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Fokozatosan, szigorú menetrend mellett, a koronavírus-fertőzés területi különbségeire tekintettel 
újraindítható az élet Magyarországon - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján. 
Két szabály változatlan: a leginkább veszélyeztetettek, az idősek biztonságát ezután is garantálni 
kell, és a területi különbségekre is figyelemmel kell lenni. Az aktív fertőzöttek 70 százaléka 
Budapesten és Pest megyében - az összes haláleset 70 százaléka pedig csak a fővárosban - van, 
a kijárási korlátozásokat és a szigorú intézkedéseket ezért Budapesten és Pest megye egyes 
járásaiban továbbra is indokolt fenntartani - fejtette ki a tárcavezető. 

Arról is beszélt, hogy a kormány döntése értelmében a kórházakból kimenő és oda bejövő 
betegeket kötelezően tesztelni kell, ahogyan az idősotthoni dolgozókat is. 

Közölte továbbá, hogy négy egyetem orvostudományi karának összefogásában reprezentatív 
tesztelés kezdődik, ami választ ad arra, az ország körülbelül hány százaléka eshetett át a 
betegségen. 

Kijelenthető, 50 nap megfeszített munkájával Magyarország ma olyan helyzetben van, hogy az 
egészségügy akár a tömeges megbetegedések kezelésére is felkészült -mondta Gulyás Gergely, 
jelezve: a koronavírus-járvány elleni védekezés most véget érő első fázisának legfontosabb 
teendője az egészségügyi rendszer felkészítése volt. 

Kiemelte: a járványt sikerült lelassítani, a magyar számok kifejezetten kedvezőek, viszonylag 
alacsonyan maradt a fertőzöttek száma, de minden ilyen esetben a legrosszabb forgatókönyvre 
kell készülni, ennek megfelelően intézkedtek. 

Hangsúlyozta, a védekezéshez kulcsfontosságú lélegeztetőkészülék-állomány szempontjából is 
ma Magyarország a védekezésre leginkább felkészült országok közé tartozik. 

Gulyás Gergely kijelentette: májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a 
júniusi helyzetről pedig később döntenek. 

A tárcavezető közölte: az egész országban marad az ingyenes parkolás, ez az intézkedés bevált, 
nem eredményezett komoly forgalomnövekedést, viszont lehetővé teszi, hogy aki megteheti, nem 
a tömegközlekedést veszi igénybe, ami segíti a fertőzés terjedésének korlátozását. 

Kiemelte: a rendezvényekre vonatkozó korlátozások érvényben maradnak, augusztus 15-ig az 
500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani. 

Elmondta: az időseket továbbra is arra kérik, hogy csak a legszükségesebb esetekben hagyják el 
az otthonukat, a számukra biztosított 9-12 óra közötti vásárlási időszak megmarad. Emellett 
mindenkit kérnek, hogy viseljen maszkot, illetve takarja el a száját a tömegközlekedésben és 
a boltokban, valamint tartsa be a 1,5 méteres távolságot - tette hozzá. 



A miniszter hangsúlyozta: vidéken a kijárási korlátozásokat eltörlik, új, az eddiginél lazább 
szabályokat állapítanak meg, de azt kérik, hogy a védekezési intézkedéseket ott is mindenki tartsa 
tiszteletben. 

Kifejtette: május 4-től engedélyezett az éttermek, szállodák és kávézók nyitva tartása a 
kerthelyiségekben, teraszokon. A strandok, szabadtéri múzeumok kinyithatnak. Szolgáltatások 
korlátozások nélkül nyújthatók, az amatőr és profi sportban engedélyezik az edzéseket és 
zártkörű rendezvényeket. Az esküvők, temetések, szentmisék, istentiszteletek a korábbi 
szabályok betartásával megtarthatók – sorolta. 

(...) 

Május 4-től feloldja a kormány a magánegészségügyre vonatkozó korlátozásokat – közölte. 
Elmondta, a korlátozások feloldása azért is fontos, mert a magánegészségügy hozzá tud járulni a 
közegészségügyi tehermentesítéséhez. 

Hozzátette: a közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben, különböző időpontokban 
oldják fel különböző szakrendelésekre vonatkozóan. A részletszabályokat tartalmazó rendelet 
rövidesen megjelenik – közölte. 

Kitért arra, hogy a magyar oktatási rendszer a jelenlegi helyzetben felkészült a hétfőn induló 
érettségi megtartására, a lehető legkisebb kockázattal lebonyolíthatóak a vizsgák. Elmondta, a 
vizsgázók több mint 97 százaléka úgy döntött, most érettségizik, a többiek ősszel. 

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy hétfőtől több adatot közölnek: a megbetegedésekre és 
halálozásokra vonatkozó adatokat külön közlik Budapestre és azokra a Pest megyei járásokra 
nézve, ahol fennmaradnak a kijárási korlátozások, továbbá az ország többi területére vonatkozóan. 

A miniszter kérdésre válaszolva arról, hogy mit terveznek, ha az erről szóló felhívás ellenére nem 
lesz elegendő vérplazma, elmondta: jelen pillanatban egy olyan terápiát próbálnak ki a magyar 
egészségügyben, ami reményeik szerint eredményes lehet. Ezt azonban most még nem lehet 
egyértelműen kimondani, így a kérdést most még idő előttinek tartja. 

Az orvosi protokolltól függ, kinél hányszor kell a tesztelést elvégezni, mára jelentős a tartalék 
tesztekből, így semmi akadálya nincs, hogy ha szükséges, többször is megtegyék ezt - közölte egy 
másik felvetésre. A kormány döntött arról is, hogy a egészségügyi dolgozóknál a tesztelést 
felgyorsítják, és mindenkinél elvégzik, aki idősotthonban dolgozik, illetve, aki betegként kórházba 
bemegy, onnan kijön. 

Arról, hogy az otthoni karanténban lévőknél hogyan állapítják meg a gyógyulást, közölte: ezt is 
minden esetben orvosi protokoll határozza meg. Arra a kérdésre, hogy az idei tanévben 
újranyithatnak-e még az iskolák, azt mondta: bizonytalanok ebben, a járványügyi helyzettől függ. 
Most azt lehet mondani, hogy június 2-ig iskolába menni a korábbi szabályok szerint nem 
kell, és nem is lehet. A gyermekek felügyeletéről gondoskodni kell az iskolákban, ez jelenleg 
is így van – közölte. 



(...) 

Remélik, augusztus 20-ra a nemzeti ünnepre lehet programokat csinálni, de erről ma felelősen 
nyilatkozni nem lehet - tette hozzá egy másik felvetésre. 

(...) 

Az idei nyári turistaszezonra vonatkozó kérdésekre válaszolva Szentkirályi Alexandra 
kormányszóvivő azt közölte: arra készül a kormány, hogy ha kisebb késéssel is, de a belföldi 
turisztikai szezon - a járványhelyzetre tekintettel - azért el fog indulni. A külföldi turisták 
elmaradásával azonban számolni kell, és fontos ezt ellensúlyozni, ezért döntött a kormány a SZÉP-
kártyára utalható összeg emeléséről - tette hozzá. 

A külföldi nyaralásról azt mondta: a magyarok körében leginkább kedvelt turisztikai célpontok 
ezekben a hetekben hoznak enyhítő intézkedéseket, de a jelenlegi helyzetben európai uniós 
egyeztetés szükséges az ügyben. 

Arra biztatott mindenkit, hogy ha teheti, akkor töltse itthon a nyaralását, mert ezzel támogathatja a 
turisztikai és vendéglátási szektorban dolgozó 400 ezer ember munkáját is. 

A kormány tervez átképzéseket, oktatási programokat, szükség esetén a közmunkaprogram 
bővítését, minden eszközt igénybe vesz, hogy ne legyen olyan, aki három hónappal a munkája 
elvesztése után - sikertelen piaci elhelyezkedés esetén - ne kapna ajánlatot az államtól - közölte 
munkaügyi kérdésben. 

(...) 
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