
Veszélyhelyzet kihirdetése 2020. 11. 04-től 

A 2020. november 3-ai Magyar Közlönyben  kihirdetésre került a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, amely alapján a Kormány  

2020. november 04. napjától 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alkalmazandó, amelynek értelmében a 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja.  

Bizottsági és testületi ülések tartására veszélyhelyzet idején nem kerülhet sor. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelettel a Kormány a veszélyhelyzet idejére további szigorításokat vezetett be: 

o Éjfél és reggel 5 óra között  kijárási korlátozást vezettek be,  

kivéve 
a) munkavégzés céljából, 
b) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, 
c) a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre 
történő közlekedés céljából 
vagy 
d) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, 
valamint életvédelmi céllal 
éjfél és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 
elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. 

o Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni 

a) amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, 
nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján 
nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és 

b) amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. 
 Tilos ilyen rendezvényt szervezni, illetve tartani. 

o Az előző pont szerinti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet 
valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak 
nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a 
nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény) 
az alábbiak szerint tartható meg: 

A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – 
a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen 
kell hagyni és 
b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, 
azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 
1,5 méteres távolságot kell biztosítani. 



o A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
törvényben meghatározott 
a) muzeális intézmény, 
b) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény, 
c) kép- és hangarchívum, 
d) közművelődési intézmény, 
e) közösségi színtér, valamint 
f ) integrált kulturális intézmény 
látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. 
  

o A fenti pontok szerinti védelmi intézkedések betartásáról  az intézmény üzemeltetője 
köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki az üzemeltető, vagy az üzemeltető alkalmazottja 
felszólítására sem tartja meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető 
vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, 
hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja. 

o A rendőrség által alkalmazandó szankciókat szabályozza a Korm. rendelet - amely 
szerint 100.000.- forinttól  1 millió forintig terjedő pénzbírsággal is sújtható a szabályokat 
figyelmeztetés után sem betartó személy. 

o Továbbá elrendelhető a helyiség, terület,  intézmény illetve helyszín  legalább 1 napra, 
legfeljebb 1 év időtartamra  történő ideiglenes bezáratása. 

o A Korm. rendelet megerősítette, hogy a járványügyi készültségi időszak szabályai – így 
például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak. 

 


