
Tájékoztató a koronavírusról 

 

További hiteles információkat a www.koronavirus.gov.hu oldalon talál! 

Információs vonalak: 

06 80 277 455 

06 80 277 456 

e-mail: koronavirus@bm.gov.hu 

Mit kell tudni a koronavírusról? 

A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes 

koronavírus törzsekről ismert, hogy képesek az emberben is fertőzést okozni. A 

koronavírusok mind állatról emberre, mind emberről emberre terjedhetnek. 

Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbetegedést okozó koronavírusoknak. A 2012-

ben az Arab-félszigetről kiinduló, a közel-keleti légzőszervi szindróma járványát okozó 

koronavírus elsődleges forrása a teve volt, míg a 2002-ben Kínából kiinduló, a súlyos akut 

légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus a denevérről cibetmacskák közvetítésével 

terjedt át emberre. 

A mostani járványt okozó új koronavírus 2019 végén került azonosításra Kínában. Az új 

koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19 (coronavirus disease -

 koronavírus okozta megbetegedés 2019). Ez a vírustörzs a kínai Vuhanban a 2019 

decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt. 

Megelőzés 

 

Fontos tudni, hogy a koronavírus (az influenzához hasonlóan) cseppfertőzéssel terjed 

A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az influenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy 

szájból származó apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, 

tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. Ezért is fontos több mint 2 méter 

távolságra maradni a megbetegedett személyektől és betartani az alapvető higiéniai 

szabályokat, mert azzal megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz 

vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl.  

A megelőzéshez a legfontosabb óvintézkedések 

Néhány egyszerű higiénés szabály betartásával jelentősen csökkentheti az esélyét annak, hogy 

elkapja a fertőzést 

 Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is 

fontos, hogy ne utazzon most például a gócpontnak számító Észak-Olaszországba 

vagy olyan más területekre, amiről már tudni lehet, hogy sok a fertőzött.   

 Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet, mert pl. a 

közelmúltban valamely külföldi fertőzött területen járt! 



 Alaposan és gyakran mosson kezet!  Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60% 

alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az 

ujjai közötti területekre is! 

 Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre. 

 Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és száját zsebkendővel, utána dobja 

ki a zsebkendőt és mosson kezet! 

 Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget! 

 Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az érintkezés minden formáját! 

 A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti 

ölelést tanácsos mellőznie. 

 Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, pl. fogyasszon elegendő 

vitamint! 

Ha Ön egészséges, az arcmaszk használata önmagában nem előzi meg a fertőzést. 

Az arcmaszk a megbetegedetteknek ajánlott, hogy ne terjessze a vírust egy-egy 

tüsszentéssel vagy köhögéssel! 

El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek nincsenek tünetei? 

A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken 

keresztül történik. Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a betegséget, akinek 

egyáltalán nincsenek tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél csupán enyhe 

tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, akinél 

csupán enyhe köhögés jelentkezik és nem érzi betegnek magát. 

 

A betegség leggyakoribb tünetei 

 A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 

 Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, 

hasmenés, légszomj. 

 Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. 

 Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik 

magukat betegnek. 

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek érzi magát? 

Ha Ön vagy egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy fertőzött területen (pl. Észak-

Olaszország) járt, vagy Ön akár itt Magyarországon fertőzött személlyel érintkezett és a 

fenti tünetei jelentkeznek, akkor az első legfontosabb teendők: 

  

 Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! 

 Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja 

fel háziorvosát! 

 A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt. 



 Ha felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, akkor a háziorvos értesíti a mentőket 

és a mentő kórházba szállítja Önt. 

 A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot 

végeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem. 

 Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor 

kórházi megfigyelés (karantén) alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség 

mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású. 

  

Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha megfertőződik? 

  

Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertőződik valaki, a legtöbb esetben -  az 

influenzához hasonló tünetekkel  - enyhe lefolyású a betegség. 

A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. 

A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes.  Rájuk 

kell legjobban vigyáznunk! Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség 

és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő 

egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy 

cukorbetegség, valamint az idősebbeknél. 

  

A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű. 

 

Rendkívüli kormányintézkedések: határellenőrzés, beutazási tilalom, hatósági házi 

karantén 

 

A már kihirdetett veszélyhelyzet keretében a kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el az 

immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány megelőzésére, a magyar emberek 

egészségének és életének megóvása érdekében. 

A kormány kihirdette a 41/2020. (III. 11.) rendeletét az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről. 

A kihirdetett intézkedések: 

1) A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a magyar-szlovén, valamint magyar-osztrák 

határon. 

2) Beutazási tilalom a nem magyar állampolgároknak Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából 

és Iránból. Magyarország területére nem léphetnek be a járvány gócpontjának számító 

országokból (Olaszország, Kína, Dél-Korea és Irán területéről) érkező nem magyar 

állampolgárok. Magyarország területére nem léphet be ugyanezen országok területéről 



nemzetközi személyszállítást végző vasúi jármű, autóbusz, valamint – a leszállás nélküli 

áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű. 

3) Hatósági házi karantén A hatóság nemcsak kórházi karanténra, hanem hatósági házi 

karanténra is kijelölhet potenciális fertőzötteket. Azok a magyar állampolgárok is hatósági 

házi karanténba kerülnek, akik Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkeznek az 

ország területére, akkor is, ha tünetmentesek. Ők a Magyarországra való belépés során, 

egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek. Akiknél az egészségügyi 

vizsgálat az új koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban (pl. kórházi 

karantén) kerülnek elhelyezésre. Akiknél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja 

nem merül fel, ők is kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági 

házi karanténnak alávetni magukat. E személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba 

veszi, a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi. 

A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési 

önkormányzat polgármesterének feladata. Azok a magyar állampolgárok, akiknél az alapos 

orvosi vizsgálat során az új koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek 

Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a hatóság előírásainak megfelelően 

elhagyják Magyarország területét vagy a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre. 

4) A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a 

veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek. 

5) Tilos a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása. 

6) Az összehangolt védekezés érdekében rendkívüli szünetet a köznevelési intézményekben 

(iskolákban, óvodákban) az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem 

rendelhet el saját hatáskörében. 

7) Tilos megtartani azt a rendezvényt, amelynek létszáma zárthelyen 100 főnél több, 

nem zárt helyen pedig 500 főnél több. E korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a 

helyiség üzemeltetőjének a felelőssége, 

8) A középiskolásoknak meghirdetett Külföldi Nyelvtanulási Programot felfüggesztjük. 

9) A külföldi iskolai kirándulás tilos. A már lefoglalt külföldre irányuló iskolai kirándulást le 

kell mondani. 

10) Magyarország területéről kiutasítjuk és kitoloncoljuk azt a nem magyar állampolgárt, aki 

a járványügyi hatóság által elrendelt karantén szabályait megszegi. 

11) A magyar emberek védelme érdekében, valamint az egészségügy, a honvédelem, a 

rendvédelem, a közigazgatás működésének biztosítására nem utazhatnak külföldre (vagy csak 

az ágazati miniszter külön engedélyével tehetik azt) az egészségügyi dolgozók, a hivatásos, 

szerződéses állományú katonák, a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos 

katonák, a honvédelmi alkalmazottak, a rendvédelmi hivatásos állomány, a rendvédelmi 

dolgozók, az adóhatóság alkalmazottjai, és a kormánytisztviselők. A minisztériumok esetében 

külföldi kiküldetés elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével 

kerülhet sor. 

12) A Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi 

intézkedések végrehajtása során, támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervet szakfeladatainak ellátása során. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-

egészségügyi Intézetei a NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az 

intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért 

Felelős Operatív Törzs vezetőjének. 


