
2020. március 20 

Péntek reggelre 85 regisztrált fertőzöttet tartanak nyilván. 

Nagyon fontos, hogy az operatív törzs, és a hatóságok 

járványügyi előírásait betartsuk, betartassuk, így meg 

akadályozható az olaszországi robbanásszerű járvány. 

Csütörtökön hozták nyilvánosságra, hogy Olaszországban 24 

óra alatt 475 haltak meg vírusfertőzésben! 

NAGY A VESZÉLY 

A legfontosabb teendők: 

1./ Továbbra is kerülni kell a felesleges találkozásokat 

2./ Fontos az emberek közötti két méteres szociális távolság betartása. 

3./ Kerüljük a zárt térben a tömeges tartózkodást. 

4./ A rendszeresen mossunk kezet, és fertőtlenítsünk. Nagyon hatásos gyakori,  

alapos, szappanos, melegvizes kézmosás. 

5./ Ügyeljünk a sorban állásnál az előttünk lévőtől a távolság betartására. 

6./ A legfontosabb, hogy az emberek próbálják megelőzni a megbetegedést 
azzal, hogy otthon maradnak, adott esetben a munkájukat is otthonról 
végzik, és a gyerekeik sem járnak el más közösségekbe. 

 
 7./ Lassítani kell a koronavírus terjedését, amit csak úgy lehet elérni, ha  

mindenki megérti, hogy kerülni kell minden személyes kontaktust. 
 
8./  Mindenki maradjon otthon! 
 
9./  Még a veszélyeztetett korcsoportban lévők közül is sokan úgy döntenek, 

hogy elhagyják otthonaikat, pedig most nagyon fontos lenne, hogy 
betartsák az ajánlásokat, illetve intézkedéseket, és maradjanak otthon. 

 
10./  Még mindig többen vannak az utcán ahhoz képest, mint ahány embernek 

lennie kellene.  Sokan nem értették meg azt sem, hogy a gyerekeknek is 
otthon kell maradniuk. 

 



A legfontosabb, hogy a 65 éven felüliek ne menjenek ki a lakásból a 

járvány ideje alatt, mert fokozott veszélynek vannak kitéve. 

A koronavírusról hiteles tájékoztatás a www.koronavirus.gov.hu honlapon 

található. 

 

Müller Cecília országos tisztifőorvos közleménye 

A járvány második szakaszában vagyunk, tehát csoportos 
fertőzések fordulnak elő hazánkban. Már mindenhol az 
országban vannak fertőzések, ez azt jelenti, hogy a vírus 
terjed tovább személyes kontaktusok útján.  Ez minden 
körülöttünk lévő országban még így zajlott. Ne kergessük 
magunkat abban az illúzióba, hogy ez éppen Magyarországon 
nem lesz így - nyomatékosította Müller Cecília, országos 
tisztifőorvos csütörtöki sajtótájékoztatóján. 

Kisebb közösségekben, szoros kontaktusban lévők között 
nagyon könnyű ezt a betegséget elkapni.  Úgyhogy felhívnám 
a figyelmet arra, hogy valamennyi intézkedés mellett, akkor 
lehetünk csak sikeresek, hogyha ezt a magyar ember 
megfogadják, betartják a tanácsainkat és egy emberként az 
egész ország érdekében most mindenki komolyan veszi és 
cselekszik. Nem tudom elfogadni ebben a szituációban sem a 
fegyelmezetlenséget, sem a humorizálást, ennek nincs itt a 
helye. 

 

Itt vagyunk az utolsó órákban, amikor átléphetünk a 
tömeges fertőzések irányába 

  

- Itt vagyunk az utolsó órákban, amikor átléphetünk a tömeges 
fertőzések irányába fordulnak elő hazánkban.  

http://www.koronavirus.gov.hu/


- Már mindenhol az országban vannak fertőzések, ez azt jelenti, 
hogy a vírus terjed tovább személyes kontaktusok 
útján.  Ez minden körülöttünk lévő országban még így zajlott. 

- Ne kergessük magunkat abban az illúzióba, hogy ez éppen 
Magyarországon nem lesz így. 

- Kisebb közösségekben, szoros kontaktusban lévők között 
nagyon könnyű ezt a betegséget elkapni.  Úgyhogy felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy valamennyi intézkedés mellett, akkor 
lehetünk csak sikeresek, hogyha ezt a magyar ember 
megfogadják, betartják a tanácsainkat és egy emberként az 
egész ország érdekében most mindenki komolyan veszi és 
cselekszik. 

- Nem lehet elfogadni ebben a szituációban sem a 
fegyelmezetlenséget, sem a humorizálást, ennek nincs itt a 
helye. 

- Az országban mindenhol vannak megbetegedések. Az egyre több 
igazolt esettel a laborvizsgálatok száma is folyamatosan nő, és 
kiterjedt a kontaktkutatás is. 

- Magyarország a kezdetektől a WHO eljárásrendje szerint végzi 
el a gyanús esetek kivizsgálását. 

- Megszervezés alatt van, hogy a Mentőszolgálat a 
fertőzésgyanús emberektől otthonukban vegyen mintát, az 
ehhez szükséges eszközöket már kiszállították. Az ilyen esetek 
nem a sürgős kiszállás kategóriába tartoznak, de ellátatlanul 
senki sem marad.  

- Ezentúl azoknak a koronavírus-fertőzötteknek, akik 

tünetmentesek vagy csak enyhe tüneteket mutatnak, otthoni 

karanténban kell maradniuk. Akik betegek, tehát súlyosabb 

tüneteik vannak, természetesen kórházba kerülnek.   
- Érdemes a család többi tagjának elkülönülve tartózkodnia 

betegtől, lehetőleg egy másik ingatlanba költöznie. Ha ez nem 
megoldható, akkor az intézményi karantén rendelkezésre áll. 

- Az intézkedés célja, hogy a járvány terjedését lelassítsuk, és 
a lehető legminimálisabbra csökkenjen a személyes találkozás 
lehetősége még akkor is, ha valaki enyhe tünetekkel vészeli át a 



betegséget. Folyamatos a járványkórházak kijelölése 
is, amennyiben tömeges elhelyezésre lenne szükség. 

- Az Operatív Törzs mai ülésén azokat a kérdéseket vizsgáltuk, 
amelyek segítenek a felkészülésben egy tömeges 
megbetegedés időszakára.  A hatósági házi karantén 
ellenőrzésének hatékonyabbá tételére lesznek intézkedések. A 
korlátozó intézkedések betartását a rendőrség 
ellenőrzi és szankcionálja. 

- Összesen 3065 hatósági házi karantén van jelenleg az 
országban, ezeket összesen 8293 alkalommal ellenőrizték. Akik 
megszegik a szabályokat több ezer egészségügyi dolgozó, 
mentős, rendőr, munkáját veszik semmibe, mert hiába minden 
védekezés a Magyarországon élő magyarokért, ha vannak 
olyanok, akik nem tartják be a szabályokat vagy épp viccet 
űznek a jelenlegi helyzetből. 

- Az operatív törzs továbbra sem javasolja kijárási tilalom 
bevezetését vagy városok, településrészek lezárását. 

- Továbbra is biztosított az áruforgalom az országban, akadály 
nélküli mind a belföldi, mind a külföldről érkező áruszállítás, de 
a határellenőrzés miatt várakozási idővel kell számolni. Jelenleg 
csak az áruforgalmat engedik Magyarország 
területére külföldről a magyar állampolgárok 
személyforgalmán kívül. 

- Az áruforgalom segítése érdekében Hegyeshalom mellett 
Rábafüzesnél, Rajkánál is beléphetnek az áruszállítók az 
országba, és ez Kópházán is lehetővé vált. 

- Szlovákia és Magyarország megegyezett abban, hogy az 
országhatártól való 30 kilométeres távolságba található 
munkahelyekre a szomszéd országok munkavállalói 
beléphetnek, de péntektől munkáltatói igazolással kell ehhez 
rendelkezniük. 

- A vírus Magyarországon mindenhol jelen van, ezért van 

szükség az óvintézkedésekre. 



- A vírus terjedésével párhuzamosan a védekezés újabb 
szakaszába lépett, minden jel arra utal, hogy a figyelemfelhívások 
ellenére sem lehet elkerülni a tömeges megbetegedések fázisát. 

- Ezért döntöttük a sajtó munkájában is az új rend bevezetéséről. A 
rendszeres tájékoztatók folytatódnak. 

- Csak közösen tehetünk a járvány lassításáért! Ossza meg 
videónkat! – https://koronavirus.gov.hu/cikkek/csak-kozosen-
tehetunk-jarvany-lassitasaert-ossza-meg-
videonkat        https://youtu.be/GbMDgC04KMU 

  

  

Megjelentek a közlönyben a gazdasági intézkedésekről szóló 

rendeletek 

  
▪  Megjelentek a Közlönyben a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére hozott 

azonnali intézkedések rendeletei, a kormányfő szerdai bejelentéseinek megfelelően. 
▪  Év végéig felfüggesztik minden magánszemély és vállalkozás szerdáig megkötött hiteleinek tőke- 

és kamatfizetési kötelezettségét, 
▪  A súlyos gondokkal küzdő szektorokban, így a turizmusban, a vendéglátásban, vagy a 

személyszállításban június 30-ig egyebek mellett a munkáltatók közteherfizetési 

kötelezettségét elengedik. 
▪  A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a rendelkezéseket a 2020. március 18. napján 

huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni. 
▪  A fizetési moratórium 2020. december 31-ig tart, időtartamát a kormány meghosszabbíthatja. A 

szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a 

fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 

2020. december 31-ig meghosszabbodik. 
▪  A rendelet szerint ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak 

a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve 

pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként 

módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége 

teljesítésére fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az 

eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen. 
▪  A csütörtöktől hatályos rendelet azt is tartalmazza, hogy a hatálybalépését követően kötött 

szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj 

mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. 
▪  A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az 

előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok esetében a nem 

lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-ig nem lehet 

felmondással megszüntetni. A felmondási tilalmat a kormány rendeletben meghosszabbíthatja. 
▪  A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, akkor sem, ha azt a szerződés 

egyébként lehetővé teszi. 
▪  Ezekben az ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június 

hónapokra a munkáltatók mentesülnek a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, a 

munkavállalók munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/csak-kozosen-tehetunk-jarvany-lassitasaert-ossza-meg-videonkat
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/csak-kozosen-tehetunk-jarvany-lassitasaert-ossza-meg-videonkat
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/csak-kozosen-tehetunk-jarvany-lassitasaert-ossza-meg-videonkat
https://youtu.be/GbMDgC04KMU


járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az 

egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot. 
▪  A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március 1. napjától 

2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást 

fizetniük. 

  

 

A magyar fuvarozókra vonatkozó előírásokról döntött az operatív törzs 

  
▪  A lakosság ellátásának biztosításához szükséges áruszállítás folyamatosságának biztosítása 

érdekében a magyar fuvarozókra vonatkozó előírásokról döntött a koronavírus-fertőzés elleni 

védekezésért felelős operatív törzs. 
▪  A vonatkozó kormányrendelet szerint Olaszország, Kína, Korea, Izrael és Irán területéről érkező 

magyar állampolgárok esetében, akiknél az egészségügyi vizsgálat során a 

koronavírus (COVID-19 fertőzés) gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön 

vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek - vagyis hatósági házi 

karanténnak. 
▪  Ugyanakkor a lakossági ellátáshoz szükséges áruszállítás folyamatosságának biztosítása 

érdekében felmerülhet, hogy a hatósági házi karanténba utalt, de a fertőzés jeleit nem mutató 

magyar állampolgárságú járművezetők bizonyos feltételekkel ismételten munkába álljanak. 
▪  Erre figyelemmel az operatív törzs arról döntött, hogy a magyar állampolgárok a 14 napos hatósági 

házi karantén tartama alatt bizonyos feltételek, illetve előírások megtartása mellett folytassák a 

lakossági ellátáshoz szükséges áruszállításhoz kapcsolódó járművezetői feladatait. 
▪  Ennek feltétele, hogy az érintett a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja magát, 

továbbá nem tapasztalja magán a koronavírus tüneteit, és ezt a munkáltatója is így ítéli 

meg, továbbá, hogy a számára kijelölt hatósági házi karantén helyszínének elhagyásáról az 

illetékes járványügyi hatóságot (a határozatot hozó járási hivatalt) értesítette. 
▪  Feltétel továbbá, hogy a gépkocsi megfelelő mennyiségű védőfelszereléssel (kesztyűvel és 

maszkkal), valamint fertőtlenítőszerrel legyen ellátva, és a járművezető a fülkében 

rendszeresen alkalmazza a fertőtlenítőszert az általa megérintett kezelőszervek, berendezések 

fertőtlenítésére. Az egyszer használatos kesztyűket minden alkalmazás után cserélni kell. 
▪  A járművezető a rakodásban nem vehet részt, lehetőleg a gépjármű vezetőfülkéjében kell 

tartózkodnia. A fuvarokmányok átadásakor a járművezető és az ügyintéző egymással nem 

érintkezhet, és az áruelhelyezésről, a rakomány rögzítéséről a felrakást követően a járművezető 

önállóan győződhet meg. 
▪  Ezen előírások - megtartása esetén az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója 

által biztosított, a hatósági házi karantén alóli felmentést megadottnak kell tekinteni. 
  

A magyar bankrendszer felkészült a hitelezések átütemezésére 

▪  A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet gazdasági, illetve munkahelyeket érintő hatásait a 

kormány gyors intézkedésekkel kívánja kivédeni, folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség 

és a kormány között. 
▪  A kormány tegnap fontos döntést hozott, amely több gazdasági ágazatot és a bankrendszert is 

érinti. 
▪  Áttekintették a pénzügyi szektor helyzetét, a magyar bankrendszer stabil és szilárd, 2019 az 

elmúlt évtized egyik legeredményesebb éve volt a pénzintézeteknek, többek között ezért is 

rendelkezik a szektor annyi mozgástérrel, hogy támogatólag tud részt venni a meghozott 

intézkedésekben. Amit már most tudni, hogy automatikusan felfüggesztik a hitelek 

törlesztésének kötelezettségét. 



▪  Érdemes kérni a további folyamatos, eredeti szerződés szerinti fizetés lehetőségét a banktól, ha 

nem áll fenn indok a törlesztés felfüggesztésére. Természetesen a moratóriummal élő ügyfelek 

részére sem válhat elviselhetetlen teherré a későbbi, újrainduló fizetés, ezért 

egyrészt meghosszabbodik a futamidő, másrészt az adott szerződés típusától függően kerül 

rendezésre. 
▪  A bankszektor felkészült arra, hogy koronavírus-járvány okozta nehézségek kivédésében együtt 

dolgozzon a kormánnyal. 

 

 

 

 


