
Sorszám Téma
Álhír / Félelemkeltésre alkalmas, 

félrevezető állítás

Oldal / 

Megszólaló
Dátum Cáfolat Cáfolat közlője Dátum

1.
Pesti úti idősek 

otthona

Minden jogszabály, amely vonatkozik az 

idősotthonokra, minden jogszabályt 

betartottunk az egészségügyi ellátás kapcsán 

is. Volt egészségügyi ellátás, 10 szakorvossal 

és háziorvossal van szerződése az 

intézménynek.

Karácsony Gergely az 

ATV Egyenes beszéd 

című műsorában

2020.04.29

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 

április 9-én helyszíni szemlét tartott az 

idősotthonban és még aznap kötelező 

határozatot adott ki, amelyben többek között 

elrendelte azt is, hogy a Fővárosi 

Önkormányzat azonnal és folyamatosan 

biztosítsa az orvosi ellátást a Pesti úti 

idősotthonban.

(...) a kormányhivatal úgy döntött, hogy 

célzott - kifejezetten az orvosi jelenlétet 

vizsgáló - helyszíni ellenőrzést végez.

Mindhárom ellenőrzés során azt tapasztaltuk, 

hogy nincs jelen orvos az intézményben. 

koronavirus.gov.hu 2020.04.23

2. Tesztek

A hétvégén megjelent sajtóbeszámolók 

szerint a Kormány által felkért járványügyi 

szakértők álláspontja megegyezik azzal, amit 

a kormányülésen Önnek és kormánya 

tagjainak elmondtam. Szintén a tömeges 

tesztelések mellett tették le voksukat a 

Magyar Tudományos Akadémia szakértői is.

Karácsony Gergely 2020.04.28

A konklúzió ezekből a modellekből az az, 

hogy csak a kontaktusszám manipulásán, 

kiengedésén, megszorításán alapuló 

stratégia nem oldja meg a jelenlegi 

helyzetnek a lényegi problémáját. Tehát 

valami ehhez képest  más stratégiát kell 

folytatnunk. Jó, amit már Beatrix is említett, 

ez a kombinált stratégia, aminek a része a 

társadalmi kontaktusszám mérsékelt 

növelése, a maszkhasználat elterjesztése, 

illetve a tesztelés, kontaktuskutatás 

hatékonyságának a növelése.

Dr. Röst Gergely, a 

Szegedi 

Tudományegyetem 

Alkalmazott és 

Numerikus 

Matematika Tanszék 

Epidemiológiai 

Csoportjának 

egyetemi docense

2020.04.23

3. Tesztek

A járvány rövid és hosszú távú kezeléséhez 

is alapvető feltétel a megfelelő mennyiségű 

és minőségű teszt folyamatos alkalmazása.

MTA 2020.04.27

Az új koronavírus betegségnek jelenleg nincs 

kezelési módja, gyógyszere. Jelenleg 

kizárólag akkor végezhető laboratóriumi 

kivizsgálás, ha a jellemző tünetek 

mutatkoznak, és a járványtani kockázat is 

fennáll.

koronavirus.gov.hu n.a.

2020.május 12.

https://www.youtube.com/watch?v=59sqLRtOHO4
https://www.youtube.com/watch?v=59sqLRtOHO4
https://www.youtube.com/watch?v=59sqLRtOHO4
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/harom-ellenorzesbol-haromszor-nem-volt-jelen-orvos-pesti-uti-idosotthonban
https://koronavirus.budapest.hu/wp-content/uploads/2020/04/level_orban_viktor_miniszterelnok_urnak.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://mailchi.mp/8bcebd4f5b12/tesztek-csoportok-szelektv-intzkedsek-a-magyar-tudomnyos-akadmia-ajnlsa-a-covid-19-jrvnygyi-kezelshez?e=eb23e78962
https://koronavirus.gov.hu/gyik


4. Maszkok viselése

És - a tesztek növelése mellett egy újabb 

hazai tabut megtörve - kötelezővé tennék a 

maszk viselését az egészségeseknél is, ha 

közösségbe mennek.

444.hu 2020.04.26
Tehát mindenkinek, az egészségeseknek is 

azt ajánljuk, hogy viseljenek maszkot.

Oroszi Beatrix, a 

Nemzeti 

Népegészségügyi 

Központ szakértője

2020.04.23

5. Tesztek

Röst Gergely szerint a kontaktszám 

manipulálása mellett a detektálási arány 

érdemi javítására is szükség van, magyarán 

sokkal szélesebb körben kéne tesztelni, és 

kiterjedtebben kéne végezni a kontaktkutatást 

is a potenciális fertőzöttek fellelése 

érdekében.

444.hu 2020.04.26

A konlúzió ezekből a modellekből az az, hogy 

csak a kontaktusszám manipulásán, 

kiengedésén, megszorításán alapuló 

stratégia nem oldja meg a jelenlegi 

helyzetnek a lényegi problémáját. Tehát 

valami ehhez képest  más stratégiát kell 

folytatnunk. Jó, amit már Beatrix is említett, 

ez a kombinált stratégia, aminek a része a 

társadalmi kontaktusszám mérsékelt 

növelése, a maszkhasználat elterjesztése, 

illetve a tesztelés, kontaktuskutatás 

hatékonyságának a növelése.

Dr. Röst Gergely, a 

Szegedi 

Tudományegyetem 

Alkalmazott és 

Numerikus 

Matematika Tanszék 

Epidemiológiai 

Csoportjának 

egyetemi docense

2020.04.23

6. Tesztek A lassítás kulcsa a tesztelés nepszava.hu 2020.04.27

Továbbra is szeretnénk elkerülni akár a 

nagyszámú megbetegedést, netán a 

robbanásszerű megjelenésüket. 

Természetesen ehhez egy rendkívüli 

óvatosságra, mértékletességre van 

szükségünk. Nem lazítunk...

Dr. Müller Cecília 

országos tisztifőorvos
2020.05.01

7.
Koronavírus-

törvény

A felhatalmazási törvény által neki juttatott új 

hatalommal viszont tényleg minden kontroll 

nélkül, egyedül kormányozhat. Lehullt hát az 

álruha, Magyarország diktatúra.

Kim Lane Scheppele a 

hvg360-nak
2020.04.22

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) 

bekezdés és 8. §

2020.03.30

8.
Járvány Elleni 

Védekezési Alap

...titkolóznak az egészségügyben, titkolóznak 

a munka világában. Nem tudjuk, hogy az az 

500 millió forint, amit elköltöttek már 

védekezésre, közpénzt, adófizetői pénzt, azt 

pontosan mire használták fel.

megszólalója Tóth 

Bertalan az ATV 

Egyenes beszéd című 

műsorában 

2020.04.27

A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetésének a veszélyhelyzettel 

összefüggő eltérő szabályairól tételesen írja 

le, hogy a 2020-as évi költségvetést források 

és kiadások szerint hogyan módosították a 

koronavírus-járvány következtében hozott 

intézkedések okán.

92/2020. (IV. 6.) Korm. 

rendelet
2020.04.06

https://444.hu/2020/04/26/a-kormany-szakertoje-kotelezo-maszkviselest-javasol
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2391&v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2391&v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2391&v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2391&v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://444.hu/2020/04/26/tomeges-tesztelest-kiterjedt-kontaktkutatast-javasoltak-a-kormany-szakertoi
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_title
https://nepszava.hu/3075781_a-lassitas-kulcsa-a-teszteles
https://www.youtube.com/watch?v=DeeqPOKkPiI
https://www.youtube.com/watch?v=DeeqPOKkPiI
https://hvg.hu/360/20200422_Lehullt_az_alruha
https://hvg.hu/360/20200422_Lehullt_az_alruha
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
http://www.atv.hu/videok/video-20200427-nem-adhatnak-tajekoztatast-a-korhazigazgatok-a-jarvannyal-kapcsolatban
http://www.atv.hu/videok/video-20200427-nem-adhatnak-tajekoztatast-a-korhazigazgatok-a-jarvannyal-kapcsolatban
http://www.atv.hu/videok/video-20200427-nem-adhatnak-tajekoztatast-a-korhazigazgatok-a-jarvannyal-kapcsolatban
http://www.atv.hu/videok/video-20200427-nem-adhatnak-tajekoztatast-a-korhazigazgatok-a-jarvannyal-kapcsolatban
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes


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) 

bekezdés és 8. §

2020.03.30

Aki különleges jogrend idején nagy 

nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy 

való tényt oly

módon elferdítve állít vagy híresztel, amely 

alkalmas arra, hogy a védekezés 

eredményességét

akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett miatt 

egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel

büntetendő.

Btk. 337. § (2) 

bekezdés

Módosítás 

kihirdetése:

2020.03.30

10. Maszkok viselése

A maszk viselésére felhívtuk a figyelmet, 

hogy akármennyire nem hisz benne Müller 

Cecília mégiscsak a WHO-ra inkább 

hallgassunk, meg a mértékadó járványügyi 

szakemberekre.

Kunhalmi Ágnes az 

ATV Egyenes beszéd 

című műsorában 

2020.04.24

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

álláspontja szerint, az egészséges 

embereknek nem kell szájmaszkot viselniük, 

a szájmaszk elsősorban azoknak javasolt, 

akiknek légúti tünetei vannak (pl. köhögnek, 

tüsszögnek).

WHO 2020.02.05

11. Védőfelszerelések
Miközben nincs elég védőfelszerelés a 

kórházakban…

Fekete-Győr András 

Facebook oldala
2020.04.23

Éjszaka újabb szállítmány érkezett a Kína-

Magyarország légihídon, ezúttal Tiencsin 

városából. Egy szállítógép 2 millió 600 ezer 

maszkot, 10 ezer komplett védőruhát és 21 

lélegeztető gépet hozott Budapestre. Hosszú 

távú védekezésre kell készülnünk, ezért 

biztosra kell mennünk az egészségügyi 

védekezéshez szükséges eszközök 

tekintetében.

Szijjártó Péter 

Facebook oldala
2020.04.25

9.
Koronavírus-

törvény

Képmutatásnak tartom, hogy a Fidesz úgy 

akarja megünnepelni a demokratikus és 

jogállami berendezkedés létrehozását az 

Országgyűlés díszülésén, hogy a 

miniszterelnök és „133 bátor ember” éppen 

most fokozta le az Országgyűlést, most 

kettőzte meg a valódi jogalkotási rendszert a 

járványügyi veszélyhelyzetre való 

hivatkozással. A Kormánynak időbeli korlát 

nélkül adtak felhatalmazást lényegében 

bármely intézkedés meghozatalára, aláásva 

ezzel a jogbiztonságot és újabb szöget verve 

a demokrácia koporsójába. A büntető 

törvénykönyv szándékosan pontatlan 

módosításával állandó fenyegetés alatt tartják 

a kormánytól független újságírókat, az így 

elhallgatott információk pedig 

veszélyeztethetik az emberek életét és 

egészségét.

Tóth Bertalan a 

Népszavának
2020.04.26

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://nepszava.hu/3075882_unnepre-keszul-a-fidesz-vezerkara--de-nincs-ok-az-unneplesre
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
http://www.atv.hu/videok/video-20200424-az-erettsegi-elhalasztasat-javasolja-az-mszp?fbclid=IwAR0ipGeBb4llm_rObNGPAhlPY0D6jjsoldPA2GVc-pNI6DxnKeN6E07HnZc
http://www.atv.hu/videok/video-20200424-az-erettsegi-elhalasztasat-javasolja-az-mszp?fbclid=IwAR0ipGeBb4llm_rObNGPAhlPY0D6jjsoldPA2GVc-pNI6DxnKeN6E07HnZc
http://www.atv.hu/videok/video-20200424-az-erettsegi-elhalasztasat-javasolja-az-mszp?fbclid=IwAR0ipGeBb4llm_rObNGPAhlPY0D6jjsoldPA2GVc-pNI6DxnKeN6E07HnZc
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/videos/258400402219931/
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/videos/258400402219931/
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/160758832083342
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/160758832083342
https://nepszava.hu/3075882_unnepre-keszul-a-fidesz-vezerkara--de-nincs-ok-az-unneplesre
https://nepszava.hu/3075882_unnepre-keszul-a-fidesz-vezerkara--de-nincs-ok-az-unneplesre


12.
Koronavírus-

törvény

A korlátlan idejű felhatalmazási törvény 

nyomán...

Magyar Narancs 

XXXII. évfolyam 17. 

szám, 3. oldal

2020.04.23

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) 

bekezdés és 8. §

2020.03.30

13. Védőfelszerelések

(Az idősotthonokról)

...a védőfelszerelések hiánya általános 

tapasztalat.

...azokban az intézményekben jobb a helyzet, 

ahol már eddig is nagyon komolyan vették a 

higiénés feltételek betartását, ott ugyanis 

elérhető némi tartalék, vagy van bejáratott 

beszerzési forrásuk. Ám a „békeidőben” 

elegendő fertőtlenítőszernek, 

gumikesztyűnek a többszörösére van 

szükség járvány idején.

Migács Tibor, a 

Szociális Területen 

Dolgozók 

Szakszervezetének 

(SZTDSZ) elnöke a 

Magyar Narancsnak

2020.04.24

Az Operatív Törzs felajánlásának 

köszönhetően újabb védőeszköz 

szállítmányok indulnak el az idősotthonokba.  

Két hete volt már hasonló kiszállítási kör, 

most újabb készleteket küldünk az 

intézményekbe, összesen 1,3 millió maszkot 

és 365 ezer gumikesztyűt. A védőeszközöket 

a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságok megyei kirendeltségein 

vehetik az idősotthonok, legyenek azok nem 

csak állami,  hanem akár önkormányzati, 

egyházi vagy civil fenntartásúak. A  Főváros 

Önkormányzat  fenntartásában működő 21 

idősotthon számára is küldünk újabb 

védőeszközöket., összesen 175 ezer sebészi 

maszkot és 49 ezer gumikesztyűt. Ebből  a 

tömeges fertőzéssel érintett  Pesti úti 

idősotthon 5700 db sebészi maszkot és 4500 

gumikesztyűt kap.

koronavirus.gov.hu 2020.04.22

14. Gazdaság

...a munkájukat elvesztő tízezrek pedig 

továbbra sem kaptak semmilyen valódi 

segítséget.

Fekete-Győr András 

Facebook oldala
2020.04.24

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki.

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(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

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarnarancs.hu/belpol/idosotthonok-koronavirus-idejen-a-vedofelszerelesek-hianya-altalanos-tapasztalat-129141
https://magyarnarancs.hu/belpol/idosotthonok-koronavirus-idejen-a-vedofelszerelesek-hianya-altalanos-tapasztalat-129141
https://magyarnarancs.hu/belpol/idosotthonok-koronavirus-idejen-a-vedofelszerelesek-hianya-altalanos-tapasztalat-129141
https://magyarnarancs.hu/belpol/idosotthonok-koronavirus-idejen-a-vedofelszerelesek-hianya-altalanos-tapasztalat-129141
https://magyarnarancs.hu/belpol/idosotthonok-koronavirus-idejen-a-vedofelszerelesek-hianya-altalanos-tapasztalat-129141
https://magyarnarancs.hu/belpol/idosotthonok-koronavirus-idejen-a-vedofelszerelesek-hianya-altalanos-tapasztalat-129141
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ujabb-vedoeszkozokkel-segiti-az-operativ-torzs-az-idosotthonokat
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/527332817943654
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/posts/527332817943654
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes


15. EU-s támogatás
Legutoljára éppen egy 350 milliárd forintnyi 

támogatást kaptunk az EU-tól...

Donáth Anna az ATV 

Egyenes beszéd című 

műsorában 

2020.04.24

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

16. Fertőzések

(A Szent Imre Kórházról)

Ezen felül pozitív lett a tesztje legalább 

negyven alkalmazottnak – orvosnak, 

ápolónak és egy gyógytornásznak – is.

magyarhang.org 2020.04.25

Finta Ervin, a kórház orvosigazgatója 

elmondta, minden kollégájukat letesztelték, 

minden minta negatív lett, és minden 

védőfelszerelés rendelkezésre áll. 

Hozzátette: a szűrési szám kimagasló az 

intézményben, a kórház eddig 1926 

laborvizsgálatot végeztetett el, ami a szűrési 

átlag ötszöröse.

Finta Ervin, a Szent 

Imre Kórház 

orvosigazgatója az 

MTI-nek

(hirado.hu / MTI)

2020.04.25

17.
Koronavírus-

törvény

...ami a fékek és ellensúlyok hiánya miatt 

jogos kritikát érdemelt.

...a magyar alkotmányos rendszert 

leépítették.

Ez egy újabb lépés a korlátlan hatalom felé.

Donáth Anna 

Facebook oldala
2020.04.25

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.

Különleges jogrendben az Alaptörvény 

alkalmazása nem függeszthető fel, az 

Alkotmánybíróság működése nem 

korlátozható.

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet 

megszűnését megelőzően az (1) bekezdés 

szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 

megszűnésével az Országgyűlés dönt.

Magyarország 

Alaptörvényének 54. 

cikk (1) és (2) 

bekezdései, valamint 

2020. évi XII. törvény 

a koronavírus elleni 

védekezésről 3. § (2) 

bekezdés és 8. §

Magyarország 

Alaptörvénye:

2011.04.25.

Hatályos: 

2012.01.01.

2020. évi XII. 

törvény a 

koronavírus 

elleni 

védekezésről:

2020.03.30.

Hatályos: 

2020.03.31.

http://www.atv.hu/videok/video-20200424-az-europai-bizottsaghoz-fordult-a-godon-tortentek-miatt-a-momentum
http://www.atv.hu/videok/video-20200424-az-europai-bizottsaghoz-fordult-a-godon-tortentek-miatt-a-momentum
http://www.atv.hu/videok/video-20200424-az-europai-bizottsaghoz-fordult-a-godon-tortentek-miatt-a-momentum
https://magyarhang.org/belfold/2020/04/25/kitort-a-jarvany-a-szent-imre-korhazban-is/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/04/25/a-szent-imre-korhaz-felkeszult-a-tomeges-megbetegedesek-ellatasara
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/04/25/a-szent-imre-korhaz-felkeszult-a-tomeges-megbetegedesek-ellatasara
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/04/25/a-szent-imre-korhaz-felkeszult-a-tomeges-megbetegedesek-ellatasara
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/04/25/a-szent-imre-korhaz-felkeszult-a-tomeges-megbetegedesek-ellatasara
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/04/25/a-szent-imre-korhaz-felkeszult-a-tomeges-megbetegedesek-ellatasara
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/videos/850044232146704/
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/videos/850044232146704/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv


18.

Kórházi ágyak 

felszabadítása
...és a többi betegtől megtagadják a 

sürgősségi ellátást is.

Donáth Anna 

Facebook oldala
2020.04.25

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

19.
Koronavírus-

törvény

...nem nézzük szótlanul (…) a teljhatalommal 

való minden eddiginél nagyobb 

visszaéléseket!

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.04.26

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 

védekezésről 3. § (2) 

bekezdés és 8. §

2020.03.30

20. Érettségi vizsgák
...nem nézzük szótlanul (…) az érettségizők 

veszélyeztetését...

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.04.26

Amit igyekeztünk utolsó pillanatig vizsgálni, 

az a járványügyi helyzet, hogy szükséges-e, 

indokolt-e, biztonságosabb-e a későbbiekben 

szervezni a vizsgát. Erre kaptuk azokat a 

visszajelzéseket múlt héten csütörtökön 

járványügyi szakértőktől, Népegészségügyi 

Központtól, országos tisztifőorvostól, Jakab 

professzor úrtól, aki a Pécsi 

Tudományegyetemen a víruskutatásnak a 

felelőse, akik mind azt állították, hogy a vírus 

jelenleg kontroll alatt van. Jelenleg a 

fertőzések száma alacsony, alapvetően a 

terjedés zárt közösségekben – lásd az idősek 

otthonai – valósul meg, most biztonságosabb 

megtartani a vizsgákat, mint kivárni egy 

viszonylag bizonytalanabb, nehezebben 

tervezhető időszakot.

Maruzsa Zoltán a 

Kossuth Rádiónak
2020.04.27

https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/videos/850044232146704/
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/videos/850044232146704/
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-korhazaknak-tovabbra-is-el-kell-vegezniuk-a-surgossegi-beavatkozasokat
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2654839337960226?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2654839337960226?__tn__=-R
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2654839337960226?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2654839337960226?__tn__=-R
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-27_06-00-00&enddate=2020-04-27_09-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-27_06-00-00&enddate=2020-04-27_09-10-00&ch=mr1


21. Védőfelszerelések
Dudáljunk a (…) védőfelszerelés nélkül 

dolgozó orvosokért és ápolókért...

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.04.26

Éjszaka újabb szállítmány érkezett a Kína-

Magyarország légihídon, ezúttal Tiencsin 

városából. Egy szállítógép 2 millió 600 ezer 

maszkot, 10 ezer komplett védőruhát és 21 

lélegeztető gépet hozott Budapestre. Hosszú 

távú védekezésre kell készülnünk, ezért 

biztosra kell mennünk az egészségügyi 

védekezéshez szükséges eszközök 

tekintetében.

Szijjártó Péter 

Facebook oldala
2020.04.25

22. Gazdaság
Dudáljunk a (…) segítség nélkül maradt 

munkanélküliekért...

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.04.26

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki.

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(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

23. Halálozási arány

...az alacsony fertőzöttséghez képest 

kiugróan magasnak látszik itthon a 

halálozások aránya is.

168 óra 2020.04.27

100 000 lakosra jutó halottak száma 2020. 

04. 25-i adatok alapján (példák):

Belgium: 60,56

Spanyolország: 49,02

Olaszország: 43,66

Franciaország: 33,81

Egyesült Királyság: 30,65

Hollandia: 25,67

Írország: 21,90

Svédország: 21,53

Svájc: 18,78

Portugália: 8,56

Ausztria: 7,09

Németország: 5,86

Magyarország: 2,68

Johns Hopkins 

Egyetem adatbázisa
2020.04.25

https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2653738751403618
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2653738751403618
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/160758832083342
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/160758832083342
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2653738751403618
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2653738751403618
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://168ora.hu/itthon/a-teszteles-gyakorlata-katasztrofalis-pusztai-erzsebet-az-egeszsegugyi-dolgozok-szuperterjesztokke-valhatnak-184676
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality


24. Halálozási arány

Lehetségesnek tartom, hogy a magas hazai 

halálozási adatokban benne van ez a tényező 

is. Németországban alighanem azért 

alacsony a halálozások aránya nemzetközi 

szinten is...

Pusztai Erzsébet a 

168 órának
2020.04.27

100 000 lakosra jutó halottak száma 2020. 

04. 25-i adatok alapján:

Németország: 5,86

Magyarország: 2,68

Johns Hopkins 

Egyetem adatbázisa
2020.04.25

25.
Koronavírus-

törvény

Rendkívüli rizikót vállal az a politikai erő, 

amely pont ilyenkor teljhatalmat szerez...

Pusztai Erzsébet a 

168 órának
2020.04.27

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) 

bekezdés és 8. §

2020.03.30

26. Gazdaság

(Orbán Viktorról)

Nem nyújtott érdemi segítséget a munkájukat 

elvesztő tízezreknek!

Megkésve, és kevés támogatást ad a bajba 

jutott vállalkozásoknak, munkahelyek 

százezreit sodorva ezzel veszélybe!

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.04.27

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki.

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(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

27. Btk. módosítása

(Orbán Viktorról) 

A veszélyhelyzetet a kritikus hangok 

elnémítására, az ellenzéki pártok 

ellehetetlenítésére használja!

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.04.27

Aki különleges jogrend idején nagy 

nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy 

való tényt oly módon elferdítve állít vagy 

híresztel, amely alkalmas arra, hogy a 

védekezés eredményességét akadályozza 

vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt 

évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.

Btk. 337. § (2) 

bekezdés

Módosítás 

kihirdetése:

2020.03.30

https://168ora.hu/itthon/a-teszteles-gyakorlata-katasztrofalis-pusztai-erzsebet-az-egeszsegugyi-dolgozok-szuperterjesztokke-valhatnak-184676
https://168ora.hu/itthon/a-teszteles-gyakorlata-katasztrofalis-pusztai-erzsebet-az-egeszsegugyi-dolgozok-szuperterjesztokke-valhatnak-184676
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://168ora.hu/itthon/a-teszteles-gyakorlata-katasztrofalis-pusztai-erzsebet-az-egeszsegugyi-dolgozok-szuperterjesztokke-valhatnak-184676
https://168ora.hu/itthon/a-teszteles-gyakorlata-katasztrofalis-pusztai-erzsebet-az-egeszsegugyi-dolgozok-szuperterjesztokke-valhatnak-184676
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3651445761593664?__tn__=-R
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3651445761593664?__tn__=-R
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3651445761593664?__tn__=-R
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3651445761593664?__tn__=-R
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv


28.
Koronavírus-

törvény

(Orbán Viktorról) 

A járványhelyzetre hivatkozva korlátlan időre 

korlátlan hatalmat szavaztat meg magának!

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.04.27

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) 

bekezdés és 8. §

2020.03.30

29. Védőfelszerelések

(Orbán Viktorról)

Nem biztosít megfelelő mennyiségű és 

minőségű védőfelszerelést a frontvonalban 

dolgozó egészségügyi dolgozóknak!

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.04.27

A Kína és Magyarország között működő 

légihíd elmúlt néhány órabeli teljesítménye az 

úgy néz ki, hogy 1 repülőgép és 2 kamion 

érkezett. Ez utóbbi lehetne képzavar, de az 

történt, hogy más európai repülőterekre 

érkeztek szállítmányaink Kínából, amelyeket 

aztán közúton hoztunk el ide, Budapestre. 2 

kamion és 1 repülőgép tehát az elmúlt 

órákban összesen 3 millió 120 ezer maszkot, 

2 millió kesztyűt és 164 lélegeztetőgépet 

szállított Magyarországra. Ezek a 

védekezéshez szükséges eszközök és 

felszerelések is kikerülnek a kórházakba, a 

rendelőintézetekbe annak érdekében, hogy 

azt az egészségügyi védekezést szolgálják, 

amelyre hosszú távra kell berendezkednünk 

az elkövetkezendő hetekre és hónapokra. A 

szállítások ezen a héten is folyamatosak 

lesznek, minden nap fogunk adni 

tájékoztatást a beérkező repülőgépek 

számáról, illetve a rakományuk 

összeállításáról. 

Szijjártó Péter 

Facebook oldala
2020.04.22

https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3651445761593664?__tn__=-R
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3651445761593664?__tn__=-R
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3651445761593664?__tn__=-R
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3651445761593664?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=358908335067712
https://www.facebook.com/watch/?v=358908335067712


30. Gazdaság
Tiltakoztunk (…) a munkanélkülivé vált 

tömegek cserben hagyása (…) ellen.

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.04.27

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki.

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(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

31. EU-s támogatás

Az uniós döntések értelmében a kohéziós 

alapból Magyarország 2000 milliárd forintot 

költhet a koronavírus-járvány lassítására és a 

gazdasági problémák kezelésére.

Ilyen az említett 2000 milliárd forint is, amit az 

EU javaslata alapján mostantól a járvány 

közegészségügyi, kis- és 

középvállalkozásokat érintő gazdasági 

problémák, illetve munkaerőpiaci negatív 

következményeinek az enyhítésére kellene 

költenie Magyarországnak. Lengyelország 

után Magyarország kapja a legkomolyabb 

részesedést ebből az átcsoportosításból.

Donáth Anna 

Facebook oldala
2020.04.27

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

https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3652565861481654
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3652565861481654
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/videos/523168455041628/
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/videos/523168455041628/


32. Védőfelszerelések

Ezért a védőfelszerelés-beszerzés nem 

egyszeri PR-esemény, hanem heti 

rutinfeladat, miként a tárolása, szétosztása is. 

Ezt a feladatot máig nem sikerült teljesen 

megoldani. 

Győrffy Dóra és 

Lantos Gabriella 

közös írása a 24.hu 

részére

2020.04.27

A Kína és Magyarország között működő 

légihíd elmúlt néhány órabeli teljesítménye az 

úgy néz ki, hogy 1 repülőgép és 2 kamion 

érkezett. Ez utóbbi lehetne képzavar, de az 

történt, hogy más európai repülőterekre 

érkeztek szállítmányaink Kínából, amelyeket 

aztán közúton hoztunk el ide, Budapestre. 2 

kamion és 1 repülőgép tehát az elmúlt 

órákban összesen 3 millió 120 ezer maszkot, 

2 millió kesztyűt és 164 lélegeztetőgépet 

szállított Magyarországra. Ezek a 

védekezéshez szükséges eszközök és 

felszerelések is kikerülnek a kórházakba, a 

rendelőintézetekbe annak érdekében, hogy 

azt az egészségügyi védekezést szolgálják, 

amelyre hosszú távra kell berendezkednünk 

az elkövetkezendő hetekre és hónapokra. A 

szállítások ezen a héten is folyamatosak 

lesznek, minden nap fogunk adni 

tájékoztatást a beérkező repülőgépek 

számáról, illetve a rakományuk 

összeállításáról. 

Szijjártó Péter 

Facebook oldala
2020.04.22

33. Védőfelszerelések
Tiltakoztunk (…) a kórházi védőfelszerelések 

hiánya (…) ellen.

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.04.28

Éjszaka újabb szállítmány érkezett a Kína-

Magyarország légihídon, ezúttal Tiencsin 

városából. Egy szállítógép 2 millió 600 ezer 

maszkot, 10 ezer komplett védőruhát és 21 

lélegeztető gépet hozott Budapestre. Hosszú 

távú védekezésre kell készülnünk, ezért 

biztosra kell mennünk az egészségügyi 

védekezéshez szükséges eszközök 

tekintetében.

Szijjártó Péter 

Facebook oldala
2020.04.25

https://24.hu/belfold/2020/04/27/koronavirus-jarvany-egeszsegugy-gazdasag-munka-gyorffy-dora-lantos-gabriella/
https://24.hu/belfold/2020/04/27/koronavirus-jarvany-egeszsegugy-gazdasag-munka-gyorffy-dora-lantos-gabriella/
https://24.hu/belfold/2020/04/27/koronavirus-jarvany-egeszsegugy-gazdasag-munka-gyorffy-dora-lantos-gabriella/
https://24.hu/belfold/2020/04/27/koronavirus-jarvany-egeszsegugy-gazdasag-munka-gyorffy-dora-lantos-gabriella/
https://www.facebook.com/watch/?v=358908335067712
https://www.facebook.com/watch/?v=358908335067712
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3652565861481654
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3652565861481654
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/160758832083342
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/160758832083342


34. Védőfelszerelések

Míg a kormány csak bejelenteni szereti a 

különböző maszk-szállítmányok érkezését, a 

felelős vezetők valóban el is juttatják a 

védőeszközöket az arra rászorulóknak.

Donáth Anna 

Facebook oldala
2020.04.28

Az operatív törzs döntése alapján hétfőn és 

kedden közel 100 helyszínre szállítunk 

védőfelszerelést az egészségügyi dolgozók 

és a védekezésben részt vevő rendvédelmi 

dolgozók védelme érdekében. Több tucat 

budapesti és vidéki kórházba érkezik 

szállítmány, ezen kívül az Országos 

Mentőszolgálathoz, az Országos Vérellátó 

Szolgálathoz, a rendőrséghez, a Büntetés-

végrehajtás Országos Parancsnokságához 

összesen 6,5 millió darab védőeszközt 

szállítunk ki. Ezek főleg szájmaszkok, 

vizsgálókesztyűk, arcvédő pajzsok, FFP2-es 

és FFP3-mas maszkok, illetve a 

védekezéshez, illetve az orvosi munkához 

szükséges védőruházatok.

Lakatos Tibor az 

operatív törzs 

sajtótájékoztatóján

2020.04.28

35.
Munkahelyvédele

m

A dolgozóktól elvárják a közteherviselést. 

Azoktól a dolgozóktól, akik fizették az adót az 

államkasszába, majd most, amikor bajba 

kerülnek, elveszítik az állásukat, akkor 

semmilyen érdemi segítségre nem 

számíthatnak az államtól.

Jakab Péter 

parlamenti 

felszólalása

2020.05.04

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki. 

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(millió forint) 

Munkahely-megtartási program 

Munkahely-teremtési program 

Kiemelt ágazati programok 

Vállalkozások finanszírozása 

92/2020. (IV. 6.) Korm. 

rendelet 2. § (5) 

bekezdés és 1. 

melléklet

2020.04.06

36.
Koronavírus-

törvény

A Jobbik távol marad a Fidesz színjátékától. 

Hiteltelen lenne erre a napra azokkal 

emlékezni, akik megszavazták azt a 

felhatalmazási törvényt, mely szerint 

parlament nélkül is lehet kormányozni 

egészen addig, amíg Kádár János, akarom 

mondani, Orbán Viktor akarja.

Jakab Péter Facebook 

oldala
2020.05.02

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) 

bekezdés és 8. §

2020.03.30

https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/posts/825544414601282
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/posts/825544414601282
https://www.youtube.com/watch?v=G5JKpThuyE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G5JKpThuyE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G5JKpThuyE4&feature=emb_logo
https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=8qz6LG43&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_fadat_aktus%3Fp_ckl%3D41%26p_uln%3D124%26p_felsz%3D33%26p_felszig%3D36%26p_aktus%3D8
https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=8qz6LG43&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_fadat_aktus%3Fp_ckl%3D41%26p_uln%3D124%26p_felsz%3D33%26p_felszig%3D36%26p_aktus%3D8
https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=8qz6LG43&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_fadat_aktus%3Fp_ckl%3D41%26p_uln%3D124%26p_felsz%3D33%26p_felszig%3D36%26p_aktus%3D8


37.
Munkahelyvédele

m
Szép élethez nem kell állás. (Orbán Viktor)

Jakab Péter Facebook 

oldala
2020.04.28

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.

Orbán Viktor interjúja 

a Mária Rádiónak
2020.04.20

38.
Munkahelyvédele

m

Orbán Viktor többedszeri próbálkozásra is 

csak Európa legszűkmarkúbb "gazdasági 

akciótervét" tudta bejelenteni, amely szinte 

semmilyen védelmet nem ad az állásukat 

elvesztő magyar embereknek.

Gyöngyösi Márton 

Facebook oldala
2020.05.04

Az akcióterv három szakasza mindöszesen a 

GDP 18-20 százalékát csoportosítja át.

Orbán Viktor 

Facebook oldala
2020.04.06

39.

Munkahelyvédele

m

Orbán Viktor többedszeri próbálkozásra is 

csak Európa legszűkmarkúbb gazdasági 

akciótervét" tudta bejelenteni, amely szinte 

semmilyen védelmet nem ad az állásukat 

elvesztő magyar embereknek.

Gyöngyösi Márton 

Facebook oldala
2020.05.04

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki. 

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(millió forint) 

Munkahely-megtartási program 

Munkahely-teremtési program 

Kiemelt ágazati programok 

Vállalkozások finanszírozása 

92/2020. (IV. 6.) Korm. 

rendelet 2. § (5) 

bekezdés és 1. 

melléklet

2020.04.06

40.

Járvány Elleni 

Védekezési Alap

Orbán azt is mondta, hogy nincs szüksége az 

ellenzékiekre, az ellenzéki pártok 

finanszírozását csak sikerült első körben 

lenyúlni.

Gyöngyösi Márton 

Facebook oldala
2020.04.28

A Járvány Elleni Védekezési Alap forrásai és 

kiadásai a 2020. évi központi 

költségvetésben

92/2020. (IV. 6.) Korm. 

rendelet 1. melléklet 1. 

pont

2020.04.06

41. Védőfelszerelés

A pandémia kiszolgáltatott helyzetben találta 

a magyar egészségügyet. Az eszközállomány 

gyenge, maszkok és tesztek nem álltak 

rendelkezésre, nem beszélve a szükséges 

lélegeztetőgépekről.

Sneider Tamás 

Facebook oldala
2020.05.03

Az elmúlt héten 32 repülőgép és 10 kamion 

szállította Magyarországra az egészségügyi 

védekezéshez szükséges eszközöket: 

összesen 17 millió 516 ezer maszk, 620 

lélegeztetőgép és 16 millió 140 ezer 

védőfelszerelés, arcvédő, kesztyű, izolációs 

köpeny, érkezett.

Szijjártó Péter 

Facebook oldala
2020.05.04



42.
Munkahelyvédele

m

Tömegesen veszítik el az emberek a 

munkájukat, és szinte semmiféle segítséget 

nem kapnak az államtól.

Sneider Tamás 

Facebook oldala
2020.05.01

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki. 

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(millió forint) 

Munkahely-megtartási program 

Munkahely-teremtési program 

Kiemelt ágazati programok 

Vállalkozások finanszírozása

92/2020. (IV. 6.) Korm. 

rendelet 2. § (5) 

bekezdés és 1. 

melléklet

2020.04.06

43.
Munkahelyvédele

m
Szép élethez nem kell állás. (Orbán Viktor)

Z. Kárpát Dániel 

Facebook oldala
2020.04.30

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.

Orbán Viktor 

miniszterelnök a Mária 

Rádiónak

2020.04.20

44. Kásler Miklós
Szórakoztató történetnek nevezte Kásler a 32 

éves anya halálhírét
nepszava.hu 2020.05.04

Kásler Miklós miniszter úr nem nevezett 

szórakoztatónak halálhírt, hanem a 

következőket mondta Bangóné 

képviselőasszonynak:

...igaz történetekkel tetszett szórakoztatni a 

Parlamentet. (...) A 41 éves egészségügyi 

dolgozót saját halottunknak tekintettük.

A 32 éves édesanya halálhírét nem 

kommentálta.

Kásler Miklós 

miniszter az 

Országgyűlésben

2020.05.04

45. Budapest
A fővárost „a legfertőzöttebb megapolisznak” 

nevező Orbán Viktor...
nepszava.hu 2020.05.01

Jól látható tehát, hogy Budapest és környéke, 

amely lassan egy megapolisszá válik, a 

leginkább fertőzésnek kitett hely.

Orbán Viktor 

miniszterelnök a 

Kossuth Rádiónak

2020.05.01



46. Tesztek

„Tesztelni, tesztelni, tesztelni” - üzente meg 

márciusban a világ kormányainak az ENSZ 

Egészségügyi Világszervezete, a WHO, hogy 

mi is volna a feladat. 

444.hu 2020.05.05

A tesztelésre vonatkozó döntésnek klinikai és 

járványügyi tényezőkön kell alapulnia és a 

fertőzöttség valószínűségével 

összefüggésben kell állnia. Tünetmentes 

vagy enyhe tüneteket mutató kliensek PCR 

tesztelését akkor érdemes figyelelmbe venni, 

ha érintkezett koronavírusos beteggel vagy a 

helyi körülmények indokolják.

WHO 2020.03.19

47. Kásler Miklós

Kásler miniszter "szórakoztató történeteknek" 

nevezte hétfőn a parlamentben a koronavírus-

fertőzésben elhunyt 41 éves tatabányai 

egészségügyi dolgozó halálát, kinek felesége 

állítása szerint nem volt semilyen 

alapbetegsége, mégis folyamatosan ezt állítja 

a kormányzati propaganda, valamint a 32 

évesen drámai körülmények között, az 

egészségügyi ellátórendszer elhibázott 

irányítása miatt elhunyt édesanya történetét.

Kunhalmi Ágnes 

Facebook oldala
2020.05.06

Kásler Miklós miniszter úr nem nevezett 

szórakoztatónak halálhírt, hanem a 

következőket mondta Bangóné 

képviselőasszonynak:

"...igaz történetekkel tetszett szórakoztatni a 

Parlamentet. (...) A 41 éves egészségügyi 

dolgozót saját halottunknak tekintettük."

A 32 éves édesanya halálhírét nem 

kommentálta.

Kásler Miklós 

miniszter az 

Országgyűlésben

2020.05.04

48.
Munkahelyvédele

m

A kormány veszélyhelyzeti rendelkezései 

még a korábbinál is kiszolgáltatottabbá tették 

a munkavállalókat. Minden korlátot 

megszüntettek a munkaadók előtt, amelyek a 

Munka Törvénykönyvében még szerepelnek 

a munkaidőre, jövedelemre, a pihenőidőre és 

a mozgás szabadságára vonatkozóan.

A mostani rendelkezések szerint elég egyéni 

megállapodást kötni a dolgozóval. A 

szakszervezetek jogait háttérbe szorították, a 

kollektív jogokat leépítették, és most 

föloldották a munkavállalót a diszkriminációt 

tiltó kötelezettégei alól is.

Tóth Bertalan 

Facebook oldala
2020.05.04

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által 

elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt előírt 

tilalmak, korlátozások betartása érdekében a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Mt.) a (2)-(4) 

bekezdés szerinti eltérő szabályokkal kerül 

alkalmazásra.

A munkavállaló és a munkáltató az Mt. 

rendelkezéseitől külön megállapodásban 

eltérhetnek.

47/2020. (III. 18.) 

Korm. rendelet 6. § (1) 

és (4) bekezdés

2020.03.18

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0a45e158ca1d1b307b2057292893bc7981c3d500/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0a45e158ca1d1b307b2057292893bc7981c3d500/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0a45e158ca1d1b307b2057292893bc7981c3d500/megtekintes


49.
Kórházi ágyak 

felszabadítása

Szerintem emberiesség és orvosszakmai 

szempontból is teljesen, minden alapvető 

humánummal szembe megy az, hogy a 

terápiát megtagadjuk attól, akiknek az életük 

múlik ezen.

Cseh Katalin az ATV 

Egyenes beszéd című 

műsorában

2020.04.28

Nem küldhető haza senki, akit valamilyen 

egészségkárosodás érne emiatt. Ez egy 

alaptétel, és ha a kezelőorvos egyedül nem 

szeretne dönteni, akkor egy orvosszakmai 

grémium dönt ebben az esetben. 

Dr. Müller Cecília az 

operatív törzs 

sajtótájékoztatóján

2020.04.22

50. EU-s támogatás

Az Európai Unió százmilliárdos forrásokat 

csoportosított át Magyarország számára a 

koronavírus elleni küzdelemhez. A 

Momentum meggyőződése, hogy ezekkel a 

pénzekkel a járvány által leginkább sújtott 

embereken kell segíteni.  

Donáth Anna 

Facebook oldala
2020.04.30

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

51. Tájékoztatás

Ebben az országban elképzelhetetlen, hogy 

járványügyi szakemberek tartsanak 

sajtótájékoztatót...

Orvosok és más egészségügyi dolgozók nem 

nyilatkozhatnak…

Magyar Narancs 

XXXII. évfolyam 18. 

szám, 3-4. oldal

2020.04.30

És várjuk a szeptembert, hiszen állítólag 

szeptemberben már elérhető lesz a világ 

számára egy vagy két hatékony oltóanyag.

Dr. Szlávik János, a 

Szent László kórház 

infektológus főorvosa 

az operatív törzs 

sajtótájékoztatóján

2020.05.03

52.
Országgyűlési 

képviselők jogai

(Orbán Viktorról)

...és azokat a jogköreinket gyakorlatilag 

teljesen elvette, amelyekkel a végrehajtó 

hatalmat ellenőrizni tudjuk.

...hiszen gyakorlatilag semmiben nem tudjuk 

már ellenőrizni a kormányt…

Hadházy Ákos a 

Magyar Narancsnak 

(XXXII. évfolyam 18. 

szám, 9. oldal)

2020.04.30

Az országgyűlési képviselő interpellációt és 

kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány 

tagjához a feladatkörükbe tartozó bármely 

ügyben.

Az állami szervek kötelesek a képviselőket 

megbízatásuk ellátásában támogatni, és 

részükre a munkájukhoz szükséges 

felvilágosítást megadni. A képviselő 

valamennyi közigazgatási szerv, közintézet 

és közintézmény vezetőjétől előzetesen 

egyeztetett módon tájékoztatást kérhet. E 

jogosultság az érintett szerv működésére 

vonatkozó előírásokra figyelemmel, valamint 

rendeltetésszerű működésének aránytalan 

sérelme nélkül gyakorolható.

Magyarország 

Alaptörvényének 7. 

cikk (2) bekezdése, 

valamint 2012. évi 

XXXVI. törvény az 

Országgyűlésről 98. § 

(1) bekezdés

Alaptörvény:

2011.04.25

Hatályos: 

2012.01.01

2012. évi 

XXXVI. 

törvény az 

Országgyűlésr

ől:

2012.04.19

Az idézett 

rendelkezés 

hatályos: 

2020.02.01

http://www.atv.hu/videok/video-20200428-szabalysertesi-eljaras-dudalasert?fbclid=IwAR3GGf9_nVMdHbI9EKNMewLn38-_GDYNLcsh7YtAysvLXJQmIMyxaCyHv_w
http://www.atv.hu/videok/video-20200428-szabalysertesi-eljaras-dudalasert?fbclid=IwAR3GGf9_nVMdHbI9EKNMewLn38-_GDYNLcsh7YtAysvLXJQmIMyxaCyHv_w
http://www.atv.hu/videok/video-20200428-szabalysertesi-eljaras-dudalasert?fbclid=IwAR3GGf9_nVMdHbI9EKNMewLn38-_GDYNLcsh7YtAysvLXJQmIMyxaCyHv_w
https://www.youtube.com/watch?v=1G0Lgw3-_ck
https://www.youtube.com/watch?v=1G0Lgw3-_ck
https://www.youtube.com/watch?v=1G0Lgw3-_ck
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/videos/237880953962788/
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/videos/237880953962788/
https://www.youtube.com/watch?v=jrc8QanG8QE
https://www.youtube.com/watch?v=jrc8QanG8QE
https://www.youtube.com/watch?v=jrc8QanG8QE
https://www.youtube.com/watch?v=jrc8QanG8QE
https://www.youtube.com/watch?v=jrc8QanG8QE
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv


53.
Koronavírus-

törvény

(A Magyar Narancs kérdése: meddig tarthat a 

felhatalmazási törvény?)

Ezt senki nem tudja…

Hadházy Ákos a 

Magyar Narancsnak 

(XXXII. évfolyam 18. 

szám, 9. oldal)

2020.04.30
E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet 

megszűnésével az Országgyűlés dönt.

2020. évi XII. törvény 

a koronavírus elleni 

védekezésről 8. §

2020.03.30

54. Halálozási arány

De alapvetően az sincs rendben, hogy azt 

hazudják, Európában a legjobbak között 

vagyunk a járvány kezelésében…

Hadházy Ákos a 

Magyar Narancsnak 

(XXXII. évfolyam 18. 

szám, 10. oldal)

2020.04.30

100 000 lakosra jutó halottak száma 2020. 

05. 03-ai adatok alapján (példák):

Belgium: 68,67

Spanyolország: 54,07

Olaszország: 47,80

Egyesült Királyság: 42,89

Hollandia: 29,44

Írország: 26,85

Svájc: 20,69

Németország: 8,28

Szlovénia: 4,64

Magyarország: 3,48

Johns Hopkins 

Egyetem adatbázisa
2020.05.03

55.
Munkahelyvédele

m

Magyarországon pont a járvány megérkezése 

mutatott rá, hogy a kormány „munkaalapú 

társadalma” egyáltalán nem törődik a 

munkavállalókkal.

Fekete-Győr András 

Facebook oldala
2020.05.01

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki.

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(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

56.
Munkahelyvédele

m

(Orbán Viktorról)

...valójában semmit nem tett a magyar 

dolgozókért.

Fekete-Győr András 

Facebook oldala
2020.05.01

A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. 

rendelete

a veszélyhelyzet idején történő csökkentett 

munkaidős foglalkoztatásnak a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv

keretében történő támogatásáról

105/2020. (IV. 10.) 

Korm. rendelet
2020.04.10

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/videos/516855145676582/
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/videos/516855145676582/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/videos/516855145676582/
https://www.facebook.com/feketegyorandras.momentum/videos/516855145676582/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000105.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000105.KOR


57.
Munkahelyvédele

m

Az EU legtöbb tagállamában evidencia, hogy 

meg kell menteni a dolgozót. Erkölcsi 

kötelességünk, mert neki köszönhető a 

sikeres tegnap, és jól felfogott érdekünk, mert 

munkájából teremthető a holnap. 

 

A magyar miniszterelnök ezt nem így 

gondolja.

Fekete-Győr András 

publicisztikája az 

Azonnali részére

2020.05.01

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki.

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(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

58. Gazdaság

Aggódom a munkanélkülivé vált emberekért, 

akik eddig egyik bejelentett gazdasági 

csomagban sem találtak semmilyen 

segítséget.

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.05.01

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki.

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(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

59. Halálozási arány

A fejlett államok (Németország, Svédország, 

általában Skandinávia) iszonyú áldozatok 

árán úgy-ahogy elboldogulnak. Hazánk 

szolidan meglapul a szélárnyékban, jó 

szerencsére, uniós pénzre vár. Nem csak 

hazánk áll a katasztrófa küszöbén.

168 óra 2020.05.02

100 000 lakosra jutó halottak száma 2020. 

05. 02-ai adatok alapján:

Svédország: 26.21

Németország: 8,21

Dánia: 8,19

Finnország: 3.99

Norvégia: 3,97

Magyarország: 3,43

Johns Hopkins 

Egyetem adatbázisa
2020.05.02

60.
Koronavírus-

törvény

(Orbán Viktorról)

Mondja mindezt távol-keleti sejtésekre 

hivatkozva, csakis azért, mert fenn kell tartani 

a vészhelyzetet, a rendeleti kormányzást, a 

korlátlan idejű teljes felhatalmazást…

Janisch Attila 

publicisztikája a 

Magyar Narancs 

részére

2020.05.02

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) 

bekezdés és 8. §

2020.03.30

https://azonnali.hu/cikk/20200501_ut-szelen-hagyott-munkavallalokkal-hogyan-akarnak-munkaalapu-tarsadalmat?fbclid=IwAR2gZB4ggwSyFJijesuMgwnqGQnV9ZCXtWcr0wf6rKZ6ZH5gjpRSiJ9825c
https://azonnali.hu/cikk/20200501_ut-szelen-hagyott-munkavallalokkal-hogyan-akarnak-munkaalapu-tarsadalmat?fbclid=IwAR2gZB4ggwSyFJijesuMgwnqGQnV9ZCXtWcr0wf6rKZ6ZH5gjpRSiJ9825c
https://azonnali.hu/cikk/20200501_ut-szelen-hagyott-munkavallalokkal-hogyan-akarnak-munkaalapu-tarsadalmat?fbclid=IwAR2gZB4ggwSyFJijesuMgwnqGQnV9ZCXtWcr0wf6rKZ6ZH5gjpRSiJ9825c
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3666688923402681
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3666688923402681
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://168ora.hu/itthon/az-osszeomlas-stacioi-ebbol-nem-lehet-jol-kijonni-184870
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/janisch-attila-szep-csendben-nem-is-olyan-lassan-erkezik-valami-ami-felelmetesebb-mint-a-jarvany-129392
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/janisch-attila-szep-csendben-nem-is-olyan-lassan-erkezik-valami-ami-felelmetesebb-mint-a-jarvany-129392
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/janisch-attila-szep-csendben-nem-is-olyan-lassan-erkezik-valami-ami-felelmetesebb-mint-a-jarvany-129392
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/janisch-attila-szep-csendben-nem-is-olyan-lassan-erkezik-valami-ami-felelmetesebb-mint-a-jarvany-129392
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes


61.

Kórházak és 

idősotthonok 

vezetése

Mindeközben a kórházak után már az 

idősotthonok élére (!!!) is katonai vezetők 

lettek kinevezve.

És így masírozunk majd szép csendben, nem 

is olyan lassan – egy láthatatlan vírustól 

rettegve – a ravaszul kiépülő és egyre 

láthatóbbá váló katonai erejű 

hatalomgyakorlás felé.

Janisch Attila 

publicisztikája a 

Magyar Narancs 

részére

2020.05.02

A kórházparancsnok orvosszakmai 

kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem 

hozhat döntést.

Az intézményparancsnoki jogkörben eljáró 

kórházparancsnok ápolási, gondozási és 

orvosszakmai kérdésekben nem tehet 

javaslatot, és nem hozhat döntést.

72/2020. (III. 28.) 

Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdés és 6/A. § (5) 

bekezdés

2020.03.28

Módosítás 

kihirdetése: 

2020.04.29

62.
Igazságszolgáltatá

s bírálata

Ez már nem az első eset ami azt igazolja, 

hogy a kormány politikai leszámolásra 

használja a veszélyhelyzetet.

Mivel a használt festék lemosható volt és a 

felületben kár nem keletkezett, ezért a 

rongálással való vádolás nem megalapozott, 

a politikai véleménynyilvánítás pedig 

alkotmányos alapjog. Ezt három évig terjedő 

szabadságvesztéssel fenyegetni teljes 

abszurditás, a legrosszabb idők koncepciós 

eljárásait idézi fel. 

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.05.02

Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével 

vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást 

követ el.

E § alkalmazásában falfirka: festékszóróval, 

filctollal vagy bármilyen más felületképző 

anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy 

szöveges felületbevonat, amely nem a 

vagyontárgy rendeltetésszerű használatához 

szükséges.

Btk. 371. § (1) és (7) 

bekezdés
2012.07.13

https://magyarnarancs.hu/publicisztika/janisch-attila-szep-csendben-nem-is-olyan-lassan-erkezik-valami-ami-felelmetesebb-mint-a-jarvany-129392
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/janisch-attila-szep-csendben-nem-is-olyan-lassan-erkezik-valami-ami-felelmetesebb-mint-a-jarvany-129392
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/janisch-attila-szep-csendben-nem-is-olyan-lassan-erkezik-valami-ami-felelmetesebb-mint-a-jarvany-129392
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/janisch-attila-szep-csendben-nem-is-olyan-lassan-erkezik-valami-ami-felelmetesebb-mint-a-jarvany-129392
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000072.kor#lbj0idf4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000072.kor#lbj0idf4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000072.kor#lbj0idf4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000072.kor#lbj0idf4
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3670376293033944
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/posts/3670376293033944
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv


63.
Kórházparancsno

kok bírálata

A miniszterelnök katonásdija még sokba fog 

kerülni, mert a Krankenhaus parancsnokok 

egyetlen dologra voltak jók: az orvosok 

szájának befogására, amikor az adatok 

kiadásának, vagy az őrült kórházsöprés elleni 

tiltakozás megtiltásáról volt szó. 

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.05.02

A költségvetési forrásból beszerzett 

egészségügyi készletek felhasználásának 

ellenőrzésére a rendészetért felelős miniszter 

javaslatot tesz - szükség esetén a 

Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért 

Felelős Operatív Törzs (a továbbiakban: 

Operatív Törzs) véleményének kikérését 

követően - az egészségügyi intézményhez 

kórházparancsnok 

kirendelésére.

A kórházparancsnoknak a járványveszéllyel 

összefüggő szabályok betartására, és az 

egészségügyi készlet megóvására vonatkozó 

javaslatát az egészségügyi intézmény 

vezetője köteles végrehajtani.

A kórházparancsnok orvosszakmai 

kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem 

hozhat döntést.

72/2020. (III. 28.) 

Korm. rendelet 2. § (1) 

és (4) bekezdés, 

valamint (5) bekezdés

2020.03.28

https://www.facebook.com/watch/?v=3189189654438190
https://www.facebook.com/watch/?v=3189189654438190
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000072.kor#lbj0idf4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000072.kor#lbj0idf4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000072.kor#lbj0idf4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000072.kor#lbj0idf4


65.
Kórházi ágyak 

felszabadítása

...ami a valóságban haldokló betegek, 

magatehetetlen idősek és rehabilitációra 

szoruló sérültek hazaküldését jelentette. 

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.05.04

Nem küldhető haza senki, akit valamilyen 

egészségkárosodás érne emiatt. Ez egy 

alaptétel, és ha a kezelőorvos egyedül nem 

szeretne dönteni, akkor egy orvosszakmai 

grémium dönt ebben az esetben. 

Dr. Müller Cecília az 

operatív törzs 

sajtótájékoztatóján

2020.04.22

Budapesti Rendőr-

főkapitányság
2020.05.04

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a hiteles 

tájékoztatás érdekében az alábbiakat közli:

A Momentum Mozgalom hivatalos Facebook 

profilján 2020. április 25-én „Dudálj, hogy 

Orbán is hallja!” megnevezésű felhívást 

jelenített meg, amelyet a Momentum 

Mozgalom hivatalos honlapján később 

ismételten közzé tett. A felhívásban 2020. 

április 27-én 17 órától 18 óráig a budapesti 

Clark Ádám térre gyűlést hirdetett meg, 

azonban a gyülekezési hatóságnál 

bejelentést nem tett.

A fenti gyűléssel kapcsolatban a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság írásban felhívta a 

szervező figyelmét, a veszélyhelyzettel 

kapcsolatban kiadott magatartási szabályokat 

tartalmazó 46/2020. (III.16.) Korm. 

rendeletben, valamint a kijárási korlátozásról 

szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben 

foglaltakra, továbbá a gyűlésnek bejelentési 

kötelezettség elmulasztásával történő 

szervezésének, illetve megtartásának 

szabálysértési törvényben meghatározott 

jogszabályhelyeire.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a fenti 

rendelkezésekre, illetve az esetleges 

jogsértések elkerülésére hívta fel a szervező 

figyelmét, nem pedig fenyegetett.

64.
Rendőrség 

bírálata

Elképesztő dologról számolt be ma Cseh 

Katalin a Szél Bernadett-tel közös online 

sajtótájékoztatón: a budapesti 

rendőrfőkapitány a legutóbbi dudálós 

tiltakozás előtt levélben fenyegette meg a 

Momentum Mozgalmat. Egy rendőri vezető 

tehát egy el nem követett szabálysértés miatt 

fenyegetett meg egy ellenzéki pártot. 

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.05.04

https://www.facebook.com/hadhazyakos/videos/281820279512484/
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/a-brfk-kozlemenye-a-hiteles-tajekoztatasert
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/videos/326307531665944/
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/videos/326307531665944/
https://www.youtube.com/watch?v=1G0Lgw3-_ck
https://www.youtube.com/watch?v=1G0Lgw3-_ck
https://www.youtube.com/watch?v=1G0Lgw3-_ck
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/a-brfk-kozlemenye-a-hiteles-tajekoztatasert
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/a-brfk-kozlemenye-a-hiteles-tajekoztatasert
https://www.facebook.com/hadhazyakos/videos/281820279512484/
https://www.facebook.com/hadhazyakos/videos/281820279512484/


66. Védőfelszerelések

Számos kórházban, számos háziorvosi 

rendelőben pedig továbbra sincs elegendő 

védőfelszerelés. 

Cseh Katalin 

Facebook oldala
2020.05.04

Az elmúlt héten 32 repülőgép és 10 kamion 

szállította Magyarországra az egészségügyi 

védekezéshez szükséges eszközöket: 

összesen 17 millió 516 ezer maszk, 620 

lélegeztetőgép és 16 millió 140 ezer 

védőfelszerelés – arcvédő, kesztyű, izolációs 

köpeny – érkezett.

Köszönet a Wizz Air pilótáinak a 

fáradhatatlan munkáért, nélkülük nem 

üzemelhetne a Magyarország - Kína légihíd!

Szijjártó Péter 

Facebook oldala
2020.05.04

67.
Védekezés 

második szakasza

...a kormány azt mondja, hogy legyőztük már 

a járványt…

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.05.04

Az igazság az, hogy azonban nem akarom 

sem a budapestieket, sem a vidékieket 

abban az illúzióban ringatni, hogy az első 

csata megnyerésével véget ért a háború. Ez 

a vírus nem ment el, csak időt nyertünk, és 

felkészültünk a vírus következő támadásának 

a kivédésére.

...de október-november környékén 

számítanunk kell egy második hullámra.

Orbán Viktor a 

Kossuth Rádió Jó 

reggelt, 

Magyarország! című 

műsorában

2020.05.01

68. Védőfelszerelések

A duda és a síp (…) szólt a megfelelő 

védőfelszerelés nélkül hagyott orvosokért és 

ápolókért…

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.05.04

Az elmúlt héten 32 repülőgép és 10 kamion 

szállította Magyarországra az egészségügyi 

védekezéshez szükséges eszközöket: 

összesen 17 millió 516 ezer maszk, 620 

lélegeztetőgép és 16 millió 140 ezer 

védőfelszerelés – arcvédő, kesztyű, izolációs 

köpeny – érkezett.

Köszönet a Wizz Air pilótáinak a 

fáradhatatlan munkáért, nélkülük nem 

üzemelhetne a Magyarország - Kína légihíd!

Szijjártó Péter 

Facebook oldala
2020.05.04

https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/videos/326307531665944/
https://www.facebook.com/csehkatalin.momentum/videos/326307531665944/
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/163616471797578
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/163616471797578
https://www.facebook.com/hadhazyakos/videos/281820279512484/
https://www.facebook.com/hadhazyakos/videos/281820279512484/
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2673135066130653
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2673135066130653
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/163616471797578
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/163616471797578


69. Gazdaság

 A kürtszó szólt

- azokért a százezrekért, akik munka nélkül 

maradtak, de semmilyen segítséget nem 

kapnak a kormánytól

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.05.05

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki.

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(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

Az Egyezmény szempontjából a „kínzás” 

kifejezés minden olyan cselekményt jelent, 

amelyet szándékosan, éles testi vagy lelki 

fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából 

alkalmaznak valakivel szemben, hogy tőle, 

illetőleg harmadik személytől értesüléseket 

vagy vallomást csikarjanak ki, vagy hogy 

olyan cselekmény miatt büntessék, amelyet 

ő, vagy harmadik személy követett el, illetőleg 

amelynek elkövetésével őt vagy harmadik 

személyt gyanúsítanak, hogy megfélemlítsék, 

vagy nyomást gyakoroljanak rá, illetőleg hogy 

harmadik személyt félemlítsenek meg, vagy 

hogy harmadik személyre gyakoroljanak 

nyomást, valamint bármilyen 

megkülönböztetési formára alapított más 

okból alkalmaznak, ha az ilyen fájdalmat vagy 

szenvedést közfeladatot ellátó személy vagy 

hivatalos minőségben eljáró bármely más 

személy vagy ilyen személy kifejezett vagy 

hallgatólagos ösztönzésére vagy ennek 

hozzájárulásával bárki más okozza.

„Kínzás”: súlyos fizikai vagy lelki fájdalom 

szándékos okozása a vádlott őrizetében vagy 

ellenőrzése alatt álló személy sérelmére; nem 

minősül kínzásnak csupán a jogszerű 

büntetésekkel járó, vagy azok által okozott 

fájdalom vagy szenvedés.

A kínzás és más 

kegyetlen, embertelen 

vagy megalázó 

büntetések vagy 

bánásmódok elleni 

nemzetközi 

egyezmény 

(Magyarországon 

kihirdette a 1988. évi 

3. törvényerejű 

rendelet) 1. cikk 1. 

pont, valamint a 

Nemzetközi 

Büntetőbíróság Római 

Statútuma 7. Cikk 2. 

pont (e) alpont

1988. évi 3. 

törvényerejű 

rendelet a 

kínzás és más 

kegyetlen, 

embertelen 

vagy 

megalázó 

büntetések 

vagy 

bánásmódok 

elleni 

nemzetközi 

egyezmény 

kihirdetéséről:

1988.03.18

Hatályos: 

1987.06.26

Nemzetközi 

Büntetőbírósá

g Római 

Statútuma:

1998.07.17

Hatályos: 

2002.07.01

70.
Kórházi ágyak 

felszabadítása

Nem mellesleg: a nemzetközi jog az orvosi 

ellátás megvonását a kínzás közé sorolja.

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.05.05

https://www.facebook.com/hadhazyakos/videos/608882353034809/
https://www.facebook.com/hadhazyakos/videos/608882353034809/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2674678879309605?__tn__=-R
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800003.tvr#lbj0id5fe9
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2674678879309605?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2674678879309605?__tn__=-R


71. Gazdaság

De szólt a duda azokért, akik szó szerint már 

éheznek vagy elvesztették a megélhetésüket, 

és a kormány egyszerűen nem hajlandó 

nekik segíteni…

Hadházy Ákos az ATV 

Start című műsorában
2020.05.05

A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 

Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi 

programok címmel egészül ki.

Gazdaságvédelmi programok: 922 553,2 

(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

72.
Védekezés 

második szakasza

De ami szerintem most a legaktuálisabb, ez 

az óriási nagy ellentmondás, hogy a kormány 

azt mondja, hogy hát itt már minden vége 

van, lefújom a védekezést…

Miről beszélünk? Azt mondtuk megnyertük a 

csatát, azt mondtuk, hogy hát itten most már 

mindent lehet lazítani…

Hadházy Ákos az ATV 

Start című műsorában
2020.05.05

Az igazság az, hogy azonban nem akarom 

sem a budapestieket, sem a vidékieket 

abban az illúzióban ringatni, hogy az első 

csata megnyerésével véget ért a háború. Ez 

a vírus nem ment el, csak időt nyertünk, és 

felkészültünk a vírus következő támadásának 

a kivédésére.

...de október-november környékén 

számítanunk kell egy második hullámra.

Orbán Viktor a 

Kossuth Rádió Jó 

reggelt, 

Magyarország! című 

műsorában

2020.05.01

73. Fertőzöttek

(Műsorvezető kérdése: Nem találja 

megfelelően óvatosnak a lépésről lépésre tett 

döntéseknek, a vidék szabad a főváros 

nem?)

Fejér megyében csak az ő számaik szerint is 

gyakorlatilag ugyanolyan rossz a helyzet, 

Zala megyében ugyanolyan rossz a helyzet 

az ő számaik szerint is.

Hadházy Ákos az ATV 

Start című műsorában
2020.05.05

Igazolt COVID-19 fertőzöttek száma 

megyénként 05. 06-ai adatok alapján:

Budapest: 1528

Fejér: 310

Zala: 140

koronavirus.gov.hu 2020.05.06

http://www.atv.hu/videok/video-20200505-ujabb-dudalos-tiltakozas-volt-a-kormany-intezkedesei-ellen?fbclid=IwAR10-un43vd7AnPBAMmCJFUHXmB7R8kw28Lb_MOoiZXouAdOICitvaSPQaw
http://www.atv.hu/videok/video-20200505-ujabb-dudalos-tiltakozas-volt-a-kormany-intezkedesei-ellen?fbclid=IwAR10-un43vd7AnPBAMmCJFUHXmB7R8kw28Lb_MOoiZXouAdOICitvaSPQaw
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0862cb1d20ebfb25b36e95142f4e5f28ece35e6a/megtekintes
http://www.atv.hu/videok/video-20200505-ujabb-dudalos-tiltakozas-volt-a-kormany-intezkedesei-ellen?fbclid=IwAR10-un43vd7AnPBAMmCJFUHXmB7R8kw28Lb_MOoiZXouAdOICitvaSPQaw
http://www.atv.hu/videok/video-20200505-ujabb-dudalos-tiltakozas-volt-a-kormany-intezkedesei-ellen?fbclid=IwAR10-un43vd7AnPBAMmCJFUHXmB7R8kw28Lb_MOoiZXouAdOICitvaSPQaw
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
https://mediaklikk.hu/miniszterelnoki-interjuk/cikk/2020/05/01/orban-viktor-miniszterelnoki-interju-jo-reggelt-magyarorszag-majus-1/
http://www.atv.hu/videok/video-20200505-ujabb-dudalos-tiltakozas-volt-a-kormany-intezkedesei-ellen?fbclid=IwAR10-un43vd7AnPBAMmCJFUHXmB7R8kw28Lb_MOoiZXouAdOICitvaSPQaw
http://www.atv.hu/videok/video-20200505-ujabb-dudalos-tiltakozas-volt-a-kormany-intezkedesei-ellen?fbclid=IwAR10-un43vd7AnPBAMmCJFUHXmB7R8kw28Lb_MOoiZXouAdOICitvaSPQaw
https://koronavirus.gov.hu/terkepek/fertozottek


74.

Koronavírus-

járvány és az 

illegális migráció 

összehasonlítása

Fontos különbség, hogy mindezidáig a 

kormányzati propaganda nagyrészt maga 

kreálta azokat az ellenségeket, amelyekkel 

Orbán aztán kommunikációs szinten 

megküzdött, majd jellemzően le is győzte 

őket. Most viszont merőben új számára a 

helyzet, hiszen valós és igen súlyos 

problémákra kell hatékony választ adnia. Ez 

a válság mindenkit érint, ilyen mértékű 

tényleges krízissel még nem kellett 

szembenéznie.

Bíró-Nagy András a 

168 órának
2020.05.06

2015-ben az egyes tagállamok lakosságához 

képest a legtöbb menedékkérőt, aki első 

alkalommal nyújtotta be kérelmét, 

Magyarországon regisztrálták (17 699 

elsőként kérelmező millió lakosonként)…

Első alkalommal benyújtott 

menedékkérelmek az EU tagállamaiban:

Magyarország

2014: 41 215

2015: 174 435

Változás mértéke 2014 és 2015 között: +323 

%

Eurostat 2016.03.04

75. Illegális migráció 

A veszélyhelyzet és rendeleti kormányzás 

bevezetése ellen az egyik érvem az volt, 

hogy a kormányban nem lehet megbízni, 

hiszen egy hasonló helyzettel már visszaélt, 

sőt, jelenleg is éppen visszaél. Itt egy kis 

adalék ehhez:

Talán sokan elfelejtették már, de 2015 óta 

„tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” 

van érvényben, pedig ennek a törvényben 

meghatározott feltételei rég nem teljesülnek 

(magyarul: sehol egy illegális bevándorló, a 

rendőrök, katonák és az őket érthetetlen 

módon helyettesítő biztonsági őrök halálra 

unják magukat a határon).

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.05.06

Az illegális migráció alakulása heti bontásban 

(2020):

(példák)

1. hét: 

Megakadályozott tiltott határátlépés: 227

Feltartóztatott, majd IBH-kapun átkísért: 757

Elfogott, előállított, majd eljárás alá vont: 68

9. hét:

Megakadályozott tiltott határátlépés: 133

Feltartóztatott, majd IBH-kapun átkísért: 808

Elfogott, előállított, majd eljárás alá vont: 91

Police.hu n.a.

https://168ora.hu/itthon/az-orban-kormanyzas-erossegei-es-gyengesegei-a-valasztok-szemevel-185023
https://168ora.hu/itthon/az-orban-kormanyzas-erossegei-es-gyengesegei-a-valasztok-szemevel-185023
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2676142222496604?__xts__%5B0%5D=68.ARDvDBuAJRRWWvMlRzjZQ696m2NTxJYOeoiichwHmCkO0PAb3U_18vO8TGBfR6E7zG6eJTGFi5UZqkJWk5wQdex33gB6hQ6jN80kxyNN_M6pGbEDhUd7q9kR7h7gIoNw7Z0vkKXYcYcI1vHd5H_4v9YyzkTDx4YGn_4cL9h7gmjpqq_8q
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2676142222496604?__xts__%5B0%5D=68.ARDvDBuAJRRWWvMlRzjZQ696m2NTxJYOeoiichwHmCkO0PAb3U_18vO8TGBfR6E7zG6eJTGFi5UZqkJWk5wQdex33gB6hQ6jN80kxyNN_M6pGbEDhUd7q9kR7h7gIoNw7Z0vkKXYcYcI1vHd5H_4v9YyzkTDx4YGn_4cL9h7gmjpqq_8q
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/illegalis-migracio-alakulasa


76. Jogállamiság

Ha engem kérdeznek, ez már az: a diktatúra. 

Legalábbis a egyik feltétele már konkrétan 

teljesült: az ellenőrizhetetlen hatalom.

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.05.06

Az országgyűlési képviselő interpellációt és 

kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány 

tagjához a feladatkörükbe tartozó bármely 

ügyben.

Különleges jogrendben az Alaptörvény 

alkalmazása nem függeszthető fel, az 

Alkotmánybíróság működése nem 

korlátozható.

Az állami szervek kötelesek a képviselőket 

megbízatásuk ellátásában támogatni, és 

részükre a munkájukhoz szükséges 

felvilágosítást megadni. A képviselő 

valamennyi közigazgatási szerv, közintézet 

és közintézmény vezetőjétől előzetesen 

egyeztetett módon tájékoztatást kérhet. E 

jogosultság az érintett szerv működésére 

vonatkozó előírásokra figyelemmel, valamint 

rendeltetésszerű működésének aránytalan 

sérelme nélkül gyakorolható.

Magyarország 

Alaptörvényének 7. 

cikk (2) bekezdése és 

54. cikk (2) 

bekezdése, valamint 

2012. évi XXXVI. 

törvény az 

Országgyűlésről 98. § 

(1) bekezdés

Alaptörvény:

2011.04.25

Hatályos: 

2012.01.01

2012. évi 

XXXVI. 

törvény az 

Országgyűlésr

ől:

2012.04.19

Az idézett 

rendelkezés 

hatályos: 

2020.02.01

77. Btk. módosítása

Ha már spanyol-magyar párhuzamok, akkor 

nehéz megkerülni egy másik polémiát: a 

spanyol csendőrség vezetője az 

álhírterjesztéssel kapcsolatban egy 

sajtótájékoztatón nemrég félreérthetően úgy 

fogalmazott: mindent megtesznek, hogy 

„minimalizálják a kormánnyal szemben 

ellenséges közhangulatot a válság alatt”.

Lett is belőle jókora felháborodás. Vagyis 

akkor közvetlen utasításba kapták, hogy a 

kormányzati propagandával ellentétes 

hangokat elhallgattassák, tudakolták az 

újságírók és az ellenzéki politikusok.

24.hu 2020.05.06

Aki különleges jogrend idején nagy 

nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy 

való tényt oly módon elferdítve állít vagy 

híresztel, amely alkalmas arra, hogy a 

védekezés eredményességét akadályozza 

vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt 

évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.

Btk. 337. § (2) 

bekezdés

Módosítás 

kihirdetése:

2020.03.30

https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2676142222496604?__xts__%5B0%5D=68.ARDvDBuAJRRWWvMlRzjZQ696m2NTxJYOeoiichwHmCkO0PAb3U_18vO8TGBfR6E7zG6eJTGFi5UZqkJWk5wQdex33gB6hQ6jN80kxyNN_M6pGbEDhUd7q9kR7h7gIoNw7Z0vkKXYcYcI1vHd5H_4v9YyzkTDx4YGn_4cL9h7gmjpqq_8q
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2676142222496604?__xts__%5B0%5D=68.ARDvDBuAJRRWWvMlRzjZQ696m2NTxJYOeoiichwHmCkO0PAb3U_18vO8TGBfR6E7zG6eJTGFi5UZqkJWk5wQdex33gB6hQ6jN80kxyNN_M6pGbEDhUd7q9kR7h7gIoNw7Z0vkKXYcYcI1vHd5H_4v9YyzkTDx4YGn_4cL9h7gmjpqq_8q
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://24.hu/kulfold/2020/05/06/koronavirus-spanyolorszag-kormany-ellenzek-kulonleges-jogrend-orban/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv


78. Adatkezelés
Korlátlanul és ellenőrzés nélkül férnek hozzá 

a legszemélyesebb adatainkhoz. 

Donáth Anna 

Facebook oldala
2020.05.06

Személyes adat kizárólag egyértelműen 

meghatározott, jogszerű célból, jog 

gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek 

minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének 

és kezelésének tisztességesnek és 

törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely 

az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A 

személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Hatóság* feladata a személyes adatok 

védelméhez, valamint a közérdekű és a 

közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez való jog érvényesülésének 

ellenőrzése és elősegítése, továbbá a 

személyes adatok Európai Unión belüli 

szabad áramlásának elősegítése

*Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság

2011. évi CXII. törvény 

az információs 

önrendelkezési jogról 

és az 

információszabadságr

ól 4. § (1)-(2) 

bekezdés, valamint 

38. § (2) bekezdés

2011.07.26

Az első idézett 

rendelkezés 

hatályos: 

2018.07.26

A második 

idézett 

rendelkezés 

hatályos: 

2012.01.01

A harmadik 

idézett 

rendelkezés 

hatályos: 

2018.06.30

79.
Igazságszolgáltatá

s bírálata

Magyarországon az ügyészség állam az 

államban, SENKI nem ellenőrizheti és nem 

vonhatja felelősségre. Az évi egy beszámoló 

kellemetlen formalitás a látszat kedvéért.

Hadházy Ákos 

Facebook oldala
2020.05.06

Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, 

ha megítélése szerint nyomozó hatóság vagy 

az ügyészség nyomozást végző szerve (a 

továbbiakban együtt: hatóság) tevékenysége 

vagy mulasztása a beadványt tevő személy 

alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen 

veszélyével jár (a továbbiakban együtt: 

visszásság), feltéve, hogy a rendelkezésre 

álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket - 

ide nem értve a közigazgatási pert - már 

kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs 

számára biztosítva.

2011. évi CXI. törvény 

az alapvető jogok 

biztosáról 18. § (1) 

bekezdés h) pont

2011.07.26

Az idézett 

rendelkezés 

hatályos: 

2018.01.01

80. Tesztek

A kormányzati szereplők eddig gyakorlatilag 

úgy beszéltek a tömeges tesztelésről, mintha 

az nettó baromság lenne.

index.hu 2020.05.06
Országos szűrővizsgálat-sorozatba kezdenek 

a hazai orvosképzők
koronavirus.gov.hu 2020.04.28

https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/posts/831041514051572
https://www.facebook.com/donathannajulia.momentum/posts/831041514051572
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2676452582465568?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/2676452582465568?__tn__=-R
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100111.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100111.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100111.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100111.tv
https://index.hu/video/2020/05/06/fake_news_alhir_tomeges_teszteles_csodafegyver/
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orszagos-szurovizsgalat-sorozatba-kezdenek-hazai-orvoskepzok


81. Btk. módosítása

A homályosan megfogalmazott szabály 

dermesztő hatással lehet a sajtóra és a 

forrásokra, ezenkívül több újságíró is arról 

számolt be, hogy a kormányzat járvánnyal 

kapcsolatos intézkedéseit bemutató 

munkájuk miatt megfenyegették őket és 

lejáratókampányokat indítottak ellenük.

index.hu 2020.05.03

Aki különleges jogrend idején nagy 

nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy 

való tényt oly módon elferdítve állít vagy 

híresztel, amely alkalmas arra, hogy a 

védekezés eredményességét akadályozza 

vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt 

évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.

Btk. 337. § (2) 

bekezdés

Módosítás 

kihirdetése:

2020.03.30

82. Gazdaság

Jelenleg a magyar állam azt csinálja, hogy 

megszorításokkal próbálja egyensúlyban 

tartani a költségvetést. 

Pogátsa Zoltán a 

Partizán YouTube-

csatornán

2020.04.29

Újabb adókönnyítésekről döntött a kormány, 

amelyek 200 milliárd forintot hagynak a 

vállalkozásoknál és a családoknál

Varga Mihály 

Facebook oldala
2020.04.16

83. Gazdaság

Láthatólag a magyar állam nem ebben 

gondolkodik (kompenzáció). Nem akar 

kompenzációt adni a munkavállalóknak.

Pogátsa Zoltán a 

Partizán YouTube-

csatornán

2020.04.29
2020. április 16-án már el is indítottuk a 

bétrámogatási programot.

Schanda Tamás az 

Operatív Törzs 

sajtótájákoztatóján.

2020.04.28

84. Jogállamiság

Az olyan demokratikusan megválasztott 

vezetők, mint Magyarországon Orbán Viktor 

arra használták a járványhelyzetet, hogy 

kiterjesszék hatalmukat. Orbán határozatlan 

ideig felfüggesztette az Országgyűlést és a 

választásokat, és rendeletekkel uralkodik.

washingtonpost.com 2020.04.30
A parlament ülésezik. Ezen a héten például a 

parlament három napon is ülésezett. 

Szijjártó Péter a CNN-

nek
2020.04.09

https://index.hu/kulfold/2020/05/03/amnesty_a_jarvannyal_egyutt_a_cenzura_is_terjed/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
https://www.facebook.com/dobrevklara/videos/1439727492894023/
https://www.facebook.com/dobrevklara/videos/1439727492894023/
https://www.facebook.com/dobrevklara/videos/1439727492894023/
https://www.facebook.com/VargaJuditMinisterofJustice/photos/a.2025259724159640/3302759523076314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/VargaJuditMinisterofJustice/photos/a.2025259724159640/3302759523076314/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=XEU8XuTQeqI
https://www.youtube.com/watch?v=XEU8XuTQeqI
https://www.youtube.com/watch?v=XEU8XuTQeqI
https://www.facebook.com/VargaMihalyKepviselo/videos/274599460237870/?v=274599460237870
https://www.facebook.com/VargaMihalyKepviselo/videos/274599460237870/?v=274599460237870
https://www.facebook.com/VargaMihalyKepviselo/videos/274599460237870/?v=274599460237870
https://www.youtube.com/watch?v=XEU8XuTQeqI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=b5GwSB-KO9g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=b5GwSB-KO9g&feature=emb_title

