek
...tesztelni kell, tesztelni, tesztelni, mert ez a 
vírus megállításának egyik módja.

Dobrev Klára 
Facebook oldala

2020.03.20

Az új koronavírus-betegségnek jelenleg nincs 
kezelési módja, gyógyszere. Jelenleg kizárólag 
akkor végezhető laboratóriumi kivizsgálás, ha 
a jellemző tünetek mutatkoznak, és a 
járványtani kockázat is fennáll.

koronavirus.gov.hu n.a.

8. Koronavírus-törvény
Orbán élethosszig tartó felhatalmazást kért az 
ellenzéktől Magyarország irányítására.

Jakab Péter 
Facebook oldala

2020.03.24

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

https://hvg.hu/360/202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka
https://hvg.hu/360/202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/megjelent-a-kormany-rendelete-a-veszelyhelyzet-ideje-alatt-ervenyesulo-egyes-eljarasjogi-intezkedesekrol
https://index.hu/belfold/2020/03/19/nincs_vedofelszerelese_a_haziorvosoknak_vedofelszereles_nelkul_neznek_szembe_a_virussal/
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/operativ-torzs-szombaton-het-repulovel-erkeznek-vedoeszkozok-magyarorszagra
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/operativ-torzs-szombaton-het-repulovel-erkeznek-vedoeszkozok-magyarorszagra
https://www.facebook.com/dobrevklara/videos/2589045751352906/
https://www.facebook.com/dobrevklara/videos/2589045751352906/
https://koronavirus.gov.hu/gyik
https://www.facebook.com/jakab.peter.miskolc/videos/510957619582521/
https://www.facebook.com/jakab.peter.miskolc/videos/510957619582521/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
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9. Koronavírus-törvény

A három hónapos felhatalmazás tehát ezért 
nem kellett Orbán Viktornak. Mert azt 
megszavazta volna az ellenzék is. Ezért csak 
az idők végezetéig tartó kellett neki.

valaszonline.hu 2020.03.24

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti felhatalmazását visszavonhatja. 

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

10. Koronavírus-törvény

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége a 
tájékoztatás korlátozására irányuló 
szándéknak tekinti, szükségtelennek és 
aránytalannak tartja a tényközlések 
szankcionálására vonatkozó tervezett 
jogszabálymódosítást. A magyar sajtó 
kormányzattól független orgánumai eddig is 
felelősen jártak el a koronavírus-járvány 
híreinek közlésekor. A börtönnel történő 
fenyegetés – a cenzúrát, az öncenzúrát és az 
elhallgatást erősítő hatása révén – a vírus 
elleni védekezést fogja nehezíteni: nem 
növeli, hanem csökkenti az emberek 
biztonságát.

MÚOSZ 2020.03.26

Aki különleges jogrend idején nagy 
nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy 
való tényt oly módon elferdítve állít vagy 
híresztel, amely alkalmas arra, hogy a 
védekezés eredményességét akadályozza 
vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk. 337. § (2) bekezdés 2020.03.30

11. Maszkok viselése

Miközben a kormány és a nehezen 
minősíthető Müller Cecíila tisztifőorvos a mai 
napig azt a veszélyes blődséget szajkózza, 
hogy csak betegek hordjanak arcmaszkot...

nyugatifeny.hu 2020.03.26

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
álláspontja szerint, az egészséges 
embereknek nem kell szájmaszkot viselniük, a 
szájmaszk elsősorban azoknak javasolt, 
akiknek légúti tünetei vannak (pl. köhögnek, 
tüsszögnek). 

WHO 2020.02.05

https://www.valaszonline.hu/2020/03/24/kiveteles-jogrend-felhatalmazasi-torveny-velemeny/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://muosz.hu/2020/03/26/a-muosz-a-felhatalmazasi-torvenytervezetrol-aki-a-nyilvanossag-es-a-sajto-ellen-harcol-az-nem-a-jarvanyt-akarja-legyozni/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
http://nyugatifeny.hu/2020/03/26/muller-cecilia-veszelyes-baromsagaval-szemben-remek-plakattal-kampanyol-orvosi-kamara-a-maszkviseles-mellett-foto
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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12. Kijárási korlátozás

A kijárási korlátozás csak akkor védi az 
embereket, ha valóban korlátozza a kijárást, 
itt azonban nemhogy nem korlátozza, inkább 
bátorítja az otthon elhagyását.

Jakab Péter az 
alfahir.hu - nak

2020.03.27

A kormányfő aláírásával nyilvánossá vált 
döntés az ország egész területére érvényes 
március 28. és április 11. között, ez idő alatt 
mindenki csak alapos indokkal hagyhatja el 
otthonát. 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.

koronavirus.gov.hu
2020.03.27

13. Uniós támogatás
Magyarország számára a támogatás keretében
mintegy 5,6 milliárd eurót (2 ezer milliárd 
forint) biztosít az unió.

nepszava.hu 2020.03.27

A sokat emlegetett úgynevezett uniós 
mentőprogram 37 milliárd eurós keretében 
semmilyen új forrás, plusz pénz nincs. Ezek az 
összegek a tagállamoknak a 2014-2020-as 
időszakra már korábban, hét évre előre 
megítélt tagállami uniós pénzügyi 
borítékjaiban benne vannak.

A strukturális alapokból korábban és most 
előlegként kapott források nem plusz 
források. Ezeket egyfajta "likviditási" 
előlegként kapják a tagállamok. A 
leszerződött, végrehajtott projektek után 
ezeket ki kell fizetniük a támogatottaknak, 
amíg a Bizottságnak benyújtott számlák után 
megérkezik a tényleges támogatás. Az 
előlegek nem számítanak bele egy tagállam 
által lehívott uniós források nagyságrendjébe, 
mert azokat végül vissza kell fizetni. Az, hogy 
most az előlegeket nem kell visszafizetni, 
nem azt jelenti, hogy többletforrást kapunk, 
hanem csupán azt, hogy ezeket később, 
amikor számlákat nyújtunk be az Európai 
Bizottsághoz, akkor már nem kapjuk meg újra.

Deutsch Tamás 
Facebook oldala

2020.03.29

https://alfahir.hu/2020/03/27/jakab_peter_kijarasi_korlatozas_jobbik_fidesz_manikur
https://alfahir.hu/2020/03/27/jakab_peter_kijarasi_korlatozas_jobbik_fidesz_manikur
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/19f1d27b1584ffb22ff468a3635013b9f1813b5e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/19f1d27b1584ffb22ff468a3635013b9f1813b5e/megtekintes
https://nepszava.hu/3072505_ketezer-milliard-forintnyi-forrast-kuldott-magyarorszagnak-az-eu-a-jarvany-elleni-vedekezesre
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
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14. Gazdaság

Az elmúlt években azt zengték Orbán 
hazugsággyárai, hogy Magyarország szárnyal, 
fél Európa a lábaink előtt hever, és 
könyörögnek a gazdaságpolitikai receptért. 

Z. Kárpát Dániel 
Facebook oldala

2020.03.27

 A 19 európai ország közül, amelynek már 
ismertek a negyedik negyedéves növekedési 
mutatói, Magyarország gazdasága nőtt a 
legnagyobb mértékben.

Eurostat 2020.02.14

15. Uniós támogatás
2000 milliárd forintot küld az EU a járvány 
elleni védekezésre 

24.hu 2020.03.27

Bár az Európai Bizottság járványügyi 
intézkedéscsomagjának köszönhetően - 
benne a tagállamoknak juttatandó 37 milliárd 
eurós támogatással – Magyarország számára 
közel 5,6 milliárd eurót (kétezer milliárd 
forint) allokál, mindez a kohéziós politika 
keretein belül történik. Magyarán addicionális 
pénz  nincs a csomagban.

Deutsch Tamás 
Facebook oldala

2020.03.29

16. Kijárási korlátozás
Míg Franciaországban például már csak a 
kutyasétáltatás megengedett.

Cseh Katalin 
Facebook oldala

2020.03.28

Franciaországban munkavégzés, alapvető 
szükségletek bevásárlásának, egészségügyi 
ellátás, nyomós családi indokok, jogi és 
adminisztrációs ügyintézés, valamint a köz 
érdekének céljából lehet elhagyni a lakó- 
vagy tartózkodási helyet. Ezen felül legfeljebb 
1 óra hosszára és a lakó- vagy tartózkodási 
helytől számított 1 kilométeres körzeten belül 
lehet kimozdulni szabadlevegőn való 
tevékenység céljából.

Franciaország kormánya 2020.04.04

17. Koronavírus-törvény

Arra Schanda már nem tért ki, hogy „a 
felelőtlen ellenzék” azért nem szavazta meg a 
négyötödös támogatást igénylő 
felhatalmazási törvényt (pontosabban annak 
rendkívüli, a Házszabálytól eltérő tárgyalását), 
mert a lezárásokat is jóváhagyó döntés 
„mellesleg” határozatlan időre teljhatalmat 
adna az Orbán-kabinetnek, felfüggesztené a 
parlamenti munkát és kilövési engedélyt adna 
a kormánynak nem tetsző valós híreket közlő 
sajtó munkatársaira is.

nepszava.hu 2020.03.28

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

https://www.facebook.com/zkarpatdaniel/posts/3145253482175814
https://www.facebook.com/zkarpatdaniel/posts/3145253482175814
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159400/2-14022020-AP-EN.pdf/f9d9764c-bd84-e8f9-90b1-24b12ecee7a4
https://24.hu/belfold/2020/03/27/koronavirus-eu-tamogatas/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3547536371984604
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3547536371984604
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://nepszava.hu/3072599_a-nap-amikor-az-operativ-torzs-a-fidesz-szocsove-lett
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
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18. Uniós támogatás

Ujhelyi István rámutatott arra is, hogy 
miközben Magyarország közel kétezer-
milliárd forintnyi támogatásra (5,6 milliárd 
euró) számíthat a koronavírus kapcsán 
megnyitott európai mentőcsomagból, addig 
más tagországok ennél szerényebben kerettel 
számolhatnak.

Ujhelyi István 
Facebook oldala

2020.03.28

A sokat emlegetett úgynevezett uniós 
mentőprogram 37 milliárd eurós keretében 
semmilyen új forrás, plusz pénz nincs. Ezek az 
összegek a tagállamoknak a 2014-2020-as 
időszakra már korábban, hét évre előre 
megítélt tagállami uniós pénzügyi 
borítékjaiban benne vannak.

A strukturális alapokból korábban és most 
előlegként kapott források nem plusz 
források. Ezeket egyfajta "likviditási" 
előlegként kapják a tagállamok. A 
leszerződött, végrehajtott projektek után 
ezeket ki kell fizetniük a támogatottaknak, 
amíg a Bizottságnak benyújtott számlák után 
megérkezik a tényleges támogatás. Az 
előlegek nem számítanak bele egy tagállam 
által lehívott uniós források nagyságrendjébe, 
mert azokat végül vissza kell fizetni. Az, hogy 
most az előlegeket nem kell visszafizetni, 
nem azt jelenti, hogy többletforrást kapunk, 
hanem csupán azt, hogy ezeket később, 
amikor számlákat nyújtunk be az Európai 
Bizottsághoz, akkor már nem kapjuk meg újra.

Deutsch Tamás 
Facebook oldala

2020.03.29

https://www.facebook.com/dr.ujhelyi.istvan/videos/1443625059153142/
https://www.facebook.com/dr.ujhelyi.istvan/videos/1443625059153142/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
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19. Koronavírus-törvény
...addig kormányozhat rendeletileg, ameddig 
jónak látja.

azonnali.hu 2020.03.30

53. cikk (2) A Kormány a veszélyhelyzetben 
rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos 
törvényben meghatározottak szerint - egyes 
törvények alkalmazását felfüggesztheti, 
törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint 
egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete 
tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a 
Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása 
alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja.

54. cikk (3) A különleges jogrendet a 
különleges jogrend bevezetésére jogosult 
szerv megszünteti, ha kihirdetésének 
feltételei már nem állnak fenn.

Magyarország 
Alaptörvényének 53. cikk 
(2) és (3) bekezdései és 
54. cikk (3) bekezdése

2011. 04. 25.

Hatályos: 2012. 
01. 01.

20. Koronavírus-törvény

Az elmúlt napok tükrében sajnos egy ilyen 
ember, Orbán Viktor is, a járvány vámszedője, 
aki arra használja fel a koronavírust, hogy 
beszüntesse a magyar parlamentet, és a 
kétharmados mameluktöbbségét még utoljára 
felhasználva egyszemélyben 
kormányozhasson. Nem a vírus végéig, hanem 
határozatlan ideig, csak Isten tudja meddig.

Fekete-Győr 
András Facebook 

oldala
2020.03.30

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

21. Koronavírus-törvény
Mától ez sem lesz, csak rendeletek, az 
igazságot kideríteni próbáló újságírókat pedig 
börtön fenyegeti majd.

Fekete-Győr 
András Facebook 

oldala
2020.03.30

Aki különleges jogrend idején nagy 
nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy 
való tényt oly módon elferdítve állít vagy 
híresztel, amely alkalmas arra, hogy a 
védekezés eredményességét akadályozza 
vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk. 337. § (2) bekezdés 2020.03.30

https://azonnali.hu/cikk/20200330_most-akkor-diktaturat-csinal-orban-elmagyarazzuk-a-felhatalmazasi-torvenyt
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/512504379426498
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/512504379426498
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/512504379426498
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/512504379426498
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/512504379426498
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/512504379426498
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
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22. Koronavírus-törvény

(...)  a parlamentben szavazni fogunk arról a 
felhatalmazási törvényről, amely korlátlan 
időre ruházná fel korlátlan hatalommal Orbán 
Viktort.

Jakab Péter 
Facebook oldala

2020.03.30

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

23. Koronavírus-törvény Orbán Viktor korlátok nélküli hatalmat kapott. magyarhang.hu 2020.03.30

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

24. Maszkok viselése
Felsőbb utasításra nem viselhetnek maszkot a 
vérellátó szolgálat munkatársai.

magyarhang.org 2020.03.30
A sajtóhírekkel ellentétben az Országos 
Vérellátó Szolgálatnál korábban sem tiltottuk 
és ma sem tiltjuk a szájmaszk használatát.  

Országos Vérellátó 
Szolgálat

2020.03.31

25. Koronavírus-törvény

A törvényt nem csak az ellenzék, nemzetközi 
szervezetek is bírálták, mivel nincs konkrét 
határideje a különleges felhatalmazásnak, az 
addig tart, amíg a kormány meg nem állapítja 
a végét.

nepszava.hu 2020.03.30

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti
felhatalmazását visszavonhatja.

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

26. Tesztek

Müller Cecília a tesztek jelentőségét 
bagatellizálta az alábbi mondatával:
"Nincs az a teszt, ami a járvány terjedését 
meggátolja vagy bármilyen szinten 
befolyásolja. A járvány terjedésében a 
tesztelés nem játszik olyan szerepet, amilyet 
szeretnénk."

nyugatifeny.hu 2020.03.30

Az úk koronavírus betegségnek jelenleg nincs 
kezelési módja, gyógyszere. Jelenleg kizárólag 
akkor végezhető laboratóriumi kivizsgálás, ha 
a jellemző tünetek mutatkoznak, és a 
járványtani kockázat is fennáll.

koronavirus.gov.hu n.a.

27. Koronavírus-törvény
A koronavírus-törvény időkorlát nélküli 
felhatalmazást ad a kormánynak a rendkívüli 
intézkedések bevezetésére.

168ora.hu 2020.03.30

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti felhatalmazását visszavonhatja. 

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

https://www.facebook.com/jakab.peter.miskolc/posts/3149845438411082
https://www.facebook.com/jakab.peter.miskolc/posts/3149845438411082
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarhang.org/belfold/2020/03/30/orban-viktor-korlatok-nelkuli-hatalmat-kapott/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarhang.org/belfold/2020/03/30/felsobb-utasitasra-nem-viselhetnek-maszkot-a-verellato-szolgalat-munkatarsai/
http://www.ovsz.hu/ovsz/sajtokozlemeny-varjuk-veradokat-kijarasi-korlatozas-alatt?fbclid=IwAR1vN7Q-ZHRg1CPEzB5LCDPPkEkb9PBKp9O6cICkFBdWvntFrVkJX-oJ44I
http://www.ovsz.hu/ovsz/sajtokozlemeny-varjuk-veradokat-kijarasi-korlatozas-alatt?fbclid=IwAR1vN7Q-ZHRg1CPEzB5LCDPPkEkb9PBKp9O6cICkFBdWvntFrVkJX-oJ44I
https://nepszava.hu/3072783_megvolt-a-ketharmad-a-kormanyparti-tobbseg-megszavazta-a-felhatalmazasi-torvenyt
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
http://nyugatifeny.hu/2020/03/30/ez-mar-orulet-muller-cecilia-a-vedomaszkok-utan-most-a-tesztek-fontossagat-bagatellizalta
https://koronavirus.gov.hu/gyik
https://168ora.hu/itthon/koronavirus-felhatalmazasi-torven-rendeleti-kormanyzas-183615
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
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28. Koronavírus-törvény Addig van járvány, amíg Orbán mondja. ezalenyeg.hu 2020.03.31

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

29. Uniós támogatás

Orbán ne tagadja le az EU 2000 milliárd 
forintos támogatását, hanem használja fel az 
elbocsátott vagy fizetés nélküli szabadságra 
küldött emberek jövedelmének 80 százalékos 
pótlására. 

Gyurcsány Ferenc 
Facebook oldala

2020.03.31

A sokat emlegetett úgynevezett uniós 
mentőprogram 37 milliárd eurós keretében 
semmilyen új forrás, plusz pénz nincs. Ezek az 
összegek a tagállamoknak a 2014-2020-as 
időszakra már korábban, hét évre előre 
megítélt tagállami uniós pénzügyi 
borítékjaiban benne vannak.

A strukturális alapokból korábban és most 
előlegként kapott források nem plusz 
források. Ezeket egyfajta ""likviditási"" 
előlegként kapják a tagállamok. A 
leszerződött, végrehajtott projektek után 
ezeket ki kell fizetniük a támogatottaknak, 
amíg a Bizottságnak benyújtott számlák után 
megérkezik a tényleges támogatás. Az 
előlegek nem számítanak bele egy tagállam 
által lehívott uniós források nagyságrendjébe, 
mert azokat végül vissza kell fizetni. Az, hogy 
most az előlegeket nem kell visszafizetni, 
nem azt jelenti, hogy többletforrást kapunk, 
hanem csupán azt, hogy ezeket később, 
amikor számlákat nyújtunk be az Európai 
Bizottsághoz, akkor már nem kapjuk meg újra.

Deutsch Tamás 
Facebook oldala

2020.03.29

https://ezalenyeg.hu/publi/az-5-leggazabb-dolog-a-felhatalmazasi-torvenyben-3133
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://www.facebook.com/dk365/videos/675904453199473/
https://www.facebook.com/dk365/videos/675904453199473/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
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30. Uniós támogatás

A Portfolio számításai szerint az elmúlt 
napokban 304 millió eurónyi, mintegy 108 
milliárd forintnyi EU-támogatást utalt át 
Magyarországnak az Európai Bizottság és 
ugyanennyit fog még a következő két hétben 
is, hogy ezzel a likviditással is segítse itthon a 
koronavírus elleni küzdelmet.

portfolio.hu 2020.03.31

A sokat emlegetett úgynevezett uniós 
mentőprogram 37 milliárd eurós keretében 
semmilyen új forrás, plusz pénz nincs. Ezek az 
összegek a tagállamoknak a 2014-2020-as 
időszakra már korábban, hét évre előre 
megítélt tagállami uniós pénzügyi 
borítékjaiban benne vannak. 

Deutsch Tamás 
Facebook oldala

2020.03.29

31. Munkahely-védelem

Magyarország sereghajtó a munkavállalók 
védelmét célzó intézkedések szempontjából. 
Ha olyan erős a gazdaságunk és az elmúlt 
száz év legsikeresebb tíz éve van mögöttünk, 
akkor miért nem lépett még a kormány a 
munkahelyek és a megélhetés védelmében?

Szél Bernadett 
Facebook oldala

2020.03.31

Palkovics László az online sajtótájékoztatón a 
munkahelyvédelmet nevezte a 
gazdaságvédelmi akcióterv egyik 
legfontosabb szempontjának. Ennek 
megfelelően 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 munkaadó 
cégük érdekében.
A munkavállalóikat megtartó cégek számára 
technológiafejlesztésre, környezetvédelmi és 
energiahatékonysági beruházásra összesen 
több százmilliárd forintnyi keretösszeggel 
jelennek meg pályázatok.

koronavirus.gov.hu
2020.04.07

https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20200331/koronavirus-annyira-nem-segit-brusszel-hogy-maris-atutalt-108-milliardot-magyarorszagnak-423288
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111373325562448&id=100000694338124
https://www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.575419835904296/2763638743749050/?type=3&theater
https://www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.575419835904296/2763638743749050/?type=3&theater
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ujabb-intezkedesek-gazdasag-munkahelyek-munkavallalok-palyakezdok-bajba-kerult-agazatok
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ujabb-intezkedesek-gazdasag-munkahelyek-munkavallalok-palyakezdok-bajba-kerult-agazatok
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32.
Állampolgárok 
hazautaztatása

Szijjártó Péter külügyminiszter is arról beszélt 
az Országgyűlés hétfői ülésén, hogy az 
Európai Unió koordinációja „elkésett és 
jelentéktelen” volt az uniós állampolgárok 
hazamenekítésében az érintett területekről. 
Ez Ujhelyi szerint nem felel meg a 
valóságnak, az Európai Bizottságtól származó 
hivatalos információk szerint ugyanis eddig 
101 magyar állampolgár hazajuttatását 
finanszírozták és szervezték az ehhez 
kapcsolódó európai polgári védelmi 
mechanizmus keretében.

Ujhelyi István 
Facebook oldala

2020.03.31

A hazahozatal során általában több olyan 
uniós ország működik együtt, akik szeretnék 
hazahozni állampolgáraikat, az unió pedig 
európai polgári védelmi mechanizmus 
keretében koordinálja a műveletet. Az érintett 
országok önrészt fizetnek, az Európai 
Bizottság pedig társfinanszírozóként járul 
hozzá a hazautakhoz.

A Külügyminisztériumban létrejött a 
külföldön rekedt magyarok hazatérését 
megszervező munkacsoport, amelyet Sztáray 
Péter államtitkár vezet. Már folyamatosan 
egyeztetnek közép-európai körben, hogy 
miként tudnák hazahozni a világ messzi, 
távoli pontjain elszórtan lévő magyar 
csoportokat, családokat, egyéneket.

Ausztriával, Szlovákiával, Horvátországgal, 
Szlovéniával és Csehországgal abban 
maradtak, hogy folyamatosan koordinálják az 
igényeket, hogyha valaki különgépet küld, 
akkor az arról szóló információt megosztják.

Szijjártó Péter Facebook 
oldala

2020.03.19

33. Maszkok viselése
Az Országos Vérellátó Szolgálat dolgozóinak 
megtiltották a szájmaszk viselését.

zsurpubi.hu 2020.03.31
A sajtóhírekkel ellentétben az Országos 
Vérellátó Szolgálatnál korábban sem tiltottuk 
és ma sem tiltjuk a szájmaszk használatát.  

Országos Vérellátó 
Szolgálat

2020.03.31

https://www.facebook.com/dr.ujhelyi.istvan/posts/3307295702617926
https://www.facebook.com/dr.ujhelyi.istvan/posts/3307295702617926
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=517280812261127
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=517280812261127
https://zsurpubi.hu/cikk/10444-elkepeszto-az-orszagos-verellato-szolgalat-dolgozoinak-megtiltottak-a-szajmaszk-viseleset/
http://www.ovsz.hu/ovsz/sajtokozlemeny-varjuk-veradokat-kijarasi-korlatozas-alatt?fbclid=IwAR1vN7Q-ZHRg1CPEzB5LCDPPkEkb9PBKp9O6cICkFBdWvntFrVkJX-oJ44I
http://www.ovsz.hu/ovsz/sajtokozlemeny-varjuk-veradokat-kijarasi-korlatozas-alatt?fbclid=IwAR1vN7Q-ZHRg1CPEzB5LCDPPkEkb9PBKp9O6cICkFBdWvntFrVkJX-oJ44I
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34. Védőfelszerelés
Tisztázzuk: Brüsszelből a pénz jött, Kínából a 
vírus.

Donáth Anna 
Facebook oldala

2020.04.01

Magyarország 116 millió maszkot rendelt, 
ebből csaknem 31 millió érkezett meg keddig, 
és a héten várhatóan még 8 millió fog 
érkezni. Lélegeztető gépből 14 490-et rendelt 
az ország és eddig 152 érkezett, tesztből 3,3 
milliót, és 133 200 érkezett meg eddig, 
védőfelszerelésből pedig 47,753 milliót és 27 
millió érkezett. Kedden délelőttig érkezett 
137 400 izolációs köpeny és még a nap 
folyamán megjön 100 lélegeztető gép, 200 
betegőrző monitor és 135 ezer teszt. A 
hétvégén érkezett Kínából 400 ezer tabletta, 
amelynek hatóanyaga a kutatások szerint 
hatásos lehet koronavírusos megbetegedés 
esetén. A kínai-magyar légihídon várhatóan 
még a héten további 8 millió maszk érkezik - 
ismertette a külügyminiszter.
Sátoraljaújhelyen már szerelik azt a kínai 
gépsort, amely a napokban megkezdi 
működését, és havonta 2,8 millió maszkot tud 
gyártani - tette hozzá. Elmondta, egész 
Nyugat-Európa és az Egyesült Államok is 
Kínában áll sorba maszkért, 
lélegeztetőgépért.

Szijjártó Péter az 
Országgyűlés külügyi 

bizottságának
2020.04.07

https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/posts/806167156539008
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/posts/806167156539008
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/31-millio-maszk-es-133-ezer-teszt-erkezett
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/31-millio-maszk-es-133-ezer-teszt-erkezett
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/31-millio-maszk-es-133-ezer-teszt-erkezett
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35. Gazdaság

A jegybank optimusmusa ellenére ugyanis szó 
sincs arról, hogy növekedne idén a gazdaság, 
sőt nem kizárt a két számjegyű csökkenés 
sem.

Dr. Pogátsa Zoltán 
az Új 

Egyenlőségnek
2020.04.01

A Monetáris Tanács állásfoglalása: 
A gazdasági növekedés üteme 
Magyarországon évi 3% körül alakul, ami 
ugyan lassúbb az elmúlt évek növekedésénél 
és a potenciális növekedés üteménél is, de 
lényegesen meghaladja az Európai Unió 
országainak éves átlagos növekedési ütemét. 
Lényeges gyorsulásra sem az idén, sem a 
következő évben nem számíthatunk, sőt a 
jelenlegi ütem fenntartásához, vagy némi 
gyorsulásához is szükség lenne az Európai 
Unió gazdaságainak a stagnálásból történő 
kimozdulására, a növekedés beindulására.

MNB n.a.

36. Védőfelszerelés

Mindeközben Magyarországon a legnagyobb 
fertőzésnek kitett háziorvosaink a biztonságos 
vizsgálathoz szükséges 9 féle védőfelszerelés 
közül egyedül a leggyengébb védelmet 
biztosító sebészi szájmaszkból kaptak 50 db-
ot fejenként.

Fekete-Győr 
András Facebook 

oldala
2020.04.01

Azok a háziorvosok, akik nem rendelkeznek a 
megfelelő szájmaszkokkal, a koronavírus 
járvány elleni hatékony védekezés érdekében 
az állami készletekből juthatnak hozzá. Az 
elosztás a megyei központi 
mentőállomásokon keresztül történik. Az 
elmúlt hetekben közel 3900 doboz maszkot 
vettek át a mentőállomásokon a háziorvosok, 
de még további 1700 doboz maszk 
rendelkezésre áll, a legtöbb Budapesten. A 
maszkot nemcsak személyesen, de több 
háziorvos nevében egy-egy kolléga 
meghatalmazással is átveheti.
Hétfőtől a háziorvosok átvehetik az 
eddigieken felüli, további 3 db speciális 
maszkot.

EMMI 2020.03.14

37. Tájékoztatás

Az Egyenes beszédben is elmondtam: az, ha a 
közölt adatok hamisak, az rengeteg 
emberéletbe kerülhet, mert a hamis 
biztonságérzet miatt nem leszünk óvatosak. A 
törvénysértő titkolózásra viszont nem tudok 
más magyarázatot, mint hogy az adatok 
hamisak. Ha valaki tud más indokot, szóljon!

Hadházy Ákos 
Facebook oldala

2020.04.01

Naponta frissülő adatokat láthatnak a 
számlálón az aktuálisan igazoltan 
koronavírussal fertőzöttek, a gyógyultak, az 
elhunytak, a hatósági házi karantén alatt lévő 
állampolgárok és a mintavételek számáról.

koronavirus.gov.hu
2020.04.02

http://ujegyenloseg.hu/a-gazdasagi-valsagnak-nincs-ideologiaja-a-valsagkezelesnek-van/
http://ujegyenloseg.hu/a-gazdasagi-valsagnak-nincs-ideologiaja-a-valsagkezelesnek-van/
http://ujegyenloseg.hu/a-gazdasagi-valsagnak-nincs-ideologiaja-a-valsagkezelesnek-van/
https://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-tanacs/allasfoglalasok/a-monetaris-tanacs-allasfoglalasa
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/513678059309130
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/513678059309130
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/513678059309130
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobbezer-doboz-maszk-jutott-el-a-haziorvosokhoz
https://www.facebook.com/hadhazyakos/
https://www.facebook.com/hadhazyakos/
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hatosagi-hazi-karanten-adatok-lathatoak
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hatosagi-hazi-karanten-adatok-lathatoak
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38. Munkahely-védelem

Az intézkedéseket összehasonlítva más EU 
tagállamokéval nyilvánvaló, hogy 
Magyarországon a jelenlegi példa nélküli 
helyzetben azok nagyrészt védelem nélkül 
hagyják a munkavállalókat, és egyes 
ágazatokat, azok egyenlő támogatása nélkül.

Luca Visentini 
főtitkár (ETUC)

2020.04.01

Éppen ezért kormányunk válságkezelő
programjának középpontjában a munkahelyek 
megőrzése és új munkahelyek teremtése áll.
Biztosíthatom Önt, hogy annyi munkahelyet 
fogunk létrehozni, amennyit a koronavírus
elpusztít.

Orbán Viktor 
miniszterelnök

2020.04.04

39. Gazdaság

Már padlóra küldte a magyar gazdaságot a 
koronavírus-járvány. Még a 2008-as 
gazdasági válság sem okozott akkora 
pesszimizmust a feldolgozóipari vállalatok 
vezetői körében, mint a mostani járvány. Ezt 
mutatja a beszerzési menedzserindex (bmi) 
értékének zuhanása.

napi.hu 2020.04.01
A magyar gazdaság éves recesszió nélkül 
átvészelheti a koronavírusos időszakot.

Fitch Ratings 2020.03.19

40. Magyarország bírálata
Hivatalos amerikai bírálat érkezett Orbán 
Viktor teljhatalmára.

nepszava.hu 2020.04.01

Az Egyesült Államok budapesti 
nagykövetsége valóban közleményt adott ki, 
azonban abban nem tesz említést 
Magyarországról, hanem általánosságban 
kormányokról beszél.

Az Egyesült Államok 
budapesti 

nagykövetsége
2020.04.01

41. Gazdaság
A magyar gazdaság sokkal jobban szenved a 
koronavírus miatt, mint Európa többi országa.

portfolio.hu 2020.04.01
A magyar gazdaság éves recesszió nélkül 
átvészelheti a koronavírusos időszakot.

Fitch Ratings 2020.03.19

42. Gazdaság
Nem jut elég pénz élelmiszerre, gyógyszerre, 
tisztítószerre.

portfolio.hu 2020.04.01

Nyolcvanegyezer kisvállalkozás, hatvanezer 
kisgyermekes család mellett cégek ezrei, 
valamint több százezer adós életét könnyítik 
meg a kormány gazdaságvédelmi 
intézkedései.

kormany.hu 2020.04.01

43. Koronavírus-törvény
...gyaníthatóan többmillió magyar számára is 
egyértelmű, hogy a felhatalmazási törvényre 
semmi szükség a járvány elleni harcban.

zsurpubi.hu 2020.04.01
A magyarok több mint kétharmada a 
koronavírus-törvény mellett áll.

Századvég Alapítvány 2020.03.26

https://szef.hu/rovatok/90-nagyvilag/3677-luca-visentini-levele-orban-viktornak
https://szef.hu/rovatok/90-nagyvilag/3677-luca-visentini-levele-orban-viktornak
https://szef.hu/attachments/article/3677/Orb%C3%A1n_Viktor_v%C3%A1lasz_HU.pdf
https://szef.hu/attachments/article/3677/Orb%C3%A1n_Viktor_v%C3%A1lasz_HU.pdf
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/magyarorszag-magyar-gazdasag-bmi-hangulat-koronavirus-jarvany.703404.html
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-march-2020-19-03-2020
https://nepszava.hu/3073024_hivatalos-amerikai-biralat-erkezett-orban-viktor-teljhatalmara
https://hu.usembassy.gov/statement-on-governmental-responses-to-covid-19/
https://hu.usembassy.gov/statement-on-governmental-responses-to-covid-19/
https://hu.usembassy.gov/statement-on-governmental-responses-to-covid-19/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200401/a-magyar-gazdasag-sokkal-jobban-szenved-a-koronavirus-miatt-mint-europa-tobbi-orszaga-423502
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-march-2020-19-03-2020
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200401/eloszor-a-csaladokat-mentsek-ne-a-vallalatokat-423480
https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/sok-kisgyermekes-csaladot-is-segitenek-a-gazdasagvedelmi-intezkedesek
https://zsurpubi.hu/cikk/10452-tulhatalomtorveny-azonnal-kizarnak-a-fideszt-a-neppartbol/
https://szazadveg.hu/hu/kutatasok/az-alapitvany-kutatasai/piackutatas-kozvelemeny-kutatas/a-magyarok-tobb-mint-ketharmada-a-koronavirus-torveny-mellett-all


Sorszám Téma
Álhír / Félelemkeltésre alkalmas, 

félrevezető állítás
Oldal / 

Megszólaló
Dátum Cáfolat Cáfolat közlője Dátum

FAKE NEWS-FIGYELŐ - 2020. április 9.

44.
Uniós jogállamisági 

nyilatkozat

...és bár a pár bekezdésben Magyarország 
neve egyszer sem szerepel, a szöveg alapján 
mégse nehéz rájönni, hogy a Magyarországon 
elfogadott felhatalmazási törvény miatt 
született meg a nyilatkozat. 

444.hu 2020.04.01

A nyilatkozat megszületésének oka:
Az aláírókat mélyen aggasztja, hogy egyes 
elfogadott vészhelyzeti intézkedések a 
jogállamiság, a demokrácia és az alapvető 
jogok alapelveinek megsértésének veszélyét 
hordozzák.
A nyilatkozat további része sem tesz említést 
Magyarországról.

Holland kormány 2020.04.01

45.
Állampolgárok 
hazatutaztatása

A Népszava birtokába jutott információk 
szerint az itthon ostorozott Brüsszel azonban 
ennél többet is tehetett volna a világban 
szétszórt magyarokért – ehhez csak egy, bár 
fontos lépést kellett volna megtennie az 
Orbán-kabinetnek. Nem tették meg.

nepszava.hu 2020.04.02

Az állítás, miszerint Magyarország nem 
csatlakozott az UCPM mentési 
mechanizmusához igaz, ugyanakkor a 
manipulatív háttérüzenete félrevezető, 
ugyanis ennek az az oka, hogy az EU valóban 
megkésett lépései miatt a kérdés már nem 
volt aktuális Magyarország számára:
A brüsszeli támogatási mechanizmus életbe 
léptetéséről Magyarország csak akkor kapott 
értesítést, amikor már - az európai országok 
többségéhez hasonlóan - egy hónapja 
dolgoztunk a magyarok hazahozatalán, és 
már több ezer honfitársunkat sikerült 
hazasegíteni.

Külgazdasági -és 
Külügyminisztérium

2020.04.06

46. Fertőzöttek

Mint elmondta, az első magyarországi 
fertőzöttek egyikének a tanára is a klinikán 
dolgozik, őt tudomása szerint mára a Szent 
László Kórházban kezelik. Az alkalmazott 
szerint két osztályt be is kellett zárni a 
klinikán, viszont a még bejáró dolgozókat 
csak március 25-én kezdték el módszeresen 
tesztelni.

qubit.hu 2020.04.02

A portál cikkében szereplő információkkal 
ellentétben nem igaz, hogy csak március 25-
én kezdték tesztelni a Neurológiai Klinika 
munkatársait. Valótlan a cikk azon állítása is, 
miszerint két osztályt be kellett zárni a 
Klinikán. Ahogy a lapnak 2020. április 1-jén 
10.55-kor küldött hivatalos válaszunkban is 
szerepel: a klinika munkatársai nem oktatták 
azokat az iráni gyógyszerészhallgatókat, 
akiknek március elején elsők között lett 
pozitív a koronavírus tesztje.

Semmelweis Egyetem 2020.04.02

https://444.hu/2020/04/01/13-nyugat-europai-kormany-kozos-nyilatkozatban-figyelmeztet-hogy-veszhelyzetre-hivatkozva-sem-lehet-fellepni-a-jogallamisag-es-a-szabad-sajto-ellen
https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden
https://nepszava.hu/3073229_koronavirus-nem-jelentkezett-a-kormany-az-eu-civileket-mento-programjara
https://nepszava.hu/3073229_koronavirus-nem-jelentkezett-a-kormany-az-eu-civileket-mento-programjara
https://nepszava.hu/3073229_koronavirus-nem-jelentkezett-a-kormany-az-eu-civileket-mento-programjara
https://qubit.hu/2020/04/02/a-semmelweis-egyetem-neurologiai-klinikajanak-tobb-alkalmazottja-is-megfertozodott-a-koronavirussal
http://semmelweis.hu/mediasarok/2020/04/02/helyreigazitas/
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47.
Uniós jogállamisági 

nyilatkozat

Bár a nyilatkozatban egyszer sem szerepel 
Magyarország neve, a szöveg alapján nem 
nehéz kitalálni, hogy a hét elején elfogadott 
felhatalmazási törvény miatt született meg.

444.hu 2020.04.02

A nyilatkozat megszületésének oka:
Az aláírókat mélyen aggasztja, hogy egyes 
elfogadott vészhelyzeti intézkedések a 
jogállamiság, a demokrácia és az alapvető 
jogok alapelveinek megsértésének veszélyét 
hordozzák.
A nyilatkozat további része sem tesz említést 
Magyarországról.

Holland kormány 2020.04.01

48. Maszkok viselése
A maszkviselés bizonyítottan lassítja a járvány 
terjedését.

Sneider Tamás 
Facebook oldala

2020.04.03
Nincs arra konkrét bizonyíték, hogy a maszkok 
viselése potenciális haszonnal járna a 
lakosság számára.

Mike Ryan, a WHO 
ügyvezető igazgatója és 

Maria Van Kerkhove, 
epidemiológus 

2020.03.30

49. Védőfelszerelés-hiány

Csak a járvány negyedik hetében kapnak 
védőfelszerelést a háziorvosok:
„Müller Cecília büszkén jelentette be a 
járvány negyedik hetében: Védőfelszerelést 
kapnak a háziorvosok. Jobb később, mint 
soha.”

zsurpubi.hu 2020.04.03

„Hétfőtől (március 16.) a háziorvosok 
átvehetik az eddigieken felüli, további 3 db 
speciális maszkot.”
Tehát a háziorvosk már sokkal hamarabb 
megkapták a védőfelszerelést.

Dr. Horváth Ildikó 
államtitkár, EMMI

2020.03.14

50. Tesztek
Müller azt állította, hogy "nem szükséges 
teszetlni az egész országot, felesleges."

444.hu 2020.04.03

Az állítás valóban így hangzott, ugyanakkor a 
kiemelése manipulatív módon azt sugallja, 
mintha a tisztifőorvos asszony 
elbagatellizálná a járvány okozta 
egészségügyi kihívás jelentőségét; holott 
Magyarország a WHO ajánlása alapján jár el, 
miszerint:
A tesztelésre vonatkozó döntésnek klinikai és 
járványügyi tényezőkön kell alapulnia és a 
fertőzöttség valószínűségével 
összefüggésben kell állnia. Tünetmentes vagy 
enyhe tüneteket mutató kliensek PCR 
tesztelését akkor érdemes figyelelmbe venni, 
ha érintkezett koronavírusos beteggel vagy a 
helyi körülmények indokolják.

WHO 2020.03.19

https://444.hu/2020/04/02/a-magyar-kormany-sajnalja-hogy-oket-nem-kerdeztek-meg-kiallnak-e-a-jogallamisag-mellett
https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden
https://www.facebook.com/sneider.tamas/posts/2805878229533134:0
https://www.facebook.com/sneider.tamas/posts/2805878229533134:0
https://twitter.com/UNGeneva/status/1244661916535930886
https://twitter.com/UNGeneva/status/1244661916535930886
https://twitter.com/UNGeneva/status/1244661916535930886
https://twitter.com/UNGeneva/status/1244661916535930886
https://zsurpubi.hu/cikk/10476-muller-cecilia-buszken-jelentette-be-a-jarvany-negyedik-heteben-vedofelszerelest-kapnak-a-haziorvosok/
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobbezer-doboz-maszk-jutott-el-a-haziorvosokhoz
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobbezer-doboz-maszk-jutott-el-a-haziorvosokhoz
https://444.hu/2020/04/03/muller-cecilia-nem-szukseges-tesztelni-az-egesz-orszagot-felesleges
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
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51. Koronavírus-törvény
A kabinet úgy működtetheti ezt a különleges 
jogrendet, hogy hatalmának nincs érdemi 
kontrollja.

Dr. Majtényi 
László a 168 

órának
2020.04.04

Különleges jogrendben az alapvető jogok 
gyakorlása - a II. és a III. cikkben, valamint a 
XXVIII. cikk (2)-(6) bekezdésében 
megállapított alapvető jogok kivételével - 
felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése 
szerinti mértéken túl korlátozható.
Különleges jogrendben az Alaptörvény 
alkalmazása nem függeszthető fel, az 
Alkotmánybíróság működése nem 
korlátozható.
[…] Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek 
tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai 
tevékenységet.

Magyarország 
Alaptörvényének 54. cikk 
(1) és (2) bekezdései és 
24. cikk (8) bekezdése

2011. 04. 25.

Hatályos: 2012. 
01. 01.

52. Koronavírus-törvény

Fennáll a veszély, hogy ez a törvényjavaslat 
pont azokat büntesse, akik a járvánnyal 
kapcsolatban az igazsággal szembesítik az 
operatív törzset. Pedig a szólás 
szabadságának nincs súlyosabb sérelme, 
mintha az igazság kimondását, valós tények 
állítását büntetik.

Fleck Zoltán a 168 
órának

2020.04.04

Aki különleges jogrend idején nagy 
nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy 
való tényt oly módon elferdítve állít vagy 
híresztel, amely alkalmas arra, hogy a 
védekezés eredményességét akadályozza 
vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk. 337. § (2) bekezdés 2020.03.30

53. Koronavírus-törvény

Politikai ügyben Magyarországon még 
sohasem gyűlt össze annyi aláírás, mint a 
felhatalmazási törvény elleni petíción. 
A hét végén az aláírók száma már meghaladta 
a százezret.

168 óra 2020.04.04

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi 
ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-
szakellátásért a jelen kérdésben megtartott 
népszavazást követő év január 1-jétől ne 
kelljen vizitdíjat fizetni?”
Legalább 254.425 és legfeljebb 259.545 a 
minden szempontból megfelelő aláírások 
száma.

OVB (mint az NVB 
jogelődje)

2007. 12. 15

54. Koronavírus-törvény

Hétfőn viszont a parlament kétharmados 
kormánypárti többsége arról döntött, hogy a 
kormány időkorlátok nélkül jogot kap a 
rendeleti kormányzásra.

168 óra 2020.04.04

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 
megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 
szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény a 
koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 
bekezdés és 8. §

2020.03.30

https://168ora.hu/itthon/kormanyzas-kontroll-nelkul-tobb-mint-szazezer-alairas-a-felhatalmazasi-torveny-ellen-183827
https://168ora.hu/itthon/kormanyzas-kontroll-nelkul-tobb-mint-szazezer-alairas-a-felhatalmazasi-torveny-ellen-183827
https://168ora.hu/itthon/kormanyzas-kontroll-nelkul-tobb-mint-szazezer-alairas-a-felhatalmazasi-torveny-ellen-183827
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://168ora.hu/itthon/kormanyzas-kontroll-nelkul-tobb-mint-szazezer-alairas-a-felhatalmazasi-torveny-ellen-183827
https://168ora.hu/itthon/kormanyzas-kontroll-nelkul-tobb-mint-szazezer-alairas-a-felhatalmazasi-torveny-ellen-183827
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://168ora.hu/itthon/kormanyzas-kontroll-nelkul-tobb-mint-szazezer-alairas-a-felhatalmazasi-torveny-ellen-183827
https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/475-2007-xii-5-ovb-hatarozat-a-fidesz-magyar-polgari-szovetseg-es-a-keresztenydemokrata-neppart-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezesenek-targyaban
https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/475-2007-xii-5-ovb-hatarozat-a-fidesz-magyar-polgari-szovetseg-es-a-keresztenydemokrata-neppart-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezesenek-targyaban
https://168ora.hu/itthon/kormanyzas-kontroll-nelkul-tobb-mint-szazezer-alairas-a-felhatalmazasi-torveny-ellen-183827
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
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55. Gazdaság

Orbán Viktor tegnap újabb megszorító 
csomagot jelentett be, mintegy 1345 milliárd 
forint értékben.
A fideszes megszorítások talán legnagyobb 
károsultjai az Orbán-rendszer által 
fenyegetett és kifosztott, a helyi közösségek 
életét szervező és védelmező 
önkormányzatok.

Fekete-Győr 
András Facebook 

oldala
2020.04.05

(millió Forint):
Központi intézmények és programok 
megtakarításai: 922 553,2
Gépjárműadó központi költségvetésbe 
átirányított része: 34 400,0

92/2020. (IV. 6.) Korm. 
rendelet 1. melléklet

2020.04.06

56. Magyarország bírálata

Lehetséges, hogy a koronavírus már közel egy 
hónapja a tömeges megbetegedések 
stádiumában terjed az országban – áll egy 
külföldi diplomata titkos táviratában, akit 
erről március elején a WHO magyarországi 
igazgatója, Dr. Ledia Lazeri tájékoztatott.
A WHO azt is megállapította, hogy a magyar 
kormány adatai nem megbízhatóak, mivel 
kevés ember tesztelésére került sor, állítja a 
távirat.

The New York 
Times

2020.04.05

Ledia Lazeri a Magyar Nemzet kérdésére 
elmondta, sem most, sem korábban nem 
állapították meg, hogy Magyarországon a 
tömeges megbetegedések szakaszába lépett 
volna a koronavírus-járvány, és a NYT 
újságíróihoz sem juttattak el ilyen 
információt.
Megerősítette, hogy a WHO kölcsönös 
bizalmon alapuló, napi kapcsolatot tart fenn 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával és 
annak háttérintézményeivel. Azt is cáfolta, 
hogy bármilyen árnyékjelentést köröztettek 
volna.

Ledia Lazeri a Magyar 
Nemzetnek

2020.04.06

57. Koronavírus-törvény

Ön két hete azt mondta, hogy ezt a válságot 
nélkülünk is meg fogja oldani, nincs szüksége 
senkire és semmire, csak a korlátlan 
felhatalmazásra. 

Tóth Bertalan a 
Népszavának

2020.04.05

Ezt a válságot Önök nélkül is meg fogjuk 
oldani. Ha most nem szavazzák meg, akkor is 
meg fogjuk oldani, és a kedvezményeket 
fenntartani.

Orbán Viktor 
miniszterelnök

2020.03.23

https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/515954009081535
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/515954009081535
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/515954009081535
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://www.nytimes.com/2020/04/05/world/europe/victor-orban-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/04/05/world/europe/victor-orban-coronavirus.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/igy-lesz-a-hazugsagbol-panikra-okot-ado-remhir-7975496/?fbclid=IwAR19bUqTxNAkW4TAj5hvP2ivvXpxJcPn2Pt-uslTs5vUoxz7BQFF33FF-0o
https://magyarnemzet.hu/belfold/igy-lesz-a-hazugsagbol-panikra-okot-ado-remhir-7975496/?fbclid=IwAR19bUqTxNAkW4TAj5hvP2ivvXpxJcPn2Pt-uslTs5vUoxz7BQFF33FF-0o
https://nepszava.hu/3073501_nyilt-level-orban-viktor-miniszterelnoknek
https://nepszava.hu/3073501_nyilt-level-orban-viktor-miniszterelnoknek
https://www.youtube.com/watch?v=AGP3GeeE4DY
https://www.youtube.com/watch?v=AGP3GeeE4DY
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58.
Parkolás 

térítésmentessége

Az operatív törzs, igen a kormányzati operatív 
törzs tájékoztatóján hangzott el, hogy sajnos 
sok lett az autó Budapesten. Jó reggelt 
kívánok! A tisztifőorvos lényegében arra kérte 
a budapestieket, ne vegyék komolyan a 
miniszterelnök bejelentését, ne éljenek vele, 
mert az fokozza a járványveszélyt.

Karácsony Gergely 
Facebook oldala

2020.04.06

A parkolás térítésmentessé tétele ne 
jelentsen egyfajta lazítást. Ez azt a célt 
szolgálja, hogy a tömegközlekedési 
eszközöket ne kelljen igénybevenniük 
azoknak, akik munkába sietnek vagy rendkívül 
fontos dolgukat, halaszthatatlan dolgukat 
intézik.
Nagyon sok lett hirtelen az autó a fővárosban 
és ez egy kicsit olyan érzést kelt bennünk, 
mint hogyha ez egyfajta szabadságot 
jelentene ez az elmúlt időszakhoz képest. Ez 
nem így van. Ez a lehetőség éppen azt a célt 
szolgálja, ez egy eszköz arra, hogy ne a 
tömegközlekedést kelljen igénybe venni. 
Kérem szépen ezeket az intézkedéseket 

Müller Cecília 
tisztifőorvos

2020.04.06

59. Gazdaság

Látszik, hogy a kormány azokat a területeket 
(mezőgazdaság, turizmus) segíti meg, ahol 
saját oligarcháinak vannak érdekeltségei. 
Eközben Orbán Viktor egyedül hagyta az 
embereket a bajban.

Tóth Bertalan 
Faceook oldala

2020.04.06

Többek között a koronavírus-járvány által 
súlyos gondokkal küzdő szektorok, így a 
turisztikai, a vendéglátóipari, a 
szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a 
filmipari, az előadóművész, a 
rendezvényszervező és a sportszolgáltatást 
nyújtó ágazatok megsegítését is célozzák a 
kormány gazdaságvédelmi intézkedései.

koronavirus.gov.hu 2020.03.19

https://www.facebook.com/karacsonygergely/posts/3145150505517774
https://www.facebook.com/karacsonygergely/posts/3145150505517774
https://www.youtube.com/watch?v=TL6nDssjM-s
https://www.youtube.com/watch?v=TL6nDssjM-s
https://www.facebook.com/atv.hu/videos/rendk%C3%ADv%C3%BCli-k%C3%B6z%C3%B6s-ellenz%C3%A9ki-sajt%C3%B3t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-a-korm%C3%A1ny-%C3%BAj-int%C3%A9zked%C3%A9sei-ellen/791494931259773/
https://www.facebook.com/atv.hu/videos/rendk%C3%ADv%C3%BCli-k%C3%B6z%C3%B6s-ellenz%C3%A9ki-sajt%C3%B3t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-a-korm%C3%A1ny-%C3%BAj-int%C3%A9zked%C3%A9sei-ellen/791494931259773/
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megjelentek-kozlonyben-gazdasagi-intezkedesekrol-szolo-rendeletek
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60.
Európai Parlament 

működése

Miközben a Fidesz-kormány tagjai 
folyamatosan Brüsszelt és az európai 
intézményeket támadják, mondván az Unió 
nem elég gyors, nem elég hatékony a 
koronavírus elleni védekezésben, a Fidesz EP-
képviselője titokban épp akadályozni akarja 
az Európai Parlament rendkívüli működését, 
mondván az nem a jogszabályoknak 
megfelelően működik.
(...)
A Fidesz egyszerűen akadályozni akarja az 
Európai Parlament működését, hogy folytatni 
tudja az EU-ellenes propagandát, hogy otthon 
mutogatni tudjon Brüsszelre és hibáztatni 
tudja mindazért, amit egyébként az immár 
teljhatalmú magyar kormány sem képes 
megoldani.

Ujhelyi István 
Facebook oldala

2020.04.06

A képviselők leggyakrabban kézfeltartással 
szavaznak, a többség megállapítása az elnök 
feladata. Bizonytalanság esetén az elnök 
elektronikus szavazást kér a pontos eredmény 
megállapítása érdekében. A képviselőknek 
név szerint kell szavazniuk, ha egy 
képviselőcsoport, vagy legalább 38 képviselő 
a szavazás előestéjén ezt kéri. Ebben az 
esetben az egyes képviselők szavazatát 
rögzítik, majd a jegyzőkönyv mellékletében 
nyilvánosságra hozzák, amennyiben nem 
érkezik titkos szavazásra irányuló kérelem is.
A plenáris ülésen a Parlament általában a 
leadott szavazatok abszolút többsége alapján 
határoz. A határozatképességet (a szavazás 
eredményességéhez szükséges minimális 
számú képviselő) akkor érik el, ha a 
képviselők legalább egyharmada jelen van az 
ülésteremben. Amennyiben legalább 38 
képviselő kérésére az elnök megállapítja, 
hogy az ülés nem határozatképes, a szavazást 
a következő ülésre halasztják.

Európai Parlament 
eljárási szabályzata

2020.04.08

61. Munkahely-védelem
Vágó István szerint a kormány nem ad semmit 
a nyugdíjasoknak és a munkájukat 
elvesztőknek.

Vágó István 
Facebook oldala

2020.04.06

A miniszterelnök által április 6-án bejelentett 
gazdaságvédelmi akciótervnek része a család- 
és nyugdíjasvédelem program, aminek 
keretében visszaépítik a 13. havi nyugdíjat.

Novák Katalin az operatív törzs tájékoztatóján 
jelentette be, hogy átképzési programokkal, 
felnőttképzési diákhitellel segítenek munkát 
találni azoknak, akik elveszítették az 
állásukat, illetve a fizetés nélküli 
szabadságon lévők járulékait megfizetik.

Novák Katalin 
államtitkár

2020.04.08

https://www.facebook.com/dr.ujhelyi.istvan/posts/3321420591205437
https://www.facebook.com/dr.ujhelyi.istvan/posts/3321420591205437
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/how-plenary-works
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/how-plenary-works
https://www.facebook.com/1199378876/posts/10219810877921272/?d=n
https://www.facebook.com/1199378876/posts/10219810877921272/?d=n
https://www.facebook.com/kormanyzat/videos/219700775924258/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/kormanyzat/videos/219700775924258/?vh=e&d=n
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62. Munkahely-védelem
Orbán Viktor a munkahelyvédelem 
szempontjából nem jelentett be semmit.

Z. Kárpát Dániel 
Facebook oldala

2020.04.06

A gazdaságvédelmi akcióterv második 
szakaszának első programja a 
munkahelymegőrzésről szól: rövidített 
munkavégzés esetén a kormány készen áll 
arra, hogy átvállalja a munkaadóktól a 
bérköltségek egy részét, ez a 
bértámogatásnak egy speciális magyar 
formája.

Orbán Viktor 
miniszterelnök

2020.04.06

63. Védőfelszerelés-hiány

Csak az látszik, hogy a magánrendelők már 
kínálnak tesztet kemény pénzekért, a 
maszkok drágán ugyan, de nyomokban már 
fellelhetők a gyógyszertárak némelyikében, 
csak az állami egészségügyi intézményekben, 
orvosi rendelőkben nincs semmi.
Emberi életekről van szó ezért ideje lenne, 
hogy a kormány végre biztosítsa az orvosok, 
nővérek, ápolók, mentősök megfelelő 
védelmét.

Bangóné Borbély 
Ildikó

2020.04.07

30 ezer overallt és 200 ezer arcvédőt is 
Budapestre szállítanak repülőgépek, ezeket 
természetesen az egészségügyi dolgozók 
használhatják az elkövetkező időben a 
járvány elleni harcban.

Szijjártó Péter Facebook 
oldala

2020.04.01

64. Munkahely-védelem
Bevezetik az 53. heti nyugdíjat, de nem védik 
meg a munkahelyeket, ahol az ezt 
megalapozó adóbevételek születnének.

Donáth Anna 
Facebook oldala

2020.04.07

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 
Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 
programok címmel egészül ki.
A Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap fejezet a 15. Munkahely-
megtartási program címmel egészül ki. 

(millió Forint)
Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2
Munkahely-megtartási program
Munkahely-teremtési program
Kiemelt ágazati programok
Vállalkozások finanszírozása
Család- és nyugdíjasvédelmi program

92/2020. (IV. 6.) Korm. 
rendelet 2. § (5) és (6) 

bekezdés és 1. melléklet
2020.04.06

https://www.facebook.com/zkarpatdaniel/posts/3170104303024065
https://www.facebook.com/zkarpatdaniel/posts/3170104303024065
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/annyi-munkahelyet-kell-letrehozni-amennyit-virus-tonkretesz
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/annyi-munkahelyet-kell-letrehozni-amennyit-virus-tonkretesz
https://mszp.hu/hir/mar_85_egeszsegugyi_dolgozo_megfertozodott_hol_vannak_a_vedofelszerelesek?fbclid=IwAR13XPMKPboxlRvbnzDQa_h8p90-0S84n4fkbtcrgJru5K_AjUxQFNjdKV4
https://mszp.hu/hir/mar_85_egeszsegugyi_dolgozo_megfertozodott_hol_vannak_a_vedofelszerelesek?fbclid=IwAR13XPMKPboxlRvbnzDQa_h8p90-0S84n4fkbtcrgJru5K_AjUxQFNjdKV4
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=356495621918803
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=356495621918803
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/posts/810535812768809
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/posts/810535812768809
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
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65. Nyugdíjasok

Magyarországon van kétmillió forint feletti 
nyugdíj. Meg van harmincezer forintos is. Az 
előbbi, ha akarja, a spanyol tengerparton tölti 
a hideg téli hónapokat, az utóbbi a 
fagyhalállal küszködik.
Képtelenség nem érteni, hogy nem azonosan 
kell kezelni őket.
Főleg nem válság idején.
Mi több, azt mondani, hogy majd jövőre 
kapnak valamit, az a helyzet félreértése. 
Hiszen most van baj. Citálhatnám, hogy 
kétszer ad, aki gyorsan ad. De nem teszem, 
mert a helyzet ennél is rosszabb. Mert most 
semmit nem ad a kormány.

Gyurcsány Ferenc 
Facebook oldala

2020.04.07

A miniszterelnök által április 6-án bejelentett 
gazdaságvédelmi akciótervnek része a család- 
és nyugdíjasvédelem program, aminek 
keretében visszaépítik a 13. havi nyugdíjat.

Orbán Viktor Facebook 
oldala

2020.04.06

66. Munkahely-védelem

SZÁZEZREKET HAGYNAK AZ ÚT SZÉLÉN
Hangzatos gazdasági akcióterv ide vagy oda, 
a kormány egész egyszerűen nem törődik 
azokkal, akik elvesztették az állásukat vagy az 
adósrabszolgaság terhét nyögik. Mert mi nem 
szerepel az akciótervben? A munkanélküliek 
megsegítése [...] 

Hadházy Ákos 
Facebook oldala

2020.04.07

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 
Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 
programok címmel egészül ki.

(millió Forint)
Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2
Munkahely-megtartási program
Munkahely-teremtési program
Kiemelt ágazati programok
Vállalkozások finanszírozása
Család- és nyugdíjasvédelmi program

92/2020. (IV. 6.) Korm. 
rendelet 2. § (5) 

bekezdés és 1. melléklet
2020.04.06

https://www.facebook.com/187301974635606/posts/3294270910605348/?d=n
https://www.facebook.com/187301974635606/posts/3294270910605348/?d=n
https://www.facebook.com/298090296092/posts/10158045301021093/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/298090296092/posts/10158045301021093/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/hadhazyakos/photos/a.488526337924881/2613674402076720/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hadhazyakos/photos/a.488526337924881/2613674402076720/?type=3&theater
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
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67. Koronavírus-törvény
A kormány a demokratikus kontrollt is kiiktató 
rendkívüli felhatalmazását az 
önkormányzatok kivéreztetésére használja.

Karácsony Gergely 
Facebook oldala

2020.04.07

Különleges jogrendben az alapvető jogok 
gyakorlása - a II. és a III. cikkben, valamint a 
XXVIII. cikk (2)-(6) bekezdésében 
megállapított alapvető jogok kivételével - 
felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése 
szerinti mértéken túl korlátozható.
Különleges jogrendben az Alaptörvény 
alkalmazása nem függeszthető fel, az 
Alkotmánybíróság működése nem 
korlátozható.
[…] Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek 
tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai 
tevékenységet.

Magyarország 
Alaptörvényének 54. cikk 
(1) és (2) bekezdései és 
24. cikk (8) bekezdése

2011. 04. 25.

Hatályos: 2012. 
01. 01.

68. Kormány-intézkedések

Az Országgyűlés fideszes többsége nem a 
válság megoldásával foglalkozik, hanem a 
sajtószabadság felszámolásával, és hogy 
hogyan tömjék ki még jobban a fideszes 
oligarchák zsebét, ráadásul titokban.

Tóth Bertalan 
Facebook oldala

2020.04.07

Többek között koronavírus-járvány által 
súlyos gondokkal küzdő szektorok, így a 
turisztikai, a vendéglátóipari, a 
szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a 
filmipari, az előadóművész, a 
rendezvényszervező és a sportszolgáltatást 
nyújtó ágazatok megsegítését is célozzák a 
kormány gazdaságvédelmi intézkedései.

koronavirus.gov.hu 2020.03.19

69. Tesztek
Az (WHO) ajánlás az lenne, hogy minél több 
tesztet végezzenek az országok.

444.hu 2020.04.07

A tesztelésre vonatkozó döntésnek klinikai és 
járványügyi tényezőkön kell alapulnia és a 
fertőzöttség valószínűségével 
összefüggésben kell állnia. Tünetmentes vagy 
enyhe tüneteket mutató kliensek PCR 
tesztelését akkor érdemes figyelelmbe venni, 
ha érintkezett koronavírusos beteggel vagy a 
helyi körülmények indokolják.

WHO 2020.03.19

https://www.facebook.com/karacsonygergely/posts/3147324995300325
https://www.facebook.com/karacsonygergely/posts/3147324995300325
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://www.facebook.com/dr.toth.bertalan.mszp/videos/vb.1425355697692924/2864876386936970/?type=2&theater
https://www.facebook.com/dr.toth.bertalan.mszp/videos/vb.1425355697692924/2864876386936970/?type=2&theater
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megjelentek-kozlonyben-gazdasagi-intezkedesekrol-szolo-rendeletek
https://444.hu/2020/04/07/magyarorszag-tovabbra-sem-erolteti-a-tesztelest
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
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70. Uniós támogatás

...a táblázat fejlécében az “Európai Unióból 
Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja 
forrásai és kiadásai a 2020. évi központi 
költségvetésben” felirat szerepel, a vonatkozó 
összeg pedig nulla. 
A táblázat tehát azt sugalmazza, hogy az EU 
semmivel sem segíti a magyar vírusellenes 
védekezést. 
Ezt a sugalmazás ebben a formában nem igaz. 

444.hu 2020.04.07

A sokat emlegetett úgynevezett uniós 
mentőprogram 37 milliárd eurós keretében 
semmilyen új forrás, plusz pénz nincs.
Az uniós támogatás a gyakorlatban szinte 
semekkora összeget nem takar, mivel a 
támogatást a kohéziós keret átcsoportosítása 
révén alakította ki Brüsszel, a 
keretköltségvetés forrásait viszont 
Magyarország elsők között már szinte teljes 
egészében lekötötte, vagyis az EU nem 
szolgáltat pénzügyi támogatást a járvány 
elleni küzdelemhez.

Deutsch Tamás 
Facebook oldala

2020.03.29

71. Gazdaság
Totojázik a kormány az azonnali intézkedésekkel

index.hu 2020.04.08

Az ország éves jövedelmének minden ötödik 
forintja a védekezést szolgálja

Az eddigi gazdaságvédelmi intézkedések több 
mint 3000 milliárd forintot hagynak ott a 
gazdaságban. A a pénzügyi akciócsoport azon 
dolgozik, hogy forrásokat biztosítson a 
következő intézkedésekre is. Így marad forrás 
a 13. havi nyugdíj visszaépítésére, a 
munkaadók bértámogatására, a beruházások 
támogatására, valamint a szociális 
hozzájárulási adó és a kisvállalati adó 
csökkentésére.

Varga Mihály Facebook 
oldala

2020.04.08

https://444.hu/2020/04/07/a-magyar-kormany-mindekozben-a-magyar-kozlonyben-trollkodik-es-gunyolodik-az-europai-unioval-virusugyben
https://index.hu/gazdasag/2020/04/08/mentocsomagok_osszehasonlitasa/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=698315777579739
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=698315777579739
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72. Gazdaság

Ha megnézzük a vizsgált országokat, az lesz a 
legfeltűnőbb, hogy mintha a magyar kormány 
nagyon keveset szeretne azonnali segítségre 
költeni másokhoz képest.

index.hu 2020.04.08

További gazdaságvédelmi intézkedések:
A magánszemélyek és vállalkozások 2020. március 18-ig megkötött 
hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig 
felfüggesztésre kerültek: 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 meghosszabbította a Kormány a 
veszélyhelyzet idejére.
Több mint 81 ezer kisvállalkozó kap mentességet június végéig a 
kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata megfizetése alól.
A kormány haladékot adott 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 felfüggesztette a kormányzat, a fennálló 
adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta után befizetni;
15 ezer forintra nő a bankkártyás érintéses fizetés határa, amley a 
járvány lassítását szolgálja
 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 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.

koronavirus.gov.hu 2020.03.28

https://index.hu/gazdasag/2020/04/08/mentocsomagok_osszehasonlitasa/
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/intezkedesek-magyar-gazdasag-es-munkahelyek-vedelme-erdekeben

