Sorszám

Téma

Álhír / Félelemkeltésre alkalmas,
félrevezető állítás

Oldal /
Megszólaló

Dátum

Cáfolat

Cáfolat közlője

Dátum

Magyarország független, demokratikus
jogállam.

1.

2.

3.

Jogállamiság

Kórházparancsnokok
bírálata

Kormányzati
intézkedések

(Orbán Viktorról)
Abból, ahogy röpke 10 év alatt
felszámolta a demokratikus
intézményrendszert.

Magyar Narancs
XXXII. évfolyam
21. szám, 3.
oldal

Aztán jött a járvány, és a járvány kínálta
váratlan alkalom: ahogy beköszöntek a
kórházparancsnokok és az egészségügy
rendőri-katonai irányítása, úgy miért ne
maradhatnának is?

Magyar Narancs
XXXII. évfolyam
21. szám, 4.
oldal

A nép a hatalmát választott képviselői
útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.
2020.05.21 Az országgyűlési képviselőket a
választópolgárok általános és egyenlő
választójog alapján, közvetlen és titkos
szavazással, a választók akaratának
szabad kifejezését biztosító választáson,
sarkalatos törvényben meghatározott
módon választják.

A kórházparancsnok orvosszakmai
2020.05.21 kérdésekben nem tehet javaslatot, és
nem hozhat döntést.

Magyarország
Alaptörvényének B) 2011.04.25
cikk (1) és (4)
Hatályos:
bekezdései, valamint 2012.01.01
2. cikk (1) bekezdése

72/2020. (III. 28.)
Korm. rendelet 2. §
(5) bekezdés

2020.03.28

A Kormány – a nemzetgazdaság
stabilitásának garantálása, a COVID-19
koronavírus fertőzés okozta tömeges
megbetegedéssel járó humánjárvány
Balogh Csaba a
negatív gazdasági következményeinek
(A gödi különleges gazdasági övezet
Magyar
csökkentése érdekében,
kijelöléséről)
Narancsnak
a veszélyhelyzet által veszélybe sodort
136/2020. (IV. 17.)
De a szándék nyilvánvalóan nem ez volt,
2020.05.21
(XXXII. évfolyam
több mint ezerötszáz munkahely
Korm. rendelet 1. §
hanem az ellenzéki városvezetések
21. szám, 9.
megvédése, valamint több mint kettőezerellehetetlenítése.
oldal)
ötszáz új munkahely megteremtése
céljából – Göd város közigazgatási
területén különleges gazdasági övezetet
jelöl ki a 2. §-ban meghatározottak
szerint.

2020.04.17

4.

5.

Tájékoztatás

Btk. módosítása

A kórházak vagy épp a Nemzeti
Népegészségügyi Központ nem
tájékoztatják sem a sajtót, sem az
országgyűlési képviselőket…

…igazolni látszik azt az ellenzéki vádat,
hogy a rémhírterjesztés kiegészített
tényállását a kritikus hangok
elhallgattatására találta ki a kormány.

Magyar Narancs
XXXII. évfolyam
21. szám, 12.
oldal

A betegellátás különböző folyamatai
2020.05.21 során általunk használt védőeszközök
megfelelőek, számuk elegendő.

Magyar Narancs
XXXII. évfolyam
21. szám, 10.
oldal

Aki különleges jogrend idején nagy
nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt
vagy való tényt oly módon elferdítve állít
vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy
2020.05.21
a védekezés eredményességét
akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett
miatt egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház Facebook
2020.05.15
oldala

Btk. 337. § (2)
bekezdés

Módosítás
kihirdetése:
2020.03.30

Szijjártó Péter
Facebook oldala

2020.05.24

Dr. Müller Cecília az
operatív törzs
sajtótájékoztatóján

2020.04.22

A hosszútávú egészségügyi védekezés
alapfeltétele, hogy rendelkezésre
álljanak a megfelelő mennyiségű és
minőségű készletek.
6.

7.

Védőfelszerelés-hiány

Kórházi ágyak
felszabadítása

Történelmi, hogy Magyarországon két és
fél hónappal a veszélyhelyzet kihirdetése Cseh Katalin
A Magyarország - Kína légihíd elmúlt 4
2020.05.22
után sincsen megfelelő védőfelszerelése Facebook oldala
napja számokban:
sok orvosnak, ápolónak.
- 14 repülőgép, 2 kamion
- 501 ezer maszk
- 2773 betegőrző monitor
- 309 lélegeztetőgép

De valóban vannak az Orbán-féle
Nem küldhető haza senki, akit
válságkezelésnek történelmi elemei:
valamilyen egészségkárosodás érne
például történelmi mennyiségű ápolásra
Cseh Katalin
emiatt. Ez egy alaptétel, és ha a
2020.05.22
szoruló beteget küldtek haza
Facebook oldala
kezelőorvos egyedül nem szeretne
Magyarországon, akik közül sokan az
dönteni, akkor egy orvosszakmai
ápolás hiányában meghaltak.
grémium dönt ebben az esetben.

8.

Jogállamiság

A tartalmi korlátok is többnyire csak
papíron léteznek, hiszen a rendes
bíróságokon kívül aligha maradt olyan
alkotmányos intézmény, amely az
alkotmányossági követelményeket
hatékonyan érvényesítené vagy számon
kérné a kormányon.

Orbán Viktor azt mondta, amikor a
korlátlan felhatalmazást megkapta…
9.

10.

Koronavírus-törvény

Btk. módosítása

A miniszterelnöknek tudnia kell, a
korlátlan felhatalmazás korlátlan
felelősséggel is jár.

Ez az új valóság: a kormánynak nem
tetsző megszólalások miatt a rendőrség
bármikor megjelenhet az emberek
otthonában, elhurcolhatnak bárkit, és
házkutatást rendelhetnek el…

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény
Kovács Ágnes,
védelmének legfőbb szerve.
az Eötvös Károly
Intézet kutatója 2020.05.25
…Az Alkotmánybíróság tagjai nem
a Magyar
lehetnek tagjai pártnak, és nem
Narancsnak
folytathatnak politikai tevékenységet.

Márki-Zay Péter
a Magyar
Narancsnak

2020.05.13

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

Aki különleges jogrend idején nagy
nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt
vagy való tényt oly módon elferdítve állít
Fekete-Győr
vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy
András
2020.05.13
a védekezés eredményességét
Facebook oldala
akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett
miatt egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

2011.04.25
Az első
idézett
rendelkezés
Magyarország
hatályos:
Alaptörvényének 24.
2012.01.01
cikk (1) és (8)
A második
bekezdései
idézett
rendelkezés
hatályos:
2013.04.01

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
2020.03.30
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

Btk. 337. § (2)
bekezdés

Módosítás
kihirdetése:
2020.03.30

11.

12.

13.

100 000 lakosra jutó halottak száma
2020.05.12-i adatok alapján (példák):
Belgium: 76,70
Spanyolország: 57,62
Olaszország: 51,15
Egyesült Királyság: 49,28
Franciaország: 40,30
Svédország: 32,53
Hadházy Ákos
2020.05.14 Hollandia: 32,09
Facebook oldala
Írország: 30,66
USA: 25,17
Svájc: 21,92
Kanada: 14,30
Németország: 9,33
Dánia: 9,09
Irán: 8,23
Magyarország: 4,35

Halálozási arány

Emellett viszont kiugróan magas, 430 a
halottak száma…

Btk. módosítása

Aki különleges jogrend idején nagy
nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt
Ezek után azt mondani, hogy az európai
vagy való tényt oly módon elferdítve állít
kritikák alaptalanok, hogy a koronavírusCseh Katalin
vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy
törvény valódi célja nem a kritikus
2020.05.14
Facebook oldala
a védekezés eredményességét
hangok elhallgattatása és a
akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett
megfélemlítés ‒ egyszerűen nevetséges.
miatt egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

Koronavírus-törvény

Európa minden szintjén, nem csak a
parlamenti képviselők, különböző
államfők, különböző intézmények vezetői Donáth Anna a
elítélték a felhatalmazási törvényt,
Klubrádiónak
méghozzá pontosan azért, mert nincsen
benne időkorlátozás…

2020.05.14

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

Johns Hopkins
Egyetem adatbázisa

2020.05.12

Btk. 337. § (2)
bekezdés

Módosítás
kihirdetése:
2020.03.30

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
2020.03.30
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

14.

Védekezés második
szakasza

Egyrészt a különböző miniszterek, a
különböző szóvivők egymás után
Donáth Anna a
magyarázzák azt, hogy annyira jól
Klubrádiónak
csináltak mindent, hogy igazából nincs is
járvány…

Az igazság az, hogy azonban nem akarom
sem a budapestieket, sem a vidékieket
abban az illúzióban ringatni, hogy az
Orbán Viktor a
első csata megnyerésével véget ért a
Kossuth Rádió Jó
háború. Ez a vírus nem ment el, csak időt
2020.05.14
reggelt,
nyertünk, és felkészültünk a vírus
Magyarország! című
következő támadásának a kivédésére.
műsorában

2020.05.01

...de október-november környékén
számítanunk kell egy második hullámra.

15.

Jogállamiság

A Fidesznek – nem a felhatalmazási
törvény miatt! – már régóta minden
eszköze megvan arra, hogy azt írjon bele
a magyar alkotmányba, amit szeretne,
olyan módon változtassa meg a
választási törvényt, ahogy kívánja, vagy
mélyebb változtassa az alkotmányos
rendszert. Szeretném azt hinni, hogy
ennek van egy korlátja, egy belső
korlátja. De azt fontos látni, hogy ennek
külső korlátja, intézményi korlátja nincs.

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény
védelmének legfőbb szerve.
Török Gábor a
444.hu-nak

2020.05.14

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

2011.04.25
Az első
idézett
rendelkezés
Magyarország
hatályos:
Alaptörvényének 24.
2012.01.01
cikk (1) és (8)
A második
bekezdései
idézett
rendelkezés
hatályos:
2013.04.01

16.

Koronavírus-törvény

A felhatalmazási törvénnyel megsegítve
tovább épül a zsarnoki rendszer. Az
időkorlát nélküli rendeleti kormányzás
bármire kiterjedhet.

A Kormány az (1) bekezdés szerinti
jogkörét – a szükséges mértékben, az
elérni kívánt céllal arányosan – a
Rendelet szerinti humánjárvány
megelőzése, kezelése, felszámolása,
továbbá káros hatásainak megelőzése,
illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.

Ripp Zoltán
publicisztikája a
Magyar Narancs
2020.05.14
részére (XXXII.
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet
évfolyam 20.
megszűnését megelőzően az (1)
szám, 45. oldal)
bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
védekezésről 2. § (2) 2020.03.30
bekezdés, továbbá 3.
§ (2) bekezdés és 8. §

E törvény hatályvesztéséről a
veszélyhelyzet megszűnésével az
Országgyűlés dönt.

17.

18.

Védőfelszerelések
minősége

(A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházról)
Kétheti nyomozás után sikerült
kiderítenem, milyen egészségügyi
felhasználásra alkalmatlan
védőeszközöket rejtenek a kínai feliratú
dobozok. Az eredmény túlzás nélkül
sokkoló.

Kórházi ágyak
felszabadítása

Egészen elképesztőnek tartom azt is,
hogy a kormány teljesen értelmetlenül,
mindenféle racionális indok nélkül úgy
döntött: a kórházakból hazaküldik a
halálos betegeket, hogy azután otthon
szörnyű kínok között haljanak meg.

A betegellátás különböző folyamatai
Bencsik János
2020.05.14 során általunk használt védőeszközök
Facebook oldala
megfelelőek, számuk elegendő.

Ferge Zsuzsa a
168 órának

Nem küldhető haza senki, akit
valamilyen egészségkárosodás érne
emiatt. Ez egy alaptétel, és ha a
2020.05.17
kezelőorvos egyedül nem szeretne
dönteni, akkor egy orvosszakmai
grémium dönt ebben az esetben.

Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház Facebook
2020.05.15
oldala

Dr. Müller Cecília az
operatív törzs
sajtótájékoztatóján

2020.04.22

A Kormány az (1) bekezdés szerinti
jogkörét – a szükséges mértékben, az
elérni kívánt céllal arányosan – a
Rendelet szerinti humánjárvány
megelőzése, kezelése, felszámolása,
továbbá káros hatásainak megelőzése,
illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.

És ezek mögött a miniszterelnök áll, aki
jelenleg teljhatalommal irányítja az
országot…
19.

Koronavírus-törvény

Ez már nem az, amit Orbán illiberális
demokráciának nevezett, ez már nyílt
diktatúra, amit a miniszterelnök akkor
von vissza, ha itt lesz az ideje. De hogy
mikor lesz itt az ideje, azt is ő határozza
meg.

Ferge Zsuzsa a
168 órának

2020.05.17

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

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
védekezésről 2. § (2) 2020.03.30
bekezdés, továbbá 3.
§ (2) bekezdés és 8. §

E törvény hatályvesztéséről a
veszélyhelyzet megszűnésével az
Országgyűlés dönt.

20.

21.

Gazdaság

Koronavírus-törvény

Orbán Viktor gazdaságvédelmi
akciótervei főleg arról szóltak, hogy
miként lehetne a kisvállalkozásokat,
munkahelyeket valamennyire megtartani.
Ferge Zsuzsa a
Ami önmagában helyes is, ugyanakkor az
168 órának
intézkedésekből teljesen kimaradt, hogy
mi legyen azokkal, akik elveszítették a
munkahelyüket, vagy nem is volt
munkájuk.

A parlament kétharmados többségével
határozatlan idejű rendeleti kormányzást
vezettek be. A Fidesz a járványt is arra
használja fel, hogy szabad kézzel
tüntesse el a közpénzeket, és korlátlanná
tegye a hatalmát.

168 óra

A Kvtv. 1. melléklet XLVII.
Gazdaságvédelmi Alap fejezet az 1.
Gazdaságvédelmi programok címmel
egészül ki.
2020.05.17

2020.05.17

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

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

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

2020.04.06

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
2020.03.30
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

22.

23.

Védőfelszerelés-hiány

Védekezés második
szakasza

Olyan politikusokra, akik a járvány idején
a kamerák előtt maszkot öltenek és utat
Forgács Imre a
mutatnak a munkájukat amúgy hiányos
168 órának
felszerelésben végző egészségügyi
szakembereknek.

…többek a kormányból azt magyarázták,
hogy már nincs is járvány…

Donáth Anna az
ATV Egyenes
beszéd című
műsorában

Eddigi összesen 131 110 251 maszk, 1
928 695 izolációs köpeny, 516 280
2020.05.17
arcvédő plexi valamint 3062
lélegeztetőgép érkezett az országba.

Szijjártó Péter
Facebook oldala

Az igazság az, hogy azonban nem akarom
sem a budapestieket, sem a vidékieket
abban az illúzióban ringatni, hogy az
Orbán Viktor a
első csata megnyerésével véget ért a
Kossuth Rádió Jó
háború. Ez a vírus nem ment el, csak időt
2020.05.15
reggelt,
nyertünk, és felkészültünk a vírus
Magyarország! című
következő támadásának a kivédésére.
műsorában

2020.05.16

2020.05.01

...de október-november környékén
számítanunk kell egy második hullámra.

24.

Kórházparancsnokok
bírálata

Az intézményvezetők a megbízatásukra
irányadó szakmai szabályok és a
fenntartói utasítások szerint végzik a
munkájukat. Ha odakerül egy parancsnok, Farkas Erika, a
aki a szakmai szabályokat nem ismerve, Magyar Helsinki
A kórházparancsnok orvosszakmai
kötelezően teljesítendő utasításokat
Bizottság
2020.05.18 kérdésekben nem tehet javaslatot, és
adhat, abból olyan ellentmondásos
jogásza a
nem hozhat döntést.
helyzetek állhatnak elő, amelyek
Magyar
feloldására a jogszabály nem ad
Narancsnak
támpontot. Ugyanakkor minden
döntésért továbbra is az
intézményvezető felel.

72/2020. (III. 28.)
Korm. rendelet 2. §
(5) bekezdés

2020.03.28

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
Magyarország
2011.04.25
az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken Alaptörvényének 54.
Hatályos:
túl korlátozható.
cikk (1) és (2)
2012.01.01
bekezdései
Különleges jogrendben az Alaptörvény
alkalmazása nem függeszthető fel, az
Alkotmánybíróság működése nem
korlátozható.

25.

26.

Koronavírus-törvény

Koronavírus-törvény

Alföldi Róbert a
Magyar
…most meg a teljhatalommal, amit simán Narancsnak
2020.05.14
ki fognak húzni a választásokig.
(XXXII. évfolyam
(A kormány különleges
20. szám, 8.
felhatalmazásáról)
oldal)
Én mondtam, hogy júniusban ez
megszűnhet és a miniszterelnök úr pedig
azt mondta, hogy május végén
Gulyás Gergely a Hír
visszaadhatjuk a parlamentnek. Az a
TV Magyarország
2020.05.17
szándékunk, hogy május 26-án
élőben extra című
benyújtsuk azt a jogszabálytervezetet az
műsorában
Országgyűlésnek, amelynek
elfogadásakor ez már június lesz,
megszűnhet a rendkívüli jogrend
Magyarországon.

Önök két hónappal ezelőtt arra
hivatkozva kértek korlátlan időre szóló
korlátlan hatalmat, hogy hatékonyan
tudják kezelni a válságot.

Jakab Péter
parlamenti
felszólalása

2020.05.18

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) 2020.03.30
bekezdés és 8. §

27.

28.

29.

30.

Rémhírterjesztés

Koronavírus-törvény

Koronavírus-törvény

Munkahelyvédelem

Nyilván ez nagyon sajnálatos, és
Varga Judit hegedűművész miniszter
Gyöngyösi
egyébként meg vannak arra egy
szerint igazán nem nagy ügy, ha valakit
Márton
jogállamban, mint ahogyan
véletlenül elvisz a rendőrség, mert olyat
2020.05.18
Facebook oldala
Magyarországon is, törvényes
írt a Facebookon, ami a kormánynak nem
lehetőségek, hogy ezt a sérelmet ezt
tetszik.
orvosolják.

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

Két hónapos Orbán Viktor felhatalmazási
Gyöngyösi
törvénye, amellyel a miniszterelnök
Márton
2020.05.14
lényegében egyszemélyi hatalmat épített Facebook oldala
ki Magyarországon.
E törvény hatályvesztéséről a
veszélyhelyzet megszűnésével az
Országgyűlés dönt.

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

Lett volna ugyanis miről beszélgetni a
Gyöngyösi
Fidesz-rendszer vezetőivel:
Márton
beszélgethettünk volna arról, hogy egy
2020.05.14
Facebook oldala
Európában példátlan, korlátlan idejű
E törvény hatályvesztéséről a
felhatalmazást szavaztak meg maguknak.
veszélyhelyzet megszűnésével az
Országgyűlés dönt.

A GDP nem egészen 0,4 százalékát
szánják a munkahelyek megmentésére
ebben a válságos időszakban és másik fél
százalékát adnák oda, ugye GDP összeg
arányosan a munkahelyek teremtésére.

Ander Balázs
parlamenti
felszólalása

Az akcióterv három szakasza
2020.05.19 mindöszesen a GDP 18-20 százalékát
csoportosítja át.

Varga Judit
igazságügyi miniszter
ATV-nek adott
2020.05.16
interjúja

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2) 2020.03.30
bekezdés és 8. §

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2) 2020.03.30
bekezdés és 8. §

Orbán Viktor
Facebook oldala

2020.04.06

31.

Koronavírus-törvény

A korlátlan hatalom korlátlan
felelősséggel is jár.

Jakab Péter az
ATV Nap híre
2020.05.19
című műsorában

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

32.

33.

Koronavírus-törvény

Koronavírus-törvény

Orbán a koronavírus-pandémia idején
olyan törvényt fogadott el, amely
korlátlan ideig, rendeleti kormányzásra
hatalmazta fel.

Gazdaság

2020.05.19

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

Március végén, a veszélyhelyzet kapcsán
elfogadott törvény szerint Orbán
Valerie Hopkins,
2020.05.19
korlátlan ideig rendeleti kormányzást
Financial Times
folytathat.
E törvény hatályvesztéséről a
veszélyhelyzet megszűnésével az
Országgyűlés dönt.

Nem kapnak érdemi segítséget a
munkájukat elvesztő emberek
34.

Shaun Walker,
The Guardian

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

Szinte semmilyen támogatást nem
kapnak a túlélésért küzdő kis- és
középvállalkozások

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2) 2020.03.30
bekezdés és 8. §

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2) 2020.03.30
bekezdés és 8. §

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
védekezésről 3. § (2) 2020.03.30
bekezdés és 8. §

A Kvtv. 1. melléklet XLVII.
Gazdaságvédelmi Alap fejezet az 1.
Gazdaságvédelmi programok címmel
egészül ki.
Orosz Anna
Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2
2020.05.17
Facebook oldala
(millió forint)
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

35.

36.

37.

Koronavírus-törvény

Koronavírus-törvény

Koronavírus-törvény

Orbánt a hatalom érdekli és azt meg is
szerezte, így érthető az uralmát övező
liberális aggály. Trump viszont
egyáltalán nem azért törekszik nagy
befolyásra, hogy kormányozzon. Ezt
mutatja, hogy míg Magyarországon
kihirdették a rendkívüli állapotot, benne
a miniszterelnök különleges
felhatalmazásával. Ami persze, főleg,
hogy meghatározatlan időre szólt, nagy
vitát váltott ki

Na akkor fejezzék be! Ezt az egészet. De
elsősorban a teljhatalom-kormányzást.

Korlátozás néküli felhatalmazási törvény

Ross Douthat, a
New York Times
publucistájának
cikkéről a
hvg360
A kormány a felhatalmazási törvény
https://www.nyt
elfogadásakor és azt követően is
imes.com/2020/
2020.05.20 hangsúlyozta, hogy amint a
05/19/opinion/c
járványhelyzet ezt lehetővé teszi,
oronavirusmegszüntetik a rendkívüli jogrendet.
trumporban.html?sear
chResultPositio
n=6

Gyurcsány
Ferenc
2020.05.15
Facebook oldala

Dobrev Klára
2020.05.14
Facebook oldala

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

38.

Koronavírus-törvény

Orbán (...) képes lesz olyan
intézkedéseket hozni, saját hatalmának
erősítése érdekében, amelyeket talán
majd nem vesznek észre

A jogszabályokat az önkormányzati
Dobrev Klára
2020.05.14 rendelet kivételével a Magyar
Facebook oldala
Közlönyben kell kihirdetni.

Varga Judit Facebook
oldala
2020.05.18

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
2020.03.30
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
2020.03.30
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

2010. évi CXXX.
törvény a
jogalkotásról 26. §
(1) bekezdés

2010.11.29
Hatályos:
2011.01.01

39.

40.

41.

Válságkezelés

Válságkezelés

Jogállamiság

Orbán Viktor (...) Mészáros Lőrincre
költötte a közpénzt válságkezelés
helyett.

Orbán Viktor (...) Mészáros Lőrincre
költötte a közpénzt válságkezelés
helyett.

Orbán Viktor miniszterelnök kormánya
Magyarországon felhagyott annak a
látszatával is, hogy tiszteli a
demokratikus intézményeket.

Az akcióterv három szakasza
Dobrev
2020.05.13 mindöszesen a GDP 18-20 százalékát
Facebook oldala
csoportosítja át.

Orbán Viktor
bejelentése a
koronavírussal
kapcsolatos
gazdaságvédelmi
akciótervről

2020.04.06

Gyurcsány
Az akcióterv három szakasza
Ferenc
2020.05.13 mindösszesen a GDP 18-20 százalékát
Facebook oldala
csoportosítja át.

Orbán Viktor
bejelentése a
koronavírussal
kapcsolatos
gazdaságvédelmi
akciótervről

2020.04.06

Magyarország független, demokratikus
jogállam.
A Freedom
House jelentése

n.a.

A közhatalom forrása a nép.
A magyar állam működése a hatalom
megosztásának elvén alapszik.

Magyarország
Alaptörvényének B) 2011.04.25
cikk (1) és (3)
Hatályos:
bekezdései, valamint 2012.01.01
C) cikk (1) bekezdése

42.

43.

Jogállamiság

Koronavírus-törvény

A Fidesz erőszakkal keresztülvitte a
parlamenten az ún. Rabszolgatörvényt.

A 2020-ban elfogadott koronavírustörvény lehetővé teszi a kormány
számára az ország korlátok nélküli
rendeleti irányítását.

A Freedom
House jelentése

A Freedom
House jelentése

A törvényalkotás az Országgyűlés
hatáskörébe tartozik.
n.a.
183 jelenlévő képviselőből 130
megszavazta a törvénymódosítást.

n.a.

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

Szavazás a munkaidőszervezéssel és a
munkaerő-kölcsönzés
minimális
kölcsönzési díjával
összefüggő egyes
2018.12.12
törvények
módosításáról (az
Országgyűlési Napló
50. számának 6935.
hasábján)

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
2020.03.30
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

44.

45.

Kásler Miklós

Minden nemzetközi szervezet azt
mondta, hogy ez nem lesz súlyos járvány,
hogy emberről emberre nem terjed, vagy
nem valószínű, ennek ellenére elsőként Orbán Viktor talált egy balekot Kásler
talán Európában elsőként - ő (Kásler
Miklós személyében, és csak addig marad Vona Gábor
Miklós) hívta össze azt a testületet,
2020.05.24
a helyén, amíg meg nem találják a Kásler Facebook oldala
amely eldöntötte, hogy igenis
2.0-t.
védekeznünk kell, Operatív Törzset kell
felállítani. Szerintem mindannyian ideértve Önt, különösen az Ön idős
rokonai - köszönettel tartoznak Kásler
Miklós professzor úrnak.

A szétszaggatott szociális hálóról és a
Járvány elleni védekezés lerohadó egészségügyről a kormányfőnek
a törpejárás jutott eszébe

nepszava.hu

Orbán Viktor
parlamenti válasza

2020.05.25

Én azt tudom mondani, hogy
Magyarország egy nagyon nehéz és
veszélyes időszakon van túl, világméretű
járványt szenvedtünk el. Az ország
megfeszítette az erejét, hogy megvédjük
sok tízezer ember életét. A mi
munkánkat, a kormány munkáját az
minősíti, hogy hogyan védekeztünk, és
azt kell mondanom kellő szerénységgel,
hogy nemzetközi összevetésben is
példásan és sikeresen védekeztünk. Az
Önök munkáját, tisztelt Jobbikosok, pedig
az minősíti, hogy kiderült, hogy a
Orbán Viktor
2020.05.25
veszélyhelyzetben Önökre nem számíthat parlamenti válasza
az ország. Nemcsak nem segítettek,
hanem támadták azokat a
szakembereket, akik éjjel-nappal
dolgoztak a védekezésben. Úgy látom,
hogy ezt nem csak én látom így, hanem a
választók is. Ezért van az, hogy Önök ma
már zsugorülésben vannak, és nehéz
eldöntei, hogy mi zsugorodik jobban: a
frakció, az Önök támogatottsága, vagy az
Önök logója. És ezért váltotta fel a régi
daliás idők menetelését a jobbikos
törpejárás.

2020.05.25

46.

47.

Egészségügyi
válsághelyzet

Koronavírus-törvény

Veszélyhelyzet után itt az "egészségügyi
válsághelyzet": fél évre különleges
jogokat kapna a kormány, és bármikor
hosszabbíthat

168 óra

Az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet
A veszélyhelyzet
legfeljebb hat hónapig marad hatályban,
megszűnésével
kivéve ha a Kormány annak hatályát
összefüggő átmeneti
meghosszabbítja. A Kormány az (1)
szabályokról és az
bekezdés szerinti kormányrendelet
2020.05.27
egészségügyi
2020.05.26
hatályát akkor hosszabbíthatja meg, ha
készenlétről szóló
az egészségügyi válsághelyzet
törvényjavaslat 303.
elrendelésének a feltételei a
§ (Iromány száma:
meghosszabbítás időpontjában
T/10748.)
fennállnak.

Ahogy jeleztük, tegnap benyújtásra
került az Országgyűlésnek a
törvényjavaslat, amelynek elfogadásával
megszűnik a koronavírus-járvány miatt
elrendelt veszélyhelyzet és a különleges
jogrend. Gyorsan bebizonyosodott tehát,
Orbán gyáva, ezért kihátrál a
A Demokratikus
hogy a Magyarország elleni
Varga Judit Facebook
teljhatalomból! Ez is azt bizonyítja, hogy
Koalíció
2020.05.26 jogállamisággal, veszélyhelyzettel
oldala
2020.05.27
hazudott a kormány, amikor azt állította,
Facebook oldala
kapcsolatos rágalomhadjárat alaptalan.
hogy az ellenzék hátráltatja!
Egyes bel- és külföldi szereplők
történelmi bűne, hogy a bajban is
támadták Magyarországot. A magyar
ellenzék elképesztő feljelentő rendszert
működtet, melyen keresztül minden álhír
gyorsan eljutott Brüsszelbe.

Megint bebizonyosodott, hogy a hazai és
a brüsszeli baloldal alaptalanul, politikai
alapon vádolta a magyar kormányt az
elmúlt hónapokban, hiszen ma
benyújtásra kerül az a törvényjavaslat,
Varga Judit
amellyel az Országgyűlés felhívja a
nyilatkozata az MTI- 2020.05.26
kormányt, hogy szüntesse meg a
nek
veszélyhelyzetet. A törvény
elfogadásával, számtalan európai
országnál jóval előbb, várhatóan június
20-án a veszélyhelyzet kivezetésre kerül
Magyarországon

48.

Koronavírus-törvény

Ahol egy ember önkényes döntésétől
Kedden Magyarország Kormánya
függ, hogy meddig tart a rendeleti
előterjeszti azt a törvényjavaslatot,
kormányzás, az nem demokrácia. Ez a
amely javasolja a rendkívüli
javaslat a demokratikus, jogállami
felhatalmazás visszadását, amelyet a
Szél Bernadett
megoldása a kormány
2020.05.25 veszélyhelyzet idejére a koronavírus
Facebook oldala
felhatalmazásának. Így is lehet válságot
járvány leküzdésére vett igénybe.
menedzselni, ha az összetartás a cél. Így
E cselekedetével Orbán Viktor,
politizálunk mi @hadhazyakos
miniszterelnök mindent megtesz,
@szaboszabolcs
amelyet korábban ígért. Amint a
fenyegetés csillapodik, a rendkívüli
felhatalmazást is visszaadjuk.
A törvény nem ruházta fel a kormányt
"korlátlan hatalommal", és nem oszlatta
fel, vagy függesztette fel a parlament
működését. A jogi csomag teljes
mértékben összhangban volt
Magyarország Alaptörvényével, amelyek
megkövetelik a törvény hatályának
megszűnését a veszélyhelyzet okának
megszűntével. Valójában a törvény még
tovább is ment azzal, hogy a parlament
kezébe adta a veszélyhelyzet
megszüntetésének jogát.

Kovács Zoltán cikke
az Euronews-nak

2020.05.26

49.

Kórházi ágyak
felszabadítása

...Szerencse azonban, hogy a
kórházigazgatók döntő többsége
pontosan értette a miniszteri
Pont ma számoltam ki a friss adatokból,
utasításokat. Közülük senki sem beszélt
hogy csaknem 25 ezer ágyból raktak ki
üres ágyakról – ahogy a miniszter sem –,
embereket, vagy zártak el ágyakat
tudták, hogy a kapacitásbővítés, az ágyak
olyanok elől, akiknek szüksége lett volna
felszabadítása, felkészítése a
rá — a pontos betegszám még mindig a
koronavírusos betegek fogadására azt
miniszter titka. Igen, ő az a miniszter, aki
jelenti, hogy oda kell vezetni az
alól bár mindent kiszerveztek, a
Szél Bernadett
oxigéncsövet, elő kell készíteni a
felsőoktatást Palkovicshoz, az
2020.05.27
Facebook oldala
majdani fuldokló betegeknek az életet
egészségügyet a belügyminiszterhez, de
jelentő berendezések csatlakozásait.
ő, immár amolyan zombiminiszterként —
miután tömegekkel így elbánt, az
A felelősen gondolkozó orvosok azt is
orvosoknak meg lepasszolja a
tudták, mit jelent az, hogy csak a
felelősséget — állítólag történelmi
halasztható beavatkozások maradhatnak
tetteket hajt végre. Mi meg csak legyünk
el, és senkit sem lehet hazaküldeni,
csendben.
akinek az élete kerülhet veszélybe, vagy
maradandó egészségkárosodást
szenvedhet.
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet
megszűnését megelőzően az (1)
bekezdés szerinti felhatalmazását
visszavonhatja.
E törvény hatályvesztéséről a
veszélyhelyzet megszűnésével az
Országgyűlés dönt.

50.

Koronavírus-törvény /
Munkahelyvédelem

"Az áprilisi munkanélküliségi adatok
tökéletesen mutatják, mennyit is ért a
A Kvtv. 1. melléklet XLVII.
Jakab Péter
miniszterelnök kezében a korlátlan
2020.05.22 Gazdaságvédelmi Alap fejezet az 1.
Facebook oldala
hatalom: se a munkahelyeket nem védte
Gazdaságvédelmi programok címmel
meg, se az embereket."
egészül ki.
Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2
(millió forint)
Munkahely-megtartási program
Munkahely-teremtési program
Kiemelt ágazati programok
Vállalkozások finanszírozása

Az Emberi
Erőforrások
Minisztériumának
közleménye

2020.05.22

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni
2020.03.30
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

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

2020.04.06

51.

Munkahelyvédelem

A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm.
Rendelete a veszélyhelyzet idején
Odaálltak a bajbajutottak elé, hogy ti
Jakab Péter
történő csökkentett munkaidős
majd kaptok közmunkát meg elmehettek
2020.05.23
Facebook oldala
foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi
katonának.
Akcióterv keretében történő
támogatásáról

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

2020.04.10

Koronavírus-törvény

A felhatalmazási törvény leple alatt a
Fidesz nem a magyar emberek
egészségének megóvásáért, hanem a
saját hatalmának megerősítéséért
dolgozott.

Ez a törvény az Alaptörvény 53. cikk (1)
bekezdése alapján a Kormány által
kihirdetett, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti, az élet- és
Gyöngyösi
vagyonbiztonságot veszélyeztető
2020. évi XII. törvény
Márton
2020.05.26 tömeges megbetegedést okozó
a koronavírus elleni 2020.03.30
Facebook oldala
humánjárvány megelőzése, illetve
védekezésről 1. §
következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzettel (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) összefüggő sajátos
szabályokat állapítja meg.

53.

Munkahelyvédelem

Magyarországon az állásukat
elvesztőknek adott segítség még
"békeidőben" is elégtelen, nem hogy
járványveszély idején.

Gyöngyösi
Az akcióterv három szakasza
Márton
2020.05.26 mindöszesen a GDP 18-20 százalékát
Facebook oldala
csoportosítja át.

54.

Védőfelszerelések
ellenőrzése

52.

55.

Védőfelszerelések
minősége

Ma Magyarországon millió számra hoztak
A Semmelweis Egyetem Klinikai
Bencsik János
be és osztottak ki védőfelszereléseket
2020.05.22 Központjának védőfelszerelések
Facebook oldala
bármiféle ellenőzés nélkül.
szétosztásával kapcsolatos eljárásrendje

A Kínából érkezett, használhatatlan
védőfelszereléseket leleplező videóm…

A betegellátás különböző folyamatai
Bencsik János
során általunk használt védőeszközök
2020.05.21
Facebook oldala
megfelelőek, számuk elegendő.
Dolgozóink védelme biztosított.

Orbán Viktor
Facebook oldala

2020.04.06

semmelweis.hu

2020.03.12

Jahn Ferenc Dél-pesti
2020.05.15
Kórház közleménye

56.

Koronavírus-törvény

Orbán Viktor miniszterelnök megígérte,
Simon Zoltán a
hogy kedden lemond arról a jogáról,
Bloomberg
miszerint Magyarországot korlátlan ideig
újságírója
rendeleti úton kormányozhatja.

2020.05.26

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
2020.03.30
védekezésről 3. § (2)
bekezdés és 8. §

A cél az, hogy amennyi munkahelyet a
koronavírus tönkretesz, mi annyi
munkahelyet hozzunk létre.

57.

Gazdaság

Az Obán-kormány (...) a munkanélkülivé
váltak megsegítése helyett inkább
plakátokon próbálják elhitetni, hogy ők
bizony mennyit segítettek.

Zsúrpubi

Rövidített munkavégzés esetén a
bérköltségek egy részét átvállalja a
2020.05.23
kormány a munkaadóktól
Munkahelyteremtés: beruházások
támogatása 450 milliárd Ft értékben

Orbán Viktor
bejelentése a
koronavírussal
kapcsolatos
gazdaságvédelmi
akciótervről

2020.04.06

Kiemelt ágazatok újraindítása

58.

59.

Halálozási arány

Szlovákiában csak 28-an haltak meg
május 19-ig, Magyarországon 462-en.

Gazdaság

...a tavalyihoz képest másfélszeresére
nőtt a munkanélküliek száma…

Zsúrpubi

Ha valaki tüdőgyulladásba hal bele és a
tesztje is pozitív, akkor a koronavírus
okozta a halálát, ha egy krónikus
Viola Miklós, a gútai
szívbeteg kerül a szívelégtelenségből
Medchir sebészeti
fakadó komplikációk miatt
klinika vezető orvosa
lélegeztetőgépre, vagy súlyos
és a Kis-Duna
2020.05.23 veseproblémáiból fakadóan hunyt el az
Nyugdíjas Otthon
2020.04.23
illető, akkor feltehetően az alapbetegség
ügyvezető
okozta a halálát és nem a vírus igazgatójának
magyarázta a szakember, rávilágítva arra,
nyilatkozata a
hogy a szlovákiai halálozási adatok a
PestiSrácok.hu-nak
tüdőgyulladásban elhunyt emberek
számát tükrözik.

Gyurcsány
2019-ben a legalcsonyabb
Ferenc
2020.05.25 munkanélküliségi ráta 3,3% volt, míg
Facebook oldala
idén a legmagasabb 3,8%

KSH

2020.05.27

