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1.

2.

Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Gazdaság

A gazdaság görbéjéről ugye senki nem beszél.

Vona Gábor
Facebook oldala

Egészségügy

Ha már az állapota miatt kórházba kerül
valaki járvány idején, az már csak egy lesz a
sok fertőzött ember között, akik ontják
magukból a vírust, tovább fertőzve egymást a
kórtermekben, és ha már lélegeztető gépre
kerülne, az már egyben a halálos ítéletet is
jelenti számára.

Schauta Marcell
a
kanizsaujsag.hunak

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

2020.04.19

Azzal számolunk, hogy egy ilyen esetben, amikor a
világgazdaság a lehető legrosszabbul tejlesít és a válság,
a vírus hatása nagyon mély lesz, nagyon elhúzódó, akkor
sajnos az a helyzet, hogy az Európai Unió gazdasága ami egyébként is egy kicsit megrogyott állapotban van - Varga Mihály interjúja
mínuszba fog menni (...) és ha ez a magyar gazdaságot
az InfoRádió-nak
érinti, márpedig érinteni fogja, érintheti - egyelőre
feltételezésekről beszéljünk -, akkor a magyar gazdaság
is egy 0 százalék körüli növekedést tud csak produkálni,
akár még egy kicsit mínszba is mehetünk...

2020.03.10

2020.04.04

9 fő a lélegeztetőgépről lekerülhetett - ez egy nagyon
nagy teljesítmény és szeretnék köszönetet mondani
újfent az egészségügyi dolgozóknak, hiszen ez az ő
érdemük - és az intenzív osztályt is elhagyhatták már
ezek a betegek.

Müller Cecília az
operatív törzs
sajtótájékoztatóján

2020.04.14

92/2020. (IV. 6.) Korm.
rendelet 2. § (5)
bekezdés és 1.
melléklet

2020.04.06

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

3.

Gazdaság

Miközben az állásukat elvesztők valódi
segítséget még mindig nem kaptak…

Fekete-Győr
András Facebook
oldala

2020.04.15

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 (millió forint)
Munkahely-megtartási program
Munkahely-teremtési program
Kiemelt ágazati programok
Vállalkozások finanszírozása
Család- és nyugdíjasvédelmi program
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4.

5.

6.

Téma

Védőfelszerelések

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

De mire kell akkor a pluszpénz a
focikluboknak? Miért fontosabbak a
miniszterelnöknek, mint a védőfelszerelés
nélkül túlórázó orvosok…

Nincsen egyetlen járványügyi szakember,
virológus, aki a nyilvánosság előtt kompetens
véleményt mondana arról, ami történik.

Tilos nyilatkozniuk az egészségügyi
dolgozóknak és az orvosoknak.

Oldal /
Megszólaló

Fekete-Győr
András Facebook
oldala

Tamás Gáspár
Miklós az ATVnek

Tamás Gáspár
Miklós az ATVnek

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

2020.04.15

A világjárvánnyal szembeni védekezés egyik nagyon
fontos aspektusa az, hogy az orvosok, ápolók, rendőrök
és katonák, akik az egészségünkre és a biztonságunkra
vigyáznak, ezt a lehető legjobb eszközellátottság mellett
tehessék. Tehát az egyik legfontosabb feladatunk az,
hogy megvédjük a védekezés főszereplőit. Tisztelettel
tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az egészségügyi
védekezéshez szükséges eszközök behozatala
folyamatos. A Kína és Magyarország közötti légihíd
megállás nélkül üzemel, és így volt ez a húsvét alatt is.
Tisztelettel tájékoztatom Önöket arról, hogy az elmúlt
egy hét alatt 26 repülőgéppel érkeztek a védekezéshez
szükséges eszközök Budapestre. A 26 repülőgép
fedélzetén összesen 13 millió 207 ezer maszk, 6 millió
203 ezer védőruha - benne kesztyűk, izolációs köpenyek,
sapkák, arcvédő plexik -, és 155 ezer teszt, valamint 101
lélegeztetőgép érkezett Magyarországra.

Szijjártó Péter az
Országgyűlés ülésén

2020.04.14

2020.04.15

Egyre több ország alkalmazza az úgynevezett gyógyult
betegek savójának a visszaadását súlyos, életveszélyes
állapotú betegeknél. Magyarországon is lesznek erre
próbálkozások, de valóban a világban nagyon-nagyon
sok ország alkalmazza a már meggyógyult koronavírusos
betegekből kivont antitesteket, és úgy tűnik, hogy ez a
módszer hatékony. Ezt egyébként alkalmazták korábban
az Ebola ellen, a SARS ellen és a MERS ellen, tehát
korábbi más koronavírus-fertőzések ellen.

Dr. Szlávik János, a
Szent László kórház
infektológus
főorvosának
nyilatkozata az ATV
Heti Napló részére

2020.04.12

2020.04.15

A járvány elején, ami március első napjaiban kezdődött,
óriási volt a nyomás, és ez egészen addig tartott, amíg az
elmúlt két hétben Budapesten és országosan is nagyon
sok más kórház, klinika átvette a koronavírusos betegek
gyógyítását, úgyhogy az utóbbi néhány napban egy kicsit
csökkent a nyomás. Olyan vihar előtti csönd ez, tehát
elképzelhető, hogy a következő hetekben azért megint
egy sokkal nagyobb nyomás lesz a kórházakon.

Dr. Szlávik János, a
Szent László kórház
infektológus
főorvosának
nyilatkozata az ATV
Heti Napló részére

2020.04.12
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

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.

7.

8.

9.

Hiszen jelen pillanatban egy alkotmányon
kívüli kormányzás alatt élünk, hiszen ugye a
rendeleti kormányzás határidő nélküli
Koronavírus-törvény
megszavazása azt jelenti, hogy a jogforrás az
Orbán Viktor, nincs más jogforrás
Magyarországon.

A teljhatalommal felruházott miniszterelnök
Koronavírus-törvény kórházakban bolyong a nyomában lihegő
stábokkal.

Gazdaság

Magyarországon gyakorlatilag nincs
munkanélküli-segély, ami van, voltaképpen
formális.

Tamás Gáspár
Miklós az ATVnek

168 óra

2020.04.15

2020.04.16

2020.04.16

Magyarország
Alaptörvénye:
2011.04.25.
Hatályos:
2012.01.01.

Magyarország
Alaptörvényének 54.
Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem
cikk (1) és (2)
függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem
bekezdései, valamint 2020. évi XII.
korlátozható.
2020. évi XII. törvény a
törvény a
koronavírus elleni
koronavírus
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
védekezésről 3. § (2)
elleni
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
bekezdés és 8. §
védekezésről:
visszavonhatja.
2020.03.30.
Hatályos:
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
2020.03.31.
megszűnésével az Országgyűlés dönt.
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

168 óra

Dátum

Az álláskereső részére - az e törvényben meghatározott
feltételek szerint - álláskeresési ellátásként álláskeresési
járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint
költségtérítés jár.

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

2020.03.30

1991. évi IV. törvény a
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról 24. §

1991.02.23.
Hatályos:
1991.03.01.
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

92/2020. (IV. 6.) Korm.
rendelet 2. § (5)
bekezdés és 1.
melléklet

2020.04.06

105/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet

2020.04.10

105/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet 6. § (2)
bekezdés és 10. § (1)
bekezdés

2020.04.10

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

10.

11.

12.

Munkahelyvédelem

Gazdaság

Gazdaság

A munkanélküliekkel az Orbán-csomag
gyakorlatilag nem foglalkozik.

A munkáltatók által legjobban várt
bértámogatási rendszer részletei is
ismeretlenek…

A munkáltatók által legjobban várt
bértámogatási rendszer részletei is
ismeretlenek, ráadásul ezeket csak májustól
lehet majd igényelni.

168 óra

168 óra

168 óra

2020.04.16

2020.04.16

2020.04.16

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 (millió forint)
Munkahely-megtartási program
Munkahely-teremtési program
Kiemelt ágazati programok
Vállalkozások finanszírozása
Család- és nyugdíjasvédelmi program
A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős
foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv
keretében történő támogatásáról
A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a
veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet
megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre
rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton
nyújtja be.
Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2020. április 16-án lép hatályba.
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Orbán emberei kijelentették, hogy nem
szavazzák meg az Európai Parlament
koronavírusról szóló állásfoglalását.

13.

EP állásfoglalás

Ezzel a Fidesz gyakorlatilag a járvány
hatásainak mérséklését próbálja
ellehetetleníteni. Büszkék rá, hogy nem
támogatják a még fel nem használt uniós
források átutalását a legsúlyosabban érintett
régióknak. Nem szeretnék, hogy új forrásokat
hozzunk létre a járvány miatt hátrányosan
érintett cégeknek és vállalkozásoknak, illetve
úgy tűnik, az európai gyógyszeripar
megerősítésével sem értenek egyet. Hiába
dolgozott ki tehát az Európai Parlament
konkrét javaslatokat a járvány gazdasági és
társadalmi hatásainak mérséklésére, az
emberek életének könnyebbé tételére, ők
dacosan nem szavazzák azt meg.

Magyar Posta bírálata

A fideszes matricát háromszor is bevágták az
alig kétperces állami tájékoztató klipbe. Bár a
kép nem mindig éles, de a közismert pártlogó
és a narancssárga betűk ennek ellenére jól
felismerhetőek.

Cáfolat közlője

Dátum

A Fidesz-KDNP európai
parlamenti
képviselőcsoportja
(fidesz.hu / MTI)

2020.04.17

24.hu

2020.04.18

Az Európai Parlamentben (EP) a koronavírus okozta
válság idején sem sikerült félretenni a tagállamokat és
azok kormányait támadó politikai és ideológiai vitákat, a
Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja
elutasítja a Magyarországgal szembeni provokációt,
ugyanakkor támogatja a járvánnyal szembeni közös
európai fellépést.
Cseh Katalin
Facebook oldala

2020.04.17

A határozat ugyanakkor a járvánnyal szembeni közös
európai fellépés néhány fontos elemére is javaslatot
tesz, amelyek megvalósítása érdemi előrelépést
jelentene a jelenlegi helyzethez képest.
A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői ezért
tartózkodó szavazatukkal elutasítják a Magyarországgal
szembeni provokációt, ugyanakkor kifejezik a járvánnyal
szembeni közös európai fellépés támogatását - tették
hozzá.

A Postával reklámoztatja magát a Fidesz a
koronavírus alkalmából
14.

Cáfolat

24.hu

2020.04.18

A Postával reklámoztatja magát a Fidesz a koronavírus
alkalmából című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a
Fidesz matricái láthatók a videóban, a valóság az, hogy a
gyártó cég matricája tűnik fel a képeken. A tévedésért
elnézést kérünk.
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15.

Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Viszont a jelenlegi szabályok szerint fel lehet
függeszteni az uniós pénzek kifizetését is –
például a strukturális alapokéit –
amennyiben nincs az adott országban
Koronavírus-törvény hatékony ellenőrzés a kormányzat munkája
felett. És a koronavírus elleni védekezésről
szóló törvénnyel még inkább nyilvánvalóvá
vált, hogy Magyarországon ellenőrzésre nincs
lehetőség.

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat

Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem
függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem
korlátozható.
Daniel Freund a
Magyar
Narancsnak

2020.04.18

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

Cáfolat közlője

Magyarország
Alaptörvényének 54.
cikk (2) bekezdése,
valamint 2020. évi XII.
törvény a koronavírus
elleni védekezésről 3.
§ (2) bekezdés és 8. §

Dátum
Magyarország
Alaptörvénye:
2011.04.25.
Hatályos:
2012.01.01.
2020. évi XII.
törvény a
koronavírus
elleni
védekezésről:
2020.03.30.
Hatályos:
2020.03.31.
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16.

Téma

Kormányzati
intézkedések

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

A kormány rendeleti úton vonja el az
ellenzéki, Momentumos vezetésű Göd
városának bevételeit, ezzel gyakorlatilag
ellehetlenítve a települést

Cseh Katalin
Facebook oldala

2020.04.18

Cáfolat

Cáfolat közlője

A Göd város közigazgatási területén létrejövő különleges
gazdasági övezeten található, Göd Város
Önkormányzatának tulajdonában álló, forgalomképtelen,
törzsvagyonba tartozó, 2. mellékletben felsorolt
közterület, közpark, közút tulajdonjogát – az R. 4. §-a
szerinti közfeladat ellátása érdekében – Pest
MegyeÖnkormányzata szerzi meg.
A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén fennálló
a) állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettségről az e rendelet hatálybalépése napját
magában foglaló adóévről szóló adóbevallással
egyidejűleg, de legkorábban 2020. szeptember 30-áig,
b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettségről 2020. szeptember 30-áig
136/2020. (IV. 17.)
kell adóbevallást benyújtani a különleges gazdasági
Korm. rendelet 3. és 4.
övezet fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
§
(2) Az adóalany az (1) bekezdés a) pontja szerinti
bevallásban megállapított adó és az e rendelet
hatálybalépése
napján tartó adóévében a különleges gazdasági övezet
fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz
megfizetett
adóelőleg pozitív különbözetét a bevallás benyújtásának
napjáig megfizeti, vagy – negatív különbözet esetén –
a különbözetet ettől az időponttól kezdődően jogosult az
adózás rendjéről szóló törvény szerint visszaigényelni.
(3) Az adóalany az (1) bekezdés b) pontja szerinti
bevallásban megállapított adót az adóbevallás
benyújtása napjáig
fizeti meg a különleges gazdasági övezet fekvése
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Dátum

2020.04.17
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

18.

19.

Munkahelyvédelem

Védőfelszerelések

- Hogyan fogja támogatni a kormány azokat a
tízezreket, akik a koronavírus-járvány okozta
leállás miatt elvesztették a munkájukat?

…minden egyes nap, amikor megfelelő
védőfelszerelés nélkül dolgozik egy
egészségügyi vagy szociális szakember,
minden egyes ilyen elpazarolt nap emberek
tömegeinek életminőségét, létkilátásait, sőt
sokszor túlélését sodorja veszélybe.

Mégis azt várják, hogy egész Európa
tapsoljon nekik és a korlátlan időre korlátlan
Koronavírus-törvény
hatalmat biztosító felhatalmazási
törvényüknek.

Cáfolat közlője

Dátum

92/2020. (IV. 6.) Korm.
rendelet 2. § (5)
bekezdés és 1.
melléklet

2020.04.06

Szijjártó Péter az
Országgyűlés ülésén

2020.04.14

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

2020.03.30

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

A mai napon még mindig nem lehet tudni azt,
hogy:
17.

Cáfolat

Cseh Katalin
Facebook oldala

Cseh Katalin
Facebook oldala

Donáth Anna
Facebook oldala

2020.04.18

2020.04.18

2020.04.18

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 (millió forint)
Munkahely-megtartási program
Munkahely-teremtési program
Kiemelt ágazati programok
Vállalkozások finanszírozása
Család- és nyugdíjasvédelmi program
A világjárvánnyal szembeni védekezés egyik nagyon
fontos aspektusa az, hogy az orvosok, ápolók, rendőrök
és katonák, akik az egészségünkre és a biztonságunkra
vigyáznak, ezt a lehető legjobb eszközellátottság mellett
tehessék. Tehát az egyik legfontosabb feladatunk az,
hogy megvédjük a védekezés főszereplőit. Tisztelettel
tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az egészségügyi
védekezéshez szükséges eszközök behozatala
folyamatos. A Kína és Magyarország közötti légihíd
megállás nélkül üzemel, és így volt ez a húsvét alatt is.
Tisztelettel tájékoztatom Önöket arról, hogy az elmúlt
egy hét alatt 26 repülőgéppel érkeztek a védekezéshez
szükséges eszközök Budapestre. A 26 repülőgép
fedélzetén összesen 13 millió 207 ezer maszk, 6 millió
203 ezer védőruha - benne kesztyűk, izolációs köpenyek,
sapkák, arcvédő plexik -, és 155 ezer teszt, valamint 101
lélegeztetőgép érkezett Magyarországra.
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

FAKE NEWS FIGYELŐ - 2020. április 29.
Sorszám

20.

Téma

EP állásfoglalás

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

(A magyar kormánypártok) inkább keresztbe
feküdnének a közös európai
mentőcsomagnak is – hogy aztán itthon azt
hazudják: Európa nem segít.

Oldal /
Megszólaló

Donáth Anna
Facebook oldala

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

A Fidesz-KDNP európai
parlamenti
képviselőcsoportja
(fidesz.hu / MTI)

2020.04.17

dr. Müller Cecília az
Operatív Törzs
sajtótájékoztatóján

2020.04.17

Az Európai Parlamentben (EP) a koronavírus okozta
válság idején sem sikerült félretenni a tagállamokat és
azok kormányait támadó politikai és ideológiai vitákat, a
Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja
elutasítja a Magyarországgal szembeni provokációt,
ugyanakkor támogatja a járvánnyal szembeni közös
európai fellépést.
2020.04.18

A határozat ugyanakkor a járvánnyal szembeni közös
európai fellépés néhány fontos elemére is javaslatot
tesz, amelyek megvalósítása érdemi előrelépést
jelentene a jelenlegi helyzethez képest.
A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői ezért
tartózkodó szavazatukkal elutasítják a Magyarországgal
szembeni provokációt, ugyanakkor kifejezik a járvánnyal
szembeni közös európai fellépés támogatását - tették
hozzá.
Azon túl, hogy az intézmény orvosszakmai grémiuma

21.

Kórházi ágyak
felszabadítása

A "kórházi ágyak kiürítése" ugyanis nem
fejezi ki igazán, ami történik: olyan
embereket dobnak ki ezekről az ágyakról,
akiknek kórházban lenne a helyük.

Donáth Anna
Facebook oldala

2020.04.20

dönt és meghatározza, hogy otthonába bocsátható-e a
beteg, természetesen számos más szereplőt figyelembe
kell venni. Ilyenkor nagyon is szükséges és feltétlenül
indokolt egy olyan előzetes egyeztetés akár a
háziorvossal, akár az ápoló személyzettel, tehát a
szociális ellátással, az önkormányzati szervekkel,
amennyiben szükség van rá; a beteg körében ápolási
tevékenységet végzővel, aki majd őt az otthonában
gondozni fogja. Nagyon fontos, hogy a családot
feltétlenül, minden tekintetben tájékoztassuk.
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22.

23.

Téma

Védőfelszerelések

Kórházi ágyak
felszabadítása

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Nemcsak az egészségügyi dolgozók, a
szociális ágazatban dolgozók is elképesztő
szituációban vannak most, rájuk ugyancsak
nem gondolt a rendszer az elmúlt
időszakban, semmilyen védőfelszerelést nem
kapnak…

Illetve már most is visszakoztak, az eredeti
60 százalék helyett most már csak 50
százalékos ágyfelszabadításnál tartanak,
lehet, hogy szépen lassan erről letesznek…

Oldal /
Megszólaló

Donáth Anna a
Klubrádiónak

Donáth Anna a
Klubrádiónak

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

2020.04.20

A világjárvánnyal szembeni védekezés egyik nagyon
fontos aspektusa az, hogy az orvosok, ápolók, rendőrök
és katonák, akik az egészségünkre és a biztonságunkra
vigyáznak, ezt a lehető legjobb eszközellátottság mellett
tehessék. Tehát az egyik legfontosabb feladatunk az,
hogy megvédjük a védekezés főszereplőit. Tisztelettel
tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az egészségügyi
védekezéshez szükséges eszközök behozatala
folyamatos. A Kína és Magyarország közötti légihíd
megállás nélkül üzemel, és így volt ez a húsvét alatt is.
Tisztelettel tájékoztatom Önöket arról, hogy az elmúlt
egy hét alatt 26 repülőgéppel érkeztek a védekezéshez
szükséges eszközök Budapestre. A 26 repülőgép
fedélzetén összesen 13 millió 207 ezer maszk, 6 millió
203 ezer védőruha - benne kesztyűk, izolációs köpenyek,
sapkák, arcvédő plexik -, és 155 ezer teszt, valamint 101
lélegeztetőgép érkezett Magyarországra.

Szijjártó Péter az
Országgyűlés ülésén

2020.04.14

2020.04.20

A kórházak már eddig is bővítették kapacitásaikat, sok
ágyat felszabadították már mostanra is. Most egy újabb
lépcsőfok következik a felkészülésben. Ezen a héten,
április 19-ig a kórházaknak 50%-os ágykapacitást kell
előkészíteni. Tehát 100 kórházi ágyból 50 ágyat kell
felszabadítani a koronavírus-fertőzöttek kórházi
ellátására. A következő ütemben ezt 60%-ra kell majd
növelni, vagyis 100 ágyból 60 ágynak kell majd készen
állnia koronavírusos betegek ellátására.

koronavirus.gov.hu

2020.04.15
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

25.

26.

Halálozási arány

Vuhani áldozatok
száma

Kormányzati
intézkedések

A "fajlagos halálozási arányt” (ha ez a
lakosságszámra vetített halálozások számát
jelenti) tekintve sem állunk kiemelkedően jól.

Nos, ilyen egy önkényuralom pontossága:
mostanáig 2579 halálos áldozatról lehetett
tudni Vuhanban, a koronavírus-járvány
eredeti epicentrumában. Csütörtökön ehhez
egyszerűen, utólag hozzáírtak még 1290-et.

…és nem látunk más valódi indokot a
kormány döntésére, az ellenzéki gödi
polgármester gyengítésén kívül.

24.hu

Donáth Anna
Facebook oldala

Cseh Katalin
Facebook oldala

Cáfolat közlője

Dátum

Johns Hopkins
Egyetem adatbázisa

2020.04.20

2020.04.21

100 000 lakosra jutó halottak száma 2020.04.20-ai
adatok alapján (példák):
Belgium: 51,02
Spanyolország: 44,63
Olaszország: 39,90
Franciaország: 30,29
Egyesült Királyság: 24,89
Hollandia: 21,84
Svájc: 16,78
Svédország: 15,52
Írország: 14,15
Portugália: 7,15
Németország: 5,86
Ausztria: 5,31
Magyarország: 2,04

2020.04.21

Az erősen fertőző betegségek esetén az adatok
felülvizsgálata bevett nemzetközi gyakorlat. A járvány
korai szakaszában néhány orvosi intézményt
elárasztottak az új esetek, és esetleg nem kapcsolódtak
azonnal a betegségmegelőzési és -ellenőrzési
információs rendszerhez. Valamint az egészségügyi
dolgozók az egyes intézményekben az életmentéssel
voltak elfoglalva, ami megkésett, hiányos vagy téves
jelentésekhez vezethetett. Azonban nem történt
elhallgatás, ahogyan ezt soha nem is engedtük.
Valójában – ahogy megfigyeltük – az adatok
felülvizsgálatát más országokban és régiókban is
elvégezték.

Zhao Lijian, a kínai
külügyminiszter
szóvivője az AFP
hírügynökség kérdésére

2020.04.17

2020.04.22

A Kormány – a nemzetgazdaság stabilitásának
garantálása, a COVID-19 koronavírus fertőzés okozta
tömeges megbetegedéssel járó humánjárvány negatív
gazdasági következményeinek csökkentése érdekében, a
veszélyhelyzet által veszélybe sodort több mint
ezerötszáz munkahely megvédése, valamint több mint
kettőezer-ötszáz új munkahely megteremtése céljából –
Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági
övezetet jelöl ki a 2. §-ban meghatározottak szerint.

136/2020. (IV. 17.)
Korm. rendelet 1. §

2020.04.17

Káslernek ezekre az adatokra nem kéne olyan
büszkének lennie
24.

Cáfolat
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Téma

27.

Tesztek

28.

Gazdaság

29.

30.

31.

32.

Halálozási arány

EU-s támogatás

EU-s támogatás

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

WHO

2020.03.19

Orbán Viktor Facebook
oldala

2020.04.06

Mintha nem lenne a napnál is világosabb,
hogy tesztelni, tesztelni kell?

Gyurcsány Ferenc
Facebook oldala

2020.04.18

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.

Orbánéktól csak látszatintézkedésekre futotta.

dr. Molnár Csaba
Facebook oldala

2020.04.17

Az akcióterv három szakasza mindöszesen a GDP 18-20
százalékát csoportosítja át.

2020.04.20

Ami a számokat illeti, tisztelt képviselő asszony, én
türelemmel végighallgattam önt (Szabó Timea: Nem
hallgattak végig türelemmel!), ami a számokat illeti, ami
az egymillió lakosra jutó elhunytak számát illeti,
Ausztriában ez 51, Portugáliában 69, Svédországban 151,
Magyarországon pedig 20. Tehát sokkal alacsonyabb.

Dömötör Csaba válasza
Szabó Tímea
felszólalására a
Parlamentben

2020.04.20

2020.04.04

A link alatt található táblázat utolsó oszlopa mutatja,
hogy a CRII kezdeményezésben, azaz a lazított uniós
pénzfelhasználás segítségével ténylegesen mennyit tud
még az egyes tagállam a számára megmaradt keretből a
koronavírus elleni küzdelemre fordítani. Ez hazánk
esetében 0 euró.

Európai Bizottság

2020.03.13

2020.03.31

A link alatt található táblázat utolsó oszlopa mutatja,
hogy a CRII kezdeményezésben, azaz a lazított uniós
pénzfelhasználás segítségével ténylegesen mennyit tud
még az egyes tagállam a számára megmaradt keretből a
koronavírus elleni küzdelemre fordítani. Ez hazánk
esetében 0 euró.

Európai Bizottság

2020.03.13

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

2020.03.30

Csak hogy világos legyen, az egész kerek
nagyvilágon Magyarországon halnak meg
legtöbben a koronavírus-járványban.

Az Unió 2.000 milliárdos támogatást adna
Magyarországnak.

Szabó Tímea
felszólalása a
Parlamentben

Dobrev Klára
Facebook oldala

2.000 milliárd forint rendelkezésre állna
mától, holnaptól arra, hogy a kormány segítse Gyurcsány Ferenc
azokat, akik részben vagy egészben
Fecebook oldala
elveszítették a munkahelyüket.

Az említett törvény értelmében a magyar
Koronavírus-törvény kormány mindenfajta kontroll nélkül hozhat
olyan intézkedéseket…

Dobrev Klára
interjúja a Magyar
Narancsban

2020.04.09

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.
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33.

34.

35.

36.

Téma

Védőfelszerelések

Tájékoztatás

Járvány Elleni
Védekezési Alap

Halálozási arány

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás
Se a kórházi dolgozók, se a szociális ellátó
intézetek, se a háziorvosok nem kapják meg
ezeket a védőruhákat, nem kapják meg
ezeket a felszereléseket. Döbbentem
tapasztaltuk, hogy míg nap mint nap
küzdenek az egészségügyben dolgozók, a
szociális ágazatban dolgozók azért, hogy
minél kevesebb veszteséggel tudjuk ezt a
járványt majd lezárni, ehhez képest meg a
kormányzat nem gondoskodik ezeknek az
embereknek a védelméről.

Oldal /
Megszólaló

Bangóné Borbély
Ildikó Facebook
oldala

Nincs információnk. Míg más országban azt
látjuk, hogy nyíltan elmondják az
embereknek, hogy mi a helyzet, hány beteg
van, hány tesztet végeztek el, hányan
Tóth Bertalan az
hunytak el, hogy áll az egészségügyi
ATV-nek
rendszer, nálunk semmilyen információ nincs,
tehát mi is csak a sajtóból szerezzük az
információkat.
Teljesen egyértelmű, hogy itt nem titkolózni
kéne, hiszen azt látjuk, hogy titkolóznak a
járványügyi keret vagy ez a védelmi
költésgvetési keretnek a felhasználásával
kapcsolatban. (…) Nem tudjuk pontosan, hogy
az adófizetők pénzét mire költötték el.

Miért van 10%-os halálozási arány
Magyarországon? A legnagyobb a világon!

Tóth Bertalan a
HírKlikknek

Szabó Tímea az
ATV-nek

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

2020.04.19.

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.

2020.04.17.

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.

2020.04.22.

A Járvány Elleni Védekezési Alap forrásai és kiadásai a
2020. évi központi
költségvetésben

2020.04.20.

A Johns Hopkins Egyetem 2020.04.22-ei statisztikája
alapján csak Európában Belgiumnak (14,6%), az Egyesült
Királyságnak (13,4%), Olaszországnak (13,4%),
Johns Hopkins Egyetem
Franciaországnak (13,1%), Svédországnak (11,5%) és
Hollandiának (11,4%) is magasabb a halálozási aránya,
mint Magyarországé.

Dátum

koronavirus.gov.hu
2020.04.04.

koronavirus.gov.hu

2020.04.02.

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

2020.04.06.

2020.04.22.
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37.

38.

39.

Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

2020. március 30-án az Országgyűlés
elfogadott egy szöveget, amely megengedi a
kormánynak bizonyos törvények
végrehajtásának felfüggesztését, a törvényi
rendelkezésektől való eltérést, és további
rendkívüli intézkedések bevezetését
Koronavírus-törvény
rendeleti úton, gyakorlatilag
meghatározatlanul hosszú időszakra, új
korlátozásokkal a médiára és a tájékoztatásra
vonatkozóan.
Ez a hatalmi koncentráció példátlan az
Európai Unióban.
… a magyar kormány pedig nem ezzel
foglalkozott, hanem azzal, hogy mindenféle
négyötödös trükkökkel megcsavartan, de
Koronavírus-törvény
keresztülverje a parlamenten a
felhatalmazási törvényt, és garantálja a saját
hatalmát most már időktelen időkig.

Orbán Viktor eredetileg a veszélyhelyzet
Koronavírus-törvény felelős kezelése miatt kért magának korlátlan
felhatalmazást.

Oldal /
Megszólaló

Civico Europa

Dátum

2020.04.20.

Cáfolat

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

Jakab Péter az
ATV Egyenes
Beszéd
műsorában

Sneider Tamás
Facebook oldala

2020.04.16

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

2020.04.19

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.

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

2020.03.30

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

2020.03.30
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Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

Orbán Viktor Facebook
oldala

2020.04.06

Orbán Viktor interjúja
a Mária Rádiónak

2020.04.20

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

2020.03.30

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

2020.03.30

„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
40.

Válságkezelés

…nem látjuk azokat a felelős döntéseket,
Sneider Tamás
amelyek a túlhatalmát indokolnák, főleg nem
Facebook oldala
a munkahelyvédelem és a gazdaság területén.

2020.04.19

Munkahelyteremtés: beruházások támogatása 450
milliárd Ft értékben
Kiemelt ágazatok újraindítása
Vállalatok finanszírozása: kamat- és garanciatámogatott
hitelek a magyar vállalkozásoknak több mint 2.000
milliárd Ft értékben

41.

42.

43.

Gazdaság

Orbán szerint a szép élethez nem kell állás.

Jelenleg azt látjuk, hogy van egy korlátlan
időre szóló felhatalmazás. (…) az, hogy valaki
majd saját maga eldönti, hogy meddig tart
Koronavírus-törvény
magyarországon a veszélyhelyzet (…) ez
finomamszólva egy bizalmi kérdés és mi nem
bízunk meg a kormányban.

Koronavírus-törvény

Orbán a korlátlan hatalom birtokában hibát
hibára halmoz.

Jakab Péter
Facebook oldala

Jakab Péter az
ATV Egyenes
Beszéd
műsorában

Z. Kárpát Dániel
Facebook oldala

2020.04.22

2020.04.16

...ez egy figyelmeztetés a magyaroknak, hogy éljetek a
lehetőségekkel, gazdagodjatok, legyen állásotok - több
is akár-, meg új autótok, ez mind fontos, hiszen emberből
vagytok. De ne feledkezzetek el arról, hogy ez
önmagában nem hoz emelkedettebb és szép életet.
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020.04.20

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését
megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet
megszűnésével az Országgyűlés dönt.
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44.

45.

Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Orbán állítólag a veszélyhelyzet felelős
Koronavírus-törvény kezelése miatt kért magának korlátlan
felhatalmazást.

Gazdaság

A munkavállalók közül – ideértve az
önfoglalkoztatókat, a kisvállalkozókat is –
nyilvánvalóan azok kerültek a
legkilátástalanabb helyzetbe, akik a járvány
következtében elveszítették a
megélhetésüket adó jövedelmüket, például
azért, mert a céget, ahol dolgoztak, a hatóság
– amúgy érthetően – bezáratta, avagy
kereslet hiányában maga a munkáltató tette
ezt meg, átmenetileg. Ők alkotják a
többséget, és ők semmilyen támogatásban
nem részesülnek. Pedig sokuknak nincs
megtakarításuk, és most a mindennapi
megélhetésük lehetetlenült el.
(...) Ez nem más, mint igazságtalan
bűnbakképzés Fidesz módra a
munkanélküliek, a segélyre szorulók ellen. A
„munkaalapú gazdaság” ennek a nézetnek a
finomkodó kifejezése. Önmagában ugyanis
értelmetlen a fogalom használata, hiszen
nem munkaalapú gazdaság sehol a világon
nem létezik. Segélyalapú gazdaság sem
létezett soha. Ahogyan nem mondjuk azt,
hogy négylábú lovat vennénk, mert minden
ló négylábú, elegendő annyit mondani, hogy
gazdaság, hiszen minden gazdaság

Oldal /
Megszólaló
Z. Kárpát Dániel
Facebook oldala

Dátum

2020.04.18

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

hvg360

2020.04.21

A munkahelyek megtartása, megvédése a legfontosabb,
aminek érdekében a kormány munkahelymegtartó
támogatással, hitellel, garanciaeszközökkel,
tőkepótlással, valamint adóintézkedésekkel segíti a
vállalkozásokat

Cáfolat közlője

Dátum

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

2020.03.30

Varga Mihály a
Kossuth Rádió
Vasárnapi Újság című
műsorában

2020.04.22
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46.

47.

Téma

Gazdaság

Kórházi ágyak
felszabadítása

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Gulyás Gergely szerint azért nem emeli a
kormány a családi pótlékot és a munkanélküli
ellátást, mert a munkaalapú társadalomban
hisz, a segélyezés pedig nem ösztönzi
munkára az embereket. Akkor két dolgot
üzenek Gulyás Gergelynek. Az egyik, hogy
járvány van. Járvány alatt nem
gazdaságfilozófiai vitákat kell lefolytatni az
állam szerepéről, hanem megvédeni a
munkahelyeket és kieső jövedelmeket
pótolni. Ebben eddig nem láttunk érdemi
lépést a kormány részéről, mert a
„bértámogatás speciálisan magyar formája”
minden, csak nem érdemi és széleskörű
segítség.
Nem, kedves miniszterelnök úr, ez nem
kényelmetlenség, hanem Taigateosz! A
járványra hivatkozva Önök sorsukra hagyják a
beteg embereket és a családjukat.
Hazaküldenek olyan betegeket is, akik nem
egy „halasztható beavatkozásra” várnak, vagy
akik ellátása nem "megoldható otthon". A „16
százalék”, akikről Ön így számokban beszél,
nagy része nem ilyen eset. Nem mellesleg
mintegy 10 ezer emberről beszélünk, amit Ön
elhanyagolható számnak nevez! A
hazaküldött emberek hozzátartozói
semmilyen szakmai, személyi, anyagi
segítséget nem kapnak az otthonápoláshoz.

Oldal /
Megszólaló

Szél Bernadett
Facebook oldala

Szél Bernadett
Facebook oldala

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

2020.04.16

A Gazdaságvédelmi Akcióterv újabb adókönnyítő
intézkedései több mint 200 milliárd forintot hagynak a
magyar családoknál, a vállalkozásoknál és a lakosságnál.
A baloldali válságkezeléssel ellentétben, amely az
adóemelésekre és megszorításokra épített, a nemzeti
kormány adócsökkentésekkel és célzott támogatásokkal
segíti a munkahelyek, a vállalkozások és a családok
védelmét.

Izer Norbert, a
Pénzügyminisztérium
adóügyekért felelős
államtitkára

2020.04.19

2020.04.17

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.

EMMI

2020.04.08

