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TISZTELT LAKOSSÁG!
Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától a 478/2020. (XI.3.) Kormány rendeletével a
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.Kormány rendeletével 2020. november 11. napjával az alábbi intézkedéseket
vezeti be.

1. Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este
8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban
igazolni szükséges.
KIVÉTEL:
a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint
életvédelmi céllal,
b)munkavégzés céljából,
c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a
lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és
d)a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a
szálláshelyre történő közlekedés céljából, amelyet okirattal igazolni szükséges.
A kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a
tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy
a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres
körzete nem hagyható el!
2.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel
elvitele céljából lehet tartózkodni.
Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

3. Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva,
és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.
Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr,
személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.
4.

A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket
fogadhatnak.

5. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint
a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint
tarthatóak meg.

6. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Az egyéni szabadtéri sportok
gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók
e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
Tilos a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen
a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása.
Kivétel a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és
sportrendezvény alkalmával.
7. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett
uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat stb.
8. A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva
tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg.
9. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.
A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. Az
egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át.
10. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg.
A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén
kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.
11. Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak.
12. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
13. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott
személyek vehetnek részt.
a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,
b) a házasulók,
c) a házasulók tanúi,
d) a házasulók szülei, nagyszülei,
e) a házasulók testvérei és
f) a házasulók gyermekei lehetnek jelen.
14. Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön
kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
15. A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is
érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés
kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint
a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.
A fenti védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével
ellenőrzi.
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