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Magyarországi intézkedések a koronavírus-járvány ideje alatt 

 

 2020. március 30-ig hét repülőgép szállított Kínából Magyarországra fontos vírusvédelmi 

eszközöket,a héten újabb húsz repülőgépet várnak több száz tonna szállítmánnyal. 

 Orbán Viktor miniszterelnök szerint a feladat összerakni minden idők valaha volt legnagyobb 

gazdaságélénkítési csomagját, célul kitűzve a növekedést, a munkahelyek megőrzését és a 

munkahelyteremtést. 

 Megemelt előleg, kitolt határidők, könnyebb elszámolás – ezeket vezették be az uniós 
társfinanszírozású projekteknél. 

 Újra megnyílt a somoskőújfalui határátkelő. 

 Helyi használatra maszkokat gyártanak a szakképző intézmények. 

 A kormány átfogó tájékoztató akciót indított, hogy minden magyar állampolgár értesüljön a 
kijárási korlátozás legfontosabb részleteiről. A kabinet televíziós kisfilmek, külterületi plakátok 
és internetes videók közzétételén túl telefonhívással 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. 

 Elkészült az új koronavírus okozta fertőzések diagnózisának és terápiájának kézikönyve, amely 
hatékony segítséget nyújt a kórházaknak 

 Kijárási korlátozást vezettek be Magyarország egész területén. 

 Minden egészségügyi dolgozó ingyen utazhat a helyközi közlekedésben. 

 Módosult a helyközi közlekedési szolgáltatók menetrendje, a járatok hétfőtől tanszüneti 
menetrendben közlekednek. 

 A magánszemélyek és vállalkozások 2020. március 18-ig megkötött hiteleinek tőke- és 
kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztették. 

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

 Több mint 81 ezer kisvállalkozó kap mentességet június végéig a kisadózó vállalkozások tételes 

adója, a kata megfizetése alól. 

 A turizmusban, a vendéglátásban és a médiaszolgáltatásban működő cégeknek nem kell 

járulékot fizetniük. 

 A kormány felfüggesztette a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat. 

 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 hónapra mentesül a munkabér utáni közterhek 

megfizetése alól. 

 A munkavállalási szabályok rugalmasabbá váltak. 

 A szabályok szigorú betartása mellett kinyithatják a piacokat. 

 Online formában is megvalósíthatók a felnőttképzések. 
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 A válság idején is biztosítani kell az áruk akadálytalan forgalmát. 

 A külföldről Magyarország területére belépő magyar állampolgároknak a Magyarország 

területére történő belépéskor egészségügyi vizsgálatnak kell alávetniük magukat, melynek 

eredményétől függően különböző típusú karanténba kerülnek. 

 Lehetővé teszik a humanitárius folyosó nyitva tartását az áthaladó külföldi 

magánszemélyeknek. 

 Magyarország kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben a koronavírus-járvány 

okozta veszélyhelyzetre tekintettel vám- és áfamentességet kért a külföldről behozott 

szájmaszkokra, lélegeztetőgépekre és egyéb egészségügyi védőfelszerelésre. 

 Az agrártámogatások kifizetésével segítik a gazdálkodókat. 

 Megtiltották a koronavírus-betegek gyógyításában alkalmazott gyógyszeralapanyag kivitelét 

Magyarországról. 

 Könnyítéseket vezettek be a hiteleseknek. 

 Jó ütemben halad a konténerkórház építése Kiskunhalason, már a lélegeztetéshez szükséges 

eszközöket is beszerelték. 

 Megjelentek a családtámogatások meghosszabbításáról szóló rendeletek. 

 Minden utazási kedvezményt igazoló okmány érvényessége meghosszabbodik. 

 Elindult az adományvonal és a https://segitunkegymasnak.hu/ weboldal, előbbin pénzt, utóbbin 

többek között önkéntes munkát, eszközt lehet felajánlani. 
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