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ÉFOÉSZ BAZ MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE 

I./  AKTUÁLIS TUDNIVALÓK  A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATBAN 

6 millió 421 ezer a beoltott, 5 193 az új fertőzött és elhunyt 43 beteg 

2022. december 14. - 08:47 

https://koronavirus.gov.hu/  

A beoltottak száma 6 420 546 fő, közülük 6 206 878 fő a második, 3 902 986 fő a harmadik, 

404 962 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt héten összesen 5 193 új fertőzöttet 

igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 176 249 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek 

száma. Az elmúlt héten elhunyt 43 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 

48 380 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 114 134 fő, az aktív 

fertőzöttek száma pedig 13 735 főre nőtt. Jelenleg 1124 koronavírusos beteget ápolnak 

kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. 

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak 

is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az 

oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál 

régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az 

oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi 

oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni. 

Felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcinával is. Az oltóanyag 

egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. A megerősítő oltás a 

pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is felvehető. 

A kormány és az Operatív Törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha 

szükséges további intézkedéseket hoz. 

(Miskolcon a BAZ Megyei Kórházban minden héten pénteki napon 9 órától 16.00 óráig lehet 

regisztráció nélkül menni az oltás felvételére. Előfordulhat változás, ezért  javasolt előtte érdeklődni   

a kórház  46/515-200-as telefonszámán.) 

Letölthető tájékoztatók 
Oltási akcióval kapcsolatos tájékoztatók 

https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok  
 

II./ 

Élelmiszerár-stop - meghosszabbítva 2023. április 30-ig 

Az élelmiszerár-stop részletei 
https://kormany.hu/arstop  

A kormány 2021 őszén átmenetileg árstopot vezetett be egyes alapvető élelmiszerek 

esetében. 

https://koronavirus.gov.hu/
https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok
https://kormany.hu/arstop
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2022 novemberében a kormány arról döntött, hogy kibővíti az egyes alapvető élelmiszerekre 

vonatkozó árstopot. Az árkorlátozás már a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is 

vonatkozik, miközben a korábban megjelölt termékekre is változatlanul érvényes. Az 

élelmiszerár-stop 2023. április 30-ig tart. 

Ennek megfelelően az árszabályozás az alábbi termékekre terjed ki: 

•    kristálycukor 

•    búzafinomliszt (BL 55) 

•    finomított napraforgó-étolaj 

•    házi sertéscomb 

•    csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég 

•    ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej 

    (ezen termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál) 

•    tyúktojás 

•    étkezési burgonya, az újburgonya kivételével 

    (ezen termékek ára nem lehet magasabb a 2022. szeptember 30. napi árnál) 

 

Fontos feltétel, hogy ha a 2021. október 15., illetve a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott 

ár kiárusítás, leárazás, akció, szezonális kedvezmény, promóciós értékesítés során alkalmazott 

ár lenne, úgy a kedvezményes értékesítés előtti árat kell alkalmazni. 

 

Az árszabályozással kapcsolatos tájékoztatást a kereskedőknek ki kell függeszteniük az 

üzletek bejáratánál jól látható helyen, csomagküldő kereskedelem esetén pedig a nyitólapon 

közzétenni azt, a vonatkozó rendeletben foglalt formai és tartalmi előírásoknak megfelelően. 

 

A szabályok betartását az általános fogyasztóvédelmi hatóság, azaz a megyei és fővárosi 

kormányhivatalok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával ellenőrzik. A 

szabályok megszegése pénzbírsággal vagy az üzlet bezárásával büntethető. 

III./ 2023 elsején 15 százalékos nyugdíjemelés lép érvénybe 

Miskolc, 2022. 12. 17.    Összeállította: dr.Szabó Mária 


