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1.

2.

3.

Téma

Gazdaság

Fertőzőttek

Orvosok nyilatkozatai

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

5+1 pontban, hogy miért nem működik a
megszorító Orbán-terv:
(...)
Fekete-Győr
Sokat elmond a kormány kommunikációjáról, hogy András Facebook
először a 444-en lehetett valójában megismerni
oldala
az intézkedés pontos tartalmát - ott is csak egy
kiszivárgott dokumentumból.

A Fővárosi Védelmi Bizottság rendkívüli
vizsgálatot tartott több, a Fővárosi Önkormányzat
Karácsony Gergely
fenntartásában működő idősotthonban. A
Facebook oldala
vizsgálat azt állapította meg, hogy az intézmények
a hatóságok előírásai szerint működnek.

Viszont teljes hírzárlat van, az orvosok nem
nyilatkozhatnak a sajtónak, és ők az ilyen irányú
utasításokat fegyelmezetten be is tartják.

Fekete-Győr
András a Magyar
Narancsnak

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

2020.04.08

A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős 105/2020. (IV. 10.) Korm.
foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv
rendelet
keretében történő támogatásáról

2020.04.10

2020.04.08

Az ellenőrzés most jön az idősek otthonaiban reagálás Karácsony Gergely és Gy. Németh Erzsébet
nyilatkozatára. Tájékoztatjuk a Pesti úti idősek
otthonát fenntartó Fővárosi Önkormányzat vezetését,
hogy a kormányhivatal népegészségügyi munkatársai
eddig nem ellenőrzést végeztek az idős otthonban,
hanem segítséget és védőeszközöket nyújtottak az
intézményvezetésének a helyzet kezeléséhez, miután
láthatóan a fenntartó ezekről nem gondoskodott
hiánytalanul. Az ellenőrzés most jön, miután szerdán az
országos tisztifőorvos elrendelte az idős otthonok
kötelező ellenőrzését.

2020.04.10

2020.04.09

Szlávik János, a Szent
Jelenleg a László kórházban 100 alatt van a kórházban
László kórház
fekvő, illetve az intenzív ellátást igénylő betegeknek a infektológus főorvosának
száma.
nyilatkozata az RTL
Híradó részére

Budapest Főváros
Kormányhivatala

2020.04.04
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat
Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai
pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.

4.

5.

6.

Koronavírus-törvény

Kijárási korlátozás

Koronavírus-törvény

Formailag a kormány uralmának csak egyetlen
korlátja van: az Alkotmánybíróság, amelyet a
Fidesz már régen domesztikált.

Dr. Majtényi
László a 168
órának

A kijárási korlátozás egy kényelmetlen, de
szükséges intézkedés, mindannyiunk érdekében. A
kommentek között többször felmerült, hogy miért
az Óbudai-sziget, a Római-part és a Margitsziget
került lezárásra és például a Városliget miért nem.
Budapesten nem minden közpark áll a Fővárosi
Karácsony Gergely
Önkormányzat kezelésében. Vannak, amelyek a
Facebook oldala
kerületekhez tartoznak. Van, amely a kormányhoz.
A Városliget pár éve az előző főpolgármester
segítségével a kormányhoz került. Ebben az
esetben tehát a kormány tehetne szigorításokat,
amennyiben szükségesnek látják. Ha rajtunk múlt
volna, akkor ma a Liget is üres lenne.

(…) miért is kellett Orbánnak az időkorlát nélküli
felhatalmazási törvény.

Rózsa Péter a 168
órának

2020.04.10

2020.04.10

2020.04.11

Az Alkotmánybíróság tagja független, csak az
Alaptörvénynek és a törvényeknek van alárendelve.
Az Alkotmánybíróságnak nem lehet tagja az, aki a
megválasztása napját megelőző négy éven belül a
Kormány tagja, valamely párt vezető tisztségviselője
volt, vagy politikai és szakmai felsővezetői tisztséget
töltött be.

2020. április 10. 00.00 órától 2020. április 13. 24.00
óráig terjedő időtartamra a települési – a fővárosi
önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi,
egyéb fővárosi terület esetében a kerületi –
önkormányzat
rendelettel a település, illetve a fővárosi kerület
vonatkozásában a kijárás korlátozására a Rendeletben
foglaltaktól
szigorúbb szabályokat állapíthat meg.
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

7.

Kórházi betegek
hazaküldése

A Jahn Ferenc Kórház krónikus belgyógyászati
osztályáról nagypénteken kaptak telefont a
betegek hozzátartozói, hogy keddig haza kell
vinniük javarészt idős, súlyos állapotban lévő
rokonaikat.

24.hu

2020.04.12

Csak olyan betegeket engedünk haza a Jahn Ferenc
Kórházból, akiknek az ápolása otthon is megoldható

Cáfolat közlője

Dátum
Magyarország
Alaptörvénye:
2011. 04. 25.
Hatályos: 2012.
01. 01.

Magyarország
Alaptörvényének 24. cikk
(8) bekezdése, továbbá
2011. évi CLI. törvény az
2011. évi CLI.
Alkotmánybíróságról 5. §
törvény az
és 6. § (4) bekezdés
Alkotmánybíróságr
ól:
2011. 11. 21.
Hatályos: 2012.
01. 01.

95/2020. (IV. 9.) Korm.
rendelet 3. §

2020.04.09

2020. évi XII. törvény a
koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

2020.03.30

Ralovich Zsolt, a Jahn
Ferenc Kórház
főigazgatója a HVG-nek

2020.04.13
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8.

Téma

Koronavírus-törvény

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás
Az ellenzékből nagyjából egy ellenségképet
próbálnak továbbra is kreálni, belehúzták ugye
egy olyan csapdába őket, az Országgyűlésben a
képviselőket, hogy ne szavazhassanak meg
valamit, ami arról szólt volna, hogy örök időkre
felhatalmazzuk a Fidesz-kormányt, arra hogy
rendeleti úton kormányozza Magyarországot.

Oldal /
Megszólaló

Soproni Tamás az
ATV-nek

Dátum

2020.04.14

Cáfolat
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

Cáfolat közlője

Dátum

2020. évi XII. törvény a
koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

2020.03.30

Nemzeti Választási Iroda
(valasztas.hu)

2020.01.09

EMMI

2020.04.08

Helyi önkormányzati választások 2019 - A jelölő
szervezet által önállóan vagy más jelölő szervezettel
közösen elnyert mandátumok (összes elnyert
mandátum):

9.

10.

Kormányzati intézkedések

Kórházi betegek
hazaküldése

(…) az elsősorban ellenzéki vezetésű
önkormányzatoktól is pénzt vesz el a kormány.

Úgy utasított kórházakat az ágyak 60%-ának
felszabadítására, hogy figyelmen kívül hagyta az
intézményekben fekvő betegek közötti
különbségeket, így sok olyan fekvőbeteget is
hazaküldenek, akinek az élete múlhat azon, hogy
megkapja-e a megfelelő ellátást.

Fekete-Győr
András Facebook
oldala

Donáth Anna
Facebook oldala

2020.04.14

2020.04.14

Fidesz: 3027
KDNP: 2940
MSZP: 581
DK: 579
Momentum: 554
LMP: 417
Jobbik: 410
Párbeszéd: 407
Magyar Liberális Párt: 12
Állampolgárok A Centrumban Egyesület: 0
A március 16-án életbe lépett miniszteri utasítás
értelmében valamennyi kórháznak a veszélyhelyzet
idején is el kell végeznie minden olyan beavatkozást,
vizsgálatot, műtétet, amelynek hiányában a beteg
életveszélyes állapotba kerülne, vagy amelynek
elhalasztásával maradandó egészségkárosodást
szenvedne.
A miniszteri utasításnak megfelelően ezen sürgős
esetek ellátása továbbra is folyamatosan zajlik az
egész országban.
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11.

12.

Téma

Kórházi betegek
hazaküldése

Védőfelszerelés-hiány,
hatásköri kérdés

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

A hozzátartozók panaszai alapján idős, súlyos
állapotban lévő, folyamatos ápolásra szoruló
betegeket is ki kellene tenni a kórházakból.

Donáth Anna
Facebook oldala

Az önkormányzat az eddig a járvánnyal
kapcsolatos pluszfeladatokat el is látta, annak
ellenére, hogy azokra a központi költségvetésből
forrásokat nem kapott. Állami feladat lenne az
orvosi alapellátásban, szakellátásban dolgozók
védelme is, ez azonban Baranyi szerint egyelőre
kimerült egy orvosoknak küldött körlevélben,
amelyben maszkokat ígértek.

Baranyi Krisztina
nyilatkozta az
Indexnek

Dátum

Gazdaság
14.

15.

Koronavírus-törvény

A Koronavírus-törvény „kizárólag Orbán hatalmi
törekvéseit szolgálja”(…)

Dobrev Klára
Facebook oldala

Zsúrpubi

Cáfolat közlője

Dátum

EMMI

2020.04.08

2020.04.15

A március 16-án életbe lépett miniszteri utasítás
értelmében valamennyi kórháznak a veszélyhelyzet
idején is el kell végeznie minden olyan beavatkozást,
vizsgálatot, műtétet, amelynek hiányában a beteg
életveszélyes állapotba kerülne, vagy amelynek
elhalasztásával maradandó egészségkárosodást
szenvedne.
A miniszteri utasításnak megfelelően ezen sürgős
esetek ellátása továbbra is folyamatosan zajlik az
egész országban.

2020.04.05

Két alkalommal juttattunk védőfelszerelést a
háziorvosoknak, annak ellenére, hogy ez alapvetően az
ő feladatuk; ezt mindig a betegellátó, a munkáltató
feladata beszerezni.

Müller Cecília az
operatív törzs
tájékoztatóján (35
perctől)

2020.03.30

Nincs bérpótló támogatás például Litvániában, csak a
munkáltatók kérhetnek és kaphatnak állami
támogatást, ha a járvány ellenére továbbra is
biztosítanak lehetőséget az alkalmazottaiknak, hogy
dolgozzanak.

A litván Ministry of
Social Security and
Labour levélven érkezett
tájékoztatása

2020.04.08

Észtországban munkavállalók csak akkor kapnak
bérpótló támogatást, ha fennáll a munkaviszonyuk, de
a munkáltató nem tudja ellátni őket munkával, vagy
csökkentette a fizetésüket. Azonban ha a munkáltató
elbocsátja a munkavállalót, nem jár támogatás, a már
kiutalt összeget pedig vissza kell fizetni a
Munkanélküli Biztosítási Alapnak.

Az észt Kormányzati
Iroda tájékoztatása

2020.04.06

13.
Azt látjuk, hogy miközben Európa minden
kormánya ad bérpótló támogatást az
állampolgárainak (…) Egész Európában egyedül a
magyar kormány nem hajlandó meghozni ezt a
lépést.

Cáfolat

2020.04.02

2020.04.13

(...) annak érdekében, hogy a Kormány a COVID-19
fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020.
évben bekövetkezett humánjárvány megelőzésére,
A koronavírus elleni
illetve következményeinek elhárítására valamennyi
védekezésről szóló 2020.
szükséges rendkívüli intézkedést megtehesse, szem
évi XII. törvény
előtt tartva különösen annak lehetőségét, hogy az
preambuluma
Országgyűlés ülésezése a humánjárvány következtében
szünetelhet, annak tudatában, hogy vészterhes időkben
felelős döntéseket kell hozni (...)

2020.03.30
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16.

Téma

Válságkezelés

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

(...) az Orbán-kormány (…) A GDP alig 3 százalékát
is nehezen hajlandó válságkezelésre költeni.

Oldal /
Megszólaló

Dobrev Klára
Facebook oldal

Dátum

2020.04.04

Cáfolat

„Az akcióterv három szakasza mindöszesen a GDP 1820 százalékát csoportosítja át.”

Cáfolat közlője

Dátum

Orbán Viktor bejelentése
a koronavírussal
kapcsolatos
gazdaságvédelmi
akciótervről

2020.04.06

Orbán Viktor bejelentése
a koronavírussal
kapcsolatos
gazdaságvédelmi
akciótervről

2020.04.06

„A cél az, hogy amennyi munkahelyet a koronavírus
tönkretesz, mi annyi munkahelyet hozzunk létre.”
Rövidített munkavégzés esetén a bérköltségek egy
részét átvállalja a kormány a munkaadóktól
17.

Munkahelyek

(…) a miniszterelnök (…) képtelen segíteni annak a
sok tízezer embernek, akik most veszítik el a
munkájukat.

Dobrev Klára
Facebook oldala

2020.04.10

Munkahelyteremtés: beruházások támogatása 450
milliárd Ft értékben
Kiemelt ágazatok újraindítása

18.

Gazdaság

Az utóbbi időben úgy tűnik, hogy vérszemet
kaptak a munkáltatók attól, hogy a Munka
Törvénykönyve gyakorlatilag itt hatályon kívül lett
helyezve. (...) Eddig sem az jellemzte őket (a
Kormányt), hogy a munkavállalókat védték és
támogatták, hanem mindig a gazdasági szereplőt;
nekik juttattak pénzt(...)

Komjáthi Imre a
HírKlikknek

2020.04.05

Vállalatok finanszírozása: kamat- és
garanciatámogatott hitelek a magyar vállalkozásoknak
több mint 2.000 milliárd Ft értékben
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet
időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása
érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 47/2020. (III. 18.) Korm.
törvény (a továbbiakban: Mt.) a (2)-(4) bekezdés szerinti rendelet 6. § (1) és (4)
eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.
bekezdés
A munkavállaló és a munkáltató az Mt.
rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

2020.03.18
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

Országos adatok alapján
Századvég Alapítvány
számításai

2020.04.15

koronavirus.gov.hu

2020.04.02

Első regisztrált fertőzött után gazdasági intézkedések:
Magyarország: 14.nap, Németország: 58.nap, Olaszország:
45.nap
Első regisztrált fertőzött után veszélyhelyzet kihirdetése:
Magyarország: 7.nap, Németország: nincs, Olaszország:
aznap

19.

Az első megjegyzésem az volna, hogy a magyar
kormány elkésett. Egy halom intézkedést már
korábban meghozhattak volna. Kiváló példák
álltak előttünk, akár az olasz, akár a német
Kormányzati intézkedések
intézkedések, amelyek a nehéz helyzetbe kerülő
háztartásokat, vállalkozásokat, és az ott dolgozó
munkaerőt támogatják arra az átmeneti időre,
amíg ki nem tisztul a kép.

Első regisztrált fertőzött után oktatási intézmények nyitva
tartásának felfüggesztése:
Magyarország: 12.nap, Németország: 45.nap, Olaszország:
34.nap

Bod Péter Ákos a
444.hu-nak

2020.04.08

Első regisztrált fertőzött után nyilvános, tömeges
rendezvények eltörlése:
Magyarország: 7.nap, Németország: 42.nap, Olaszország:
37.nap
Első regisztrált fertőzött után nem létfontosságú üzletek,
éttermek, bárok, szórakozóhelyek bezárása:
Magyaorország: 13.nap, Németország: 49.nap
Olaszország: 37.nap
Első regisztrált fertőzött után határmenti korlátozások
elrendelése:
Magyarország: 13.nap, Németország: 49.nap
Olaszország: 38.nap

20.

Tájékoztatás

A napnál is világosabb, hogy Magyarországon
nagyon keveset tesztelnek, ez a különbség
magyarázata. Érthetetlen, hogy miért titkolják
továbbra is a járvánnyal kapcsolatos adatok nagy
részét: milyen módszerrel (vírus, szerológia) hány
embert teszteltek, közülük mennyi a tünetmentes,
hány főt kezelnek otthon, mennyit kórházban,
mennyit intenzíven, hány embert lélegeztetnek,
stb. mindezt részletes demográfiai és területi
bontásban.

Kökény Mihány
Facebook oldala

2020.04.09

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 területi
felosztásban is. Az elhunytaknak a nemét, korát és
alapbetegségét is nyilvánosságra hozzák.
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21.

22.

23.

24.

Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Védőfelszerelés-hiány

Nyilván az orvosoknak már nem kell ez a nagyon
profi felszerelés, mert nekik ugye ez kellett volna
3 héttel ezelőtt. Ugye mostanra már jóeséllyel a
többségük megfertőzödött, tehát most már lehet,
hogy a sebészi maszk elég.

Gazdaság

Tájékoztatás

Tesztek

Az látszik hogy nagyon szűk körű a csomag,
nagyon kicsi a támogatás mennyisége, és éppen
azokon a vállalkozásokon nem segít, akiken kéne,
mert éppen leállnak.

(…) a vírus elleni védekezést száz százalékban a
kormány vette a kezébe, megvonva a
polgármesterektől még a legalapvetőbb, a
védekezéshez szükséges információkat is...

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már
hetekkel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy a minél
több mintavétel rendkívül fontos, hiszen így lehet
elkülöníteni azokat is, akik nem rendelkeznek a
koronavírus tüneteivel.

Oldal /
Megszólaló
Tüttő Kata A Nap
Hírében

Zsiday Viktor a
444.hu-nak

444.hu

nepszava.hu

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

KSH

2020.04.15

2020.04.09

2020.04.04-ei adatok alapján eddig 85 egészségügyi
dolgozó fertőződött meg Magyarországon
koronavírussal.
A Központi Statisztikai Hivatal 2019-es adatai alapján
202 ezer egészségügyi foglalkozású dolgozik
hazánkban, így annak a 0,042 százaléka fertőzőtt.

2020.04.09

Az ország éves jövedelmének minden ötödik forintja a
védekezést szolgálja.
Ha megnézzük az európai országok által kihirdetett
gazdasági mentőcsomagok GDP arányos méretét,
megállapíthatjuk, hogy európai összevetésben
Magyarország gazdaságfejlesztési programja
nagyságrendjét tekintve a legjelentősebbek közé
tartozik, mely világos üzenet a magyar vállalkozások és
munkavállalók részére a Kormány elszántságáról a
magyar munkahelyek és a magyar gazdaság védelme
érdekében.

Századvég
Gazdaságkutató Zrt.

2020.04.10

2020.04.10

Európában egyedülálló, hogy egy Operatív Törzs napi
szinten tartson intenzív sajtótájékoztatót. Továbbá
arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt
ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, tehát
húsvét idejére a saját településükre nézve további
speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és
vezethetnek be.
A kijárási korlátozások meghosszabbítása előtt
meghallgatták a polgármestereket, kikérték a rendőrök
véleményét, beszéltek járványügyi szakemberekkel, és
a tudósok véleményét is összegyűjtötték.

koronavirus.gov.hu

2020.04.09

2020.04.11

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
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25.

26.

27.

Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Gazdaság

Ez egy kevéssé kidolgozott, az uniós
tagállamoktól, de a szomszédos országoktól is
elmaradó, úgyis mondhatnám vérszegény
bejelentés volt.

Gazdaság

A miniszterelnök az újraindítandó, éppen ezért
támogatandó, kiemelt nemzetgazdasági ágazatok
közé sorolta a turizmust, az egészségipart, az
élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, az építőipart,
a logisztikát, a közlekedést, valamint a film- és
kreatív ipart. - A listát feltehetően a
lobbiérdekekre támaszkodva állították össze.

A hatalom eleinte komolytalanul állt a vírus
fenyegetéséhez, azt mondták, hogy a Soros-féle
világösszeesküvés kottája szerint szervezett
Kormányzati intézkedések migráció jóval nagyobb probléma bármilyen
készülődő világjárványnál. Végül felismerve a bajt
és a felelősséget, elkésett lépések sorát tették
meg.

Oldal /
Megszólaló

Róna Péter a
Népszavának

Róna Péter a
Népszavának

Ujhelyi István
Facebook oldala

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

2020.04.11

Az ország éves jövedelmének minden ötödik forintja a
védekezést szolgálja.
Ha megnézzük az európai országok által kihirdetett
gazdasági mentőcsomagok GDP arányos méretét,
megállapíthatjuk, hogy európai összevetésben
Magyarország gazdaságfejlesztési programja
nagyságrendjét tekintve a legjelentősebbek közé
tartozik, mely világos üzenet a magyar vállalkozások és
munkavállalók részére a Kormány elszántságáról a
magyar munkahelyek és a magyar gazdaság védelme
érdekében.

Századvég
Gazdaságkutató Zrt.

2020.04.10

2020.04.11

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

2020.04.12

2020. január 31-én már első ülését tartotta a
Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős
Operatív Törzs (Magyarországon március 4-én igazolták
az első fertőzöttet); Orbán Viktor miniszterelnök szavai
pedig így hangzottak:
Orbán Viktor a Kossuth
Rádiónak
(...) most a koronavírus minden figyelmet magához
vonz, de a történelmi kihívás továbbra is a migráció.
Egy dolgot tudok ígérni az embereknek, hogy a magyar
kormány ellátja feladatát, 24 órában dolgozunk (...)

2020.02.28
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

Johns Hopkins Egyetem
statisztikája alapján
Századvég Alapítvány
számításai

2020.04.14

2020.04.14

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

2020.04.14

A felmérés alapján kijelenthető, hogy széleskörű
társadalmi támogatottságot élvez a bérkiegészítés
intézménye: a megkérdezettek 93 százaléka egyetért a
kieső munkabér 70 százalékának meghatározott,
indokolt esetben történő pótlásával.
Hasonló képet láthatunk a kis- és középvállalkozások
munkahely megtartásához kötött állami támogatásával
és az egészségügyi dolgozók helytállásáért nyújtott
500 ezer forintos juttatással kapcsolatban: ezen
intézkedéseket a válaszadók 92-92 százaléka
indokoltnak tartja.
A kutatásból kiderül továbbá, hogy a megkérdezettek
83 százaléka támogatja a magyar vállalkozásoknak
nyújtandó kedvezményes hitelt, ami a bérköltségek
fedezésére irányul.

Századvég Alapítvány

2020.04.11

2002.04.14-ei adatok szerint százezer lakosra eső
halottak száma a régió országaiban:

28.

Fertőzöttek

Továbbra is a magyarországi halálozási arány a
legrosszabb a régióban

444.hu

2020.04.12

Magyarország: 1,22;
Ausztria: 4,32;
Szlovénia: 2,67;
Románia: 1,78;
Csehország: 1,37;
Szerbia: 1,21;
Lengyelország: 0,66;
Horvátország: 0,61;
Szlovákia: 0,04
Ezek alapján Magyarország a középmezőnyben van,
nem pedig a régió legrosszabbja, amely Ausztria, ahol
8,9 millió lakosra 384 halott jut.

29.

30.

Tesztek

Azért nem tesztel a kormány - minden más
hazugság -, mert nincs elég tesztje.

A kormány által bejelentett válságkezelési tervvel
pedig elégedetlenek a munkaadók, a
Kormányzati intézkedések
szakszervezetek, a kormánytól független
közgazdászok.

Horváth Csaba A
Nap Hírében

Tóth Bertalan
Facebook oldala
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

Országos adatok alapján
Századvég Alapítvány
számításai

2020.04.15

2020.04.09

A kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerint a
Kormány nem általánosságban tekinti alapos indoknak 71/2020. (III. 27.) Korm.
a szabadidős tevékenységet, hanem azt kifejezetten az
rendelet 4. § (1)
"egyéni szabadidős sporttevékenységhez, vagy a
bekezdés d) pont
szabadidős célú gyalogos közlekedéshez" köti.

2020.03.27

2020.04.09

A kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerint a
"saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött
71/2020. (III. 27.) Korm.
személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
rendelet 6. § (1)
gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben
bekezdés
látogathatja", nem pedig egész délelőtt, bármikor.

2020.03.27

Magyarország az elsők között hozott rendkívüli
intézkedéseket a koronavírus-járvány megfékezése céljából.
2020. január 31-én már első ülését tartotta a Koronavírusfertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs.Első
regisztrált fertőzött után veszélyhelyzet kihirdetése:
Magyarország: 7.nap, Németország: nincs, Olaszország:
aznap, Franciaország: 57.napon, Ausztria: nincs

31.

32.

33.

Az új helyzetekre adott gyors reakció sosem
tartozott a Fidesz erősségei közé. Az olyan
válságoknál, amelyeket nem a Fidesz idézett elő,
az első időszakban mindig egyfajta lefagyás
Kormányzati intézkedések jellemezte a pártot. A miniszterelnök most is
nehezen akarta elfogadni, hogy 2022-es terveit
ilyen mértékben felülírhatja egy nem tervezett
eseménysorozat. Az első napokban kifejezetten
csalódottnak, frusztráltnak láttam.

Kijárási korlátozás

Kijárási korlátozás

Az nem korlátozás, hogy csak olyan "alapos
indokkal" lehet elhagyni a lakást, mint a
szabadidős tevékenység.

Az sem korlátozás, hogy a legveszélyeztetettebb
korosztálynak megüzenjük, nyugodtan menjen a
hipermarketbe meg a piacra délelőtt.

Török Gábor a
Magyar
Narancsnak

Jakab Péter
Facebook-oldala

Jakab Péter
Facebook-oldala

2020.04.15

Első regisztrált fertőzött után oktatási intézmények nyitva
tartásának felfüggesztése:
Magyarország: 12.nap, Németország: 45.nap, Olaszország:
34.nap, Franciaország: 52.nap, Ausztria: 21.nap
Első regisztrált fertőzött után nyilvános, tömeges
rendezvények eltörlése:
Magyarország: 7.nap, Németország: 42.nap
Olaszország: 37.nap, Franciaország: 49.nap
Ausztria: 14.nap
Első regisztrált fertőzött után nem létfontosságú üzletek,
éttermek, bárok, szórakozóhelyek bezárása:
Magyaorország: 13.nap, Németország: 49.nap, Olaszország:
37.nap, Franciaország: 50.nap , Ausztria: 14.nap
Első regisztrált fertőzött után határmenti korlátozások
elrendelése:
Magyarország: 13.nap, Németország: 49.nap, Olaszország:
38.nap, Franciaország: 56.nap, Ausztria: 18.nap
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34.

Téma

Koronavírus-törvény

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás
Korlátlan ideig akar Orbán Viktor rendeleti úton
kormányozni.

Oldal /
Megszólaló
Jakab Péter
Facebook-oldala

Dátum

2020.04.08

Cáfolat
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

35.

36.

37.

38.

Koronavírus-törvény

Koronavírus-törvény

A parlament működése

A parlament működése

Világszerte nem telik el úgy nap, de szinte úgy
óra, hogy valahol a világban föl ne hördülnének a
magyar törvényjavaslat kapcsán, amelyik tényleg
példa nélküli, időkorlát nélküli felhatalmazást ad
a kormánynak (…) ez példa nélküli az uniós
tagállamok körében.

Gyöngyösi Márton
Facebook-oldala

A vírusjárvány kezdetén Orbán Viktornak,
Magyarország miniszterelnökének az volt a
Szilágyi György a
legfőbb dolga és a legfőb problémája, hogy
Jobbik Facebookkorlátlan, teljhatalmat követeljen magának, és ezt
oldalán
a korlátlan teljhatalmat ki is erőszakolta a
parlamentben.
Külügyminiszter úr, a francia nemzetgyűlés még
mindig működik, a brit parlament is ülésezik - bár
Christiane
Húsvétkor szünetel -, az Egyesült Államok
Amanpour (CNN)
kongresszusa is funckionál, de az Önök
Szijjártó Péter
parlamentje nem, az Önök parlamentjét
Facebook-oldalán
beszüntették.
A magyar parlament, amelyet teljes egészében
Jim Risch az
Orbán Viktor pártja, a Fidesz vezet, megadta
Egyesült Államok
Orbánnak a lehetőséget arra, hogy a koronavírus
Szenátusának
járványkitörése ellen megkérdőjelezhetetelen
Külügyi
hatalommal lépjen fel. Az új törvénynek, amely
Kapcsolatokért
kiterjeszti a kormányfő hatalmát, valamint
Felelős
felfüggeszti a magyar parlamentet, nincs
Bizottságának
időkorlátja vagy újratárgyalási időpontja.
elnöke

2020.04.07

2020.04.15

2020.03.30

Dátum

2020. évi XII. törvény a
koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

2020.03.30

"Ismét el kell mondanom, hogy három ország van az
Európai Unióban: Lengyelország, Málta és Horvátország
- mind a barátaink -, akiknél nincs időkorlát a
Szijjártó Péter Facebookszabályozásaik esetében. És vannak más országok, mint oldala (CNN-nek adott
Észtország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia, ahol a
interjú)
meghosszabbítási jogkör kizárólag a kormány
döntésétől függ, parlamenti jóváhagyás nélkül."
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.

2020.04.09

2020. évi XII. törvény a
koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

2020.03.30

"Egy újabb álhírt terjeszt Magyarországról, sajnálom,
hogy ezt kell mondanom: azt állítja, hogy a parlament
szüneteltetve van Magyarországon, ami nem igaz. A
parlament ülésezik. Ezen a héten például a parlament
három napon is ülésezett."

Szijjártó Péter Facebookoldala (CNN-nek adott
interjú)

2020.04.07

"Nem függesztették fel az Országgyűlés működését a
koronavírus-járvány miatt"

Németh Zsolt, az
Országgyűlés külügyi
bizottságának fideszes
elnöke James Risch
amerikai szenátornak
címzett, az MTI-hez
eljuttatott levelében

2020.04.02

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020.04.07

Cáfolat közlője
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39.

40.

Téma

Koronavírus-törvény

A parlament működése

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás
A magyar parlament, amelyet teljes egészében
Orbán Viktor pártja, a Fidesz vezet, megadta
Orbánnak a lehetőséget arra, hogy a koronavírus
járványkitörése ellen megkérdőjelezhetetelen
hatalommal lépjen fel. Az új törvénynek, amely
kiterjeszti a kormányfő hatalmát, valamint
felfüggeszti a magyar parlamentet, nincs
időkorlátja vagy újratárgyalási időpontja.

Magyarország effektíve felfüggesztette a
parlamentet és választásokat halasztott el.

Oldal /
Megszólaló
Jim Risch az
Egyesült Államok
Szenátusának
Külügyi
Kapcsolatokért
Felelős
Bizottságának
elnöke

The Week név
nélküli újságcikke

Dátum

2020.03.30

Cáfolat
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020.03.30

"Nem függesztették fel az Országgyűlés működését a
koronavírus-járvány miatt"

Cáfolat közlője

Dátum

2020. évi XII. törvény a
koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

2020.03.30

Németh Zsolt, az
Országgyűlés külügyi
bizottságának fideszes
elnöke James Risch
amerikai szenátornak
címzett, az MTI-hez
eljuttatott levelében

2020.04.02

