
1 Jogszabály: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről. 
  E tájékoztató összefoglaló jellegű, a közérthető felvilágosítást szolgálja, az irányadó jogszabályt nem helyettesíti.

Új járványügyi korlátozások 
a második veszélyhelyzetben1

Hatályos 2020. november 11-től december 11-ig.

Kijárási tilalom este 8 (20:00) és reggel 5 (05:00) között van. Ebben az időszakban 
otthon kell lenni, néhány kivételtől eltekintve.
Csak az lehet az utcán a kijárási tilalom alatt, aki dolgozik, dolgozni megy vagy 
munkából jön, de ezt igazolni kell. Az igazolást a munkáltatónak kell aláírnia, erre le-
het használni a Kormány honlapján közzétett mintát. A kijárási tilalom ideje alatt lehet 
kutyát sétáltatni az utcán, de csak a sétáltató otthonának 500 méteres körzetében. 
Életét, egészségét veszélyeztető helyzetben is elhagyhatja az otthonát. 
Fontos, hogy mindenkinél legyen fényképes igazolvány.
Az üzletek, boltok este 7-kor (19:00-kor) bezárnak, legkorábban reggel 5-kor (05:00-
kor) nyithatnak ki. Csak a gyógyszertárak, benzinkutak lehetnek nyitva este 7 és reggel 5 
között.
Vendéglátóhelyek (pl. étterem, kávézó, söröző) nem fogadhatnak vendéget. Éttermek 
csak elvitelre adhatnak ki ételt. Kivétel ez alól a menza (pl. iskolai menza az iskolások-
nak, munkahelyi menza az ott dolgozóknak stb.). A szállodák nem fogadhatnak  
turistákat.
Az egyéni szabadtéri sportolás engedélyezett (pl. futás), de az amatőr csapatsport 
(pl. baráti foci, kosarazás) tilos. Bezárnak a szabadidős helyek: például a fitneszterem, 
fedett uszoda, múzeum, könyvtár, mozi, állatkert, korcsolyapálya.
Bölcsődék, óvodák, általános iskolák a szokásos módon működnek. A középiskolás 9. 
vagy felsőbb osztályos tanulók, a főiskolai és egyetemi hallgatók otthonról online tanul-
nak. A kollégiumok bezárnak, de az igazgató, rektor adhat külön engedélyt a maradásra 
(pl. azoknak, akiknek a családja nagyon messze, akár határon túl lakik). Hetente fogják 
tesztelni a kórházak, bölcsődék, óvodák, iskolák, szociális intézmények dolgozóit.
Rendezvényt, gyűlést tartani, szervezni, a helyszínén tartózkodni tilos. Vallási szer-
tartást lehet tartani. Tilos közterületen, nyilvános területen csoportosulni.
Családi és baráti összejövetel (pl. szülinap) maximum 10 fővel tartható.
Temetésen maximum 50 fő vehet részt.
Esküvőn csak a szertartás vezetője vagy anyakönyvvezető, a házasuló pár, a tanúik, a 
házasodók szülei, a házasodók nagyszülei, a házasodók testvérei, és a házasodók gyerme-
kei lehetnek jelen. Lakodalmat nem szabad tartani.

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e35363d964683da1d1a8b57aa9220fe36dfb5f7f/megtekintes
https://kormany.hu/dokumentumtar/munkaltatoi-igazolas-word-formatum?fbclid=IwAR15b7ZkmpWb-u6f8moSrV1MUyzmLYBeJXKytVCkdW83dn5Kz569AyWuShw


A maszkviselés szabályai:

A maszkot úgy kell hordani, hogy az orrot és a szájat folyamatosan eltakarja.
6 éves kor fölött kötelező hordani az alábbi helyeken:
• tömegközlekedési eszközökön (vonat, busz, metró stb.) és a tömegközlekedési esz-

közök zárt megállóiban, és a várókban (pl. metróállomás, buszpályaudvar);
• üzletekben, boltokban, postán, hivatalok ügyfélfogadó helyiségében és minden más 

ügyfélfogadó helyiségben ahol rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egyszerre;
• vendéglátóhelyeken, például amíg az elvitelre vásárolt ételt az étteremben kifizeti a 

vevő;
• egészségügyi intézményben (pl. kórház, rendelő, váró);
• a 10.000 főnél több lakost számláló városok egyes közterületein is maszkot kell hor-

dani. Ezeket a területeket a polgármester jelöli ki. Budapesten ezeket a területeket 
az egyes önkormányzatok jelölik ki, így célszerű mindenütt maszkot hordani. Spor-
tolás közben, parkokban nem kell maszk.

Aki nem tartja be a szabályokat szabálysértést követ el. A helyszínen a bírság 5 ezer 
és 150 ezer forint (ismételt szabálysértés esetén 5.000-200.000), vagy később kapott 
csekken 5 ezer és 500 ezer forint között lehet a bírság összege. A bírság összege üzletek 
esetén ennél magasabb is lehet (legfeljebb egymillió forint) és az üzletet be is zárhatják. 

Vigyázzunk egymásra!


