
Koronavírus- Magyarország 

2020. március 30 – március 20. periódus 

Intézkezédesek  (Forrás: Magyarország Kormánya honlap és facebook oldala)  

2020. március 30.  Eddig már hét repülőgép szállított Kínából Magyarországra fontos vírusvédelmi 
eszközöket. A héten újabb húsz repülőgépet várnak több száz tonna 
szállítmánnyal. 

Orbán Viktór miniszterelnök: Feladatunk összerakni minden idők valaha volt 
legnagyobb gazdaságélénkítési csomagját. Célul kitűzve a növekedést, a 
munkahelyek megőrzését és a munkahelyteremtést. 

Megemelt előleg, kitolt határidők, könnyebb elszámolás az uniós 
társfinanszírozású projekteknél  

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-
miniszterium/europai-unios-fejlesztesekert-felelos-
allamtitkar/hirek/koronavirus-megemelt-eloleg-kitolt-hataridok-konnyebb-
elszamolas-az-unios-tarsfinanszirozasu-projekteknel  

Újra megnyílik a somoskőújfalui határátkelő 

Helyi használatra maszkokat gyártanak a szakképző intézmények 

A tömeges megbetegedések elkerülése és a járvány lassítása érdekében az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium maszkok előállításában kérte a 
Szakképzési Centrumok együttműködését. A szakképző intézmények a digitális 
munkarendre való rugalmas átállás mellett a társadalmi összefogásban is jó 
példával járnak elől. Kiskunhalasi kezdeményezés alapján a szakképzésben 
dolgozók a leginkább veszélyeztetett korban lévő, nyugdíjas kollégáikat segítik 
az otthonmaradásban.  

2020. március 29. A kormány átfogó tájékoztató akciót indított annak érdekében, hogy minden 
magyar állampolgár értesüljön a kijárási korlátozás legfontosabb 
részleteiről.A kabinet televíziós kisfilmek, külterületi plakátok és internetes 
videók közzétételén túl telefonhívások segítségével is megkeresi a magyar 
állampolgárokat. 

Megkapják megbízóleveleiket a kórházparancsnokok: feladatuk hogy segítsék, 
támogassák a kórházak tevékenységét a járvány kezelésében. Orvosszakmai 
kérdésekben nem tehetnek javaslatot, nem hozhatnak döntést, a 
készletgazdálkodás, az információáramlás és az objektumvédelem területén 
lesz feladatuk. 

Az új kézikönyv hatékony segítséget nyújt a kórházaknak: Prof. Dr. Kásler 
Miklós emberi erőforrások miniszter irányításával elkészült a kórházak számára 
az új koronavírus okozta fertőzések diagnózisának és terápiájának kézikönyve, 
ami több ország jó gyakorlatait veszi alapul a magyarországi viszonyokra 
adaptálva. Az egységes szakmai szempontokat tartalmazó kézikönyv hatékony 
segítséget nyújt a kórházi szakemberek számára a megelőzéssel és az igazolt 
betegek ellátásával kapcsolatban. 

2020. március 28. Kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területén. 
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A rendőrséggel együttműködve a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti 
Központ katonái segítik a kijárási korlátozás betartását 2020. március 28-án 
reggel 8 órától. 

27 tonnányi egészségügyi védőfelszerelés érkezett Kínából. 

A járványhelyzetben mutatott példás helytállásuk elismeréseként minden 
egészségügyi dolgozó ingyen utazhat a helyközi közlekedésben. 

A kijárási korlátozással összhangban módosulnak a helyközi közlekedési 
szolgáltatók menetrendjei, a járatok hétfőtől tanszüneti menetrendben 
közlekednek. 

Az eddig bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések: 

 A magánszemélyek és vállalkozások 2020. március 18-ig megkötött 
hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig 
felfüggesztjük: a 2020. december 31-ig tartó, de kormányrendelettől 
függően módosulható fizetési moratórium vonatkozik minden hitel-, 
kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésre. 2021. január 1-jétől a korábban 
felvett hitel eredeti törlesztőrészletének nagysága nem növekedhet. 

 A gyed, gyes, gyet ellátásokat meghosszabbítjuk a veszélyhelyzet 
idejére. 

 Több mint 81 ezer kisvállalkozó kap mentességet június végéig a 
kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata megfizetése alól. 

 A kormány haladékot ad a kisvállalkozások március 1-je előtti kata-
tartozására. 

 11 szakmában, főként a turizmusban, a vendéglátásban és a 
médiaszolgáltatásban működő cégeknek nem kell járulékot fizetniük, 
és dolgozóik is kedvezményesen adózhatnak, csak a 4 százalékos 
természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetniük. 

 A végrehajtásokat felfüggesztjük, a fennálló adótartozásokat elég lesz 
a veszélyhelyzet lejárta után befizetni; 



 15 ezer forintra nő a bankkártyás érintéses fizetés határa, ez is a 
járvány lassítását szolgálja 

 A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, 
a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a 
sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban a munkáltató 2020. március, 
április, május és június hónapokra mentesül a munkabér utáni 
közterhek megfizetése alól. 

 A munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a 
természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget kell 
teljesíteni, annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi 
szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot. 

 A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 
2020. március 1-től 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell 
turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, tehát bevallani és 
megállapítani sem kell. 

 A munkavállalási szabályok rugalmasabbá váltak. 

 A fogyatékos emberek tájékoztatása: az EMMI Intézkedési Tervet készített, 
melynek végrehajtása a helyi önkormányzatok mellett több minisztérium, 
szakterület együttműködését is feltételezi. A fogyatékos személyeket képviselő 
érdekvédelmi szervezetek saját honlapjaikon – a fogyatékos emberek számára 
értelmezhető módon – teszik közzé a hivatalos honlapokon 
(pl. https://koronavirus.gov.hu/ ) megjelenő információkat. Fontos cél, hogy 
ezek az értelmezhető információk a lehető legtöbb csatornán keresztül 
eljussanak a fogyatékos emberekhez és közvetlen környezetükhöz. 

A szabályok szigorú betartása mellett nyissák ki a piacokat: A koronavírus-
járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő 
újranyitására szólította fel az érintett települések polgármestereit az 
agrárminiszter szombaton, Kaposváron.  

Előszűrő állomás a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetnél:  

2020. március 27. Varga Mihály pénzügyminiszter: Azon dolgozunk, hogy a vírushelyzet 
kezelésére folyamatosan rendelkezésre álljon a szükséges fedezet. Eddig 245 
milliárd forintot költöttünk a járvány elleni védekezésre. 

Online formában is megvalósíthatóak a felnőttképzések 

A munkahelyek védelméről szóló tájékoztató filmet jelentet meg a kormány 

Fel kell lépni az élelmiszerek túlárazásával szemben 

Fellépést és ellenőrzéseket sürget az élelmiszerek árának helyenkénti 
drasztikus emelése miatt Nagy István agrárminiszter. A politikus 
elfogadhatatlannak tartja a drágulást és kéri a fogyasztóvédelmi szerveket, 
hogy szigorúbban ellenerőzzék azokat a piaci szereplőket, amelyek 
tisztességtelen árpolitikával próbálnak meg nyerészkedni a kialakult 
helyzetben.  

Nem nyitnak ki az egyetemek a veszélyhelyzet lejártával sem 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felszólította a felsőoktatási 
intézmények vezetőit, hogy az elrendelt veszélyhelyzet lejárta ellenére rektori 
utasítás keretében változatlanul tartsák fent a járvány terjedésének lassítását, 
az emberi egészség védelmét szolgáló intézkedéseket. Az egyetemeken, 
főiskolákon a jövő héten is távoktatásban folytatódik a hallgatók képzése.  

A válság idején is biztosítani kell az áruk akadálytalan forgalmát 

2020. március 26.  Az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetre figyelemmel– normatív 
határozatot adott ki amely megtiltja 

https://koronavirus.gov.hu/


- a nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint polgári 
légijármű Magyarország területére történő belépését, 

- a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban 
Magyarország területére történő belépését, 

- a felsőoktatási intézmények hallgatók által történő látogatását. 

A határozat kötelezi a külföldről Magyarország területére belépő magyar 
állampolgárokat, hogy a Magyarország területére történő belépéskor vessék 
alá magukat egészségügyi vizsgálatnak, melynek eredményétől függően 
különböző típusú karanténba kerülnek. 

A határozat lehetővé teszi a humanitárius folyosó nyitva tartását az áthaladó 
külföldi magánszemélyeknek.  

A határozat a rendőrséget a fenti feladatok végrehajtásában való 
közreműködésre kéri fel. 

 

Varga Mihály pénzügy miniszter: Költségvetés átszervezés 

Magyarország kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben a 
koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel vám- és áfa 
mentességet kért a külföldről behozott szájmaszkokra, lélegeztetőgépekre és 
egyéb egészségügyi védőfelszerelésre. 

Az agrártámogatások kifizetésével segítik a gazdálkodókat 

2020. március 25. A kormány újabb rendkívüli intézkedést hozott a magyar emberek 
egészségügyi ellátása védelme érdekében a veszélyhelyzet idejére. 
Megtiltotta egy a koronavírus-betegek gyógyításában alkalmazott 
gyógyszeralapanyag kivitelét Magyarországról.  

A most megjelent kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet idején tilos 
hydroxychloroquine-sulfate hatóanyagot, valamint ilyen hatóanyagot 
tartalmazó gyógyszert és gyógyszergyártás köztes termékét Magyarországról 
kereskedelmi forgalomban kivinni. Ezt az alapanyagot olyan gyógyszer 
előállítására használják, amelyet a koronavírus-betegek kezelése során is 
alkalmaznak már több országban is. Miután Magyarország a világ egyik 
legnagyobb exportőre ennek az alapanyagnak, most első a magyar lakosság 
védelme és gyógyszerellátásának biztosítása. 

Újabb könnyítések a hiteleseknek:  

 nem számítható fel kamatos kamat a moratórium idején, amely 
jelentősen könnyíti az adósok terheit. További segítség az is, hogy 
2021. január 1-jétől a korábban felvett hitel eredeti 
törlesztőrészletének nagysága nem növekedhet. A futamidő úgy 
hosszabbodik meg, hogy a törlesztőrészlet nagysága a futamidő 
időtartama alatt változatlan.  

 A kormány tovább bővíti a kedvezményes hitelek körét a munkáltatói 
kölcsönökkel, illetve azt a Nemzeti Eszközkezelő Programra is 
kiterjeszti.  A munkáltatói kölcsönökre is érvényes a fizetési haladék, 
vagyis 2020. december 31-ig a munkavállalóknak se a kölcsön összegét, 
sem annak kamatát nem kell visszafizetniük a munkáltatójuknak. 

 A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevőknek amellett, hogy a 
vételár részletfizetésére és a bérleti díjfizetési kötelezettségre fizetési 



halasztást kapnak, a lakhatásuk is biztosított, ugyanis a cég - a nem 
fizetés miatt - nem mondhatja fel a bérleti szerződést. 

A kormány most újabb több mint 15 milliárd forintot meghaladó forrást 
biztosít az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára egészségügyi eszközök 
vásárlására 

Újra lehetővé válik az ingázás a magyar-román határon  

Biztosított a gyógyszerek utánpótlása 

Jó ütemben halad a konténerkórház építése Kiskunhalason, már a 
lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték 

A Mol Magyarország is segíti a kórházak fertőtlenítőszerrel való ellátását 

2020. március 24. Megjelentek a közterhekkel kapcsolatos szabályok:  

 a március 1-je előtt keletkezett kata-tartozásokra haladékot adnak;  

 a turizmushoz és a vendéglátáshoz hasonlóan a magyarországi 
médiaszolgáltatások mentességet kapnak a kieső reklámbevételek 
miatt;  

 a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat, valamint az adóvégrehajtásokat 
felfüggesztik; 

  és a veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyed-jogosultságokat 
meghosszabbítják. 

A kormány felfüggesztette a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat 

Megjelentek a családtámogatások meghosszabbításáról szóló rendeletek 

Tizenötezer forintra nő a PIN-kód nélkül engedélyezett, érintéses fizetések 
határa 

Több száz tonnányi, a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges 
eszköz érkezik még Kínából 

Digitális Összefogás elnevezéssel akciót indított az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM), a kezdeményezés célja, hogy a szektor szereplői által 
felajánlott digitális megoldások, eszközök és szolgáltatások minden érintetthez 
eljussanak ebben a rendkívüli helyzetben 

Koronavírus - A kormány nevében Varga Judit a védekezésről szóló javaslatot 
nyújtott be az Országgyűlésnek 

Folyamatos az új eszközök beszerzése 

A magyar diplomácia minden külföldön rekedt magyarnak segít a hazajutásban 

Megérkezett egy egészségügyi szállítmány Kínából: több mint 3 millió maszk, 
100 ezer teszt, 86 lélegeztetőgép érkezett Kínából. 

2020. március 23.   A taxisok után további 81 480 kisvállalkozónak ad június 30-áig 
mentességet a kormány a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) 
átalányadó-fizetési kötelezettsége alól a koronavírus-járvány miatt  

 A kormány négy vonalon szervezte meg a védekezést, katonai, rendőri, 
egészségügyi és gazdasági védekezés zajlik. 

Minden utazási kedvezményt igazoló okmány érvényessége meghosszabbodik 

Koronavírus-kérdőív segítheti a járvány terjedésének modellezését: egy 
országos epidemiológiai előrejelzési rendszert fejleszt a Szegedi 
Tudományegyetem több hazai felsőoktatási intézmény és kutatócsoport 
bevonásával. 

 

Együttműködik a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport és az MGYOSZ 
(Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének) 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a határellenőrzésre és az áruszállítás 



folyamatosságának fenntartására  

2020. március 21. Elindul a 1357-es adományvonal és a https://segitunkegymasnak.hu/ weboldal, 
előbbin pénzt, utóbbin többek között önkéntes munkát, eszközt lehet 
felajánlani 
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