
• Rendkívüli jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött 
szerdai ülésén a kormány. A következő órákban és napokban 
kormányrendeletek fognak megjelenni. 

• A kormány szakemberekkel és az uniós országokkal is folytatott 
megbeszéléseket, minden lépést egyeztetnek, különösen Szlovéniával és 
Ausztriával.  

• Legkésőbb ma éjféltől beutazási tilalom lesz Olaszországból, Kínából, Dél-
Koreából és Iránból, ezekből az országokból senki nem léphet be 
Magyarországra, kivéve, ha magyar állampolgár, akiknek otthoni 
karantént rendelnek el két hétre; a karanténokról szóló határozatokat a 
határon megkapják, ezt a rendőrség ellenőrizheti. 

• A szlovén, osztrák határokon azonnali hatállyal visszaállítják a 
határellenőrzést; a repülő-, vonat- és buszjáratokat ezekből az 
országokból leállítják szerda éjféltől (figyelnek a nem közvetlen járatokra 
is); csak a magyar állampolgárok bejutását biztosítják.  

• Szankciókkal sújtják a valótlan nyilatkozatokat tevőket, és azokat is, akik 
megszegik a karantént. 

• Bezárják az egyetemeket, csütörtöktől, legkésőbb hétfőtől; az egyetemi 
oktatás csak távoktatásként történhet.  

• A 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri 
rendezvényeket betiltják. Ez a gyárakra, munkahelyekre, éttermekre és 
bevásárlóközpontokra nem vonatkozik, de a szórakozóhelyekre, mozikra 
és színházakra igen, függetlenül a nézők számától. Zárt kapus meccsek 
lesznek. 

• Azt egyelőre nem tudni, az intézkedés érinti-e a templomi miséket, erről 
egyeztetések folynak. Az Országgyűlésre ugyanakkor nem vonatkozik a 
döntés. 

• Felfüggesztik a Határtalanul programot. 
• Megtiltják az iskoláknak a külföldi kirándulásokat. A diákok nyári kéthetes 

külföldi nyelvtanfolyamát is egy évvel elhalasztják. 
• A technikai rendelkezéseket is könnyítik, így például a lejáró okiratokat 

(például személyik, jogosítványok) nem kell addig megújítani, amíg 
fennáll a vészhelyzet, azok érvényesek továbbra is. 

• A háziorvosok szerepében nem kell egyelőre változás, kellő számú 
maszkkal rendelkezünk, egészen speciális maszk, úgynevezett 
félálarcból több mint hatvanezer van, és ezeket azok a dolgozók 
kapják, akik olyan kórházakban dolgoznak, ahol koronavírus-fertőzés 
gyanújával kezelnek embereket.  

• 120 ezer, már megrendelt maszk áll Hamburgban, mert a németek 
teljes exporttilalmat rendeltek el, azt sem engedik ki, amit mi 



megrendeltünk. Az ország mindent megtesz, hogy beszerezze a 
szükséges felszereléseket. 

• Rémhírek terjesztése a válsághelyzetben közveszéllyel fenyegetésnek 
minősül, büntethető. 

 

 


