
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló, 2020. szeptember 18-án 

megjelent Kormányrendelet főbb rendelkezései 

 

1. A Kormány újonnan megjelent, 431/2020. (IX.18.) Korm.rendelete hosszas előírásokat 

tartalmaz a száj és orr kötelező eltakarásáról. 

Így például a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles 

a) a tömegközlekedési eszközön, 

b) vendéglátó üzlet vendégei kivételével – az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben 

történő munkavégzés során, 

c) a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az 

üzemi helyiségek területének kivételével a bevásárlóközpont területén, 

d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott 

esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától,  

e) az irodák és az üzemi helyiségek kivételével a mozi területén, 

f) többek között a muzeális intézmények, a nyilvános könyvtárak, közművelődési 

intézmények látogatók számára nyitva álló területén, 

h) ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv, posta ügyfelek részére nyitva álló területén, 

és minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a 

helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen 

tartózkodnak egy időben, 

i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, orvosi 

maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan 

módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Fontos tehát kiemelni, hogy 

nem elegendő az eddig elfogadott kendőhasználat.  

Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni, azonban az 

egészségügyi intézményben ápolt és a kórteremben elhelyezett betegekre ez természetesen 

nem vonatkozik.  

A fenti esetekben az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési 

eszközön vagy a helyiségben tartózkodók meghatározott módon viseljék maszkot, a 

rendeletben felsorolt intézkedések és szankciók alkalmazásának terhe mellett.   

Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem megfelelően viselő 

személyekkel szemben akár többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettséget is előírhat az 

üzemeltető.  

Aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más alkalmazottjának 

felszólítására sem viseli meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a 

tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles az utazásból 



kizárni, szabálysértés miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és ezek mellett gondoskodni 

e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról. Egyéb esetekben, aki a 

maszkot például egy üzlet üzemeltetőjének felszólítására sem viseli, azt az üzemeltető köteles 

a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet 

elhagyja. 

A fenti szabályok megsértése esetén az üzemeltetők komoly szankciókra is számíthatnak, 

ugyanis a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 

000 forintig terjedő bírságot szabhatnak ki az ellenőrző hatóságok, míg a kötelezettség 

harmadik, negyedik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget 

meghatározott időtartamra (legfeljebb egy évre) ideiglenesen be is zárathatják. 

2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések 

A Kormányrendelet alapján köznevelési intézménybe, valamint szakképző intézménybe az ott 

foglalkoztatott személy (tanár, adminisztrációs tevékenységet folytató személyek stb.), 

karbantartási, javító tevékenységet folytató személy, nagykorú tanuló csak abban az esetben 

léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket. Amennyiben a gyermek vagy kiskorú tanuló testhőmérséklete az oktatási 

intézményekbe történő belépésekor eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a 

szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. Az 

intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét az országos tisztifőorvos 

határozatban teszi közzé. 

Az oktatási intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges 

karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség 

teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken, illetve a tanulón és illetve az utóbbiakat kísérő 

nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermekeket kísérő egy fő nagykorú 

személy maszk viselése mellett az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet 

be. 

3.A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására 

vonatkozó rendelkezések 

A rendelet előírja, hogy zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, zenés, táncos rendezvény 

– függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres 

jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma 

– beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt. 

Egyebekben a rendezvény helyszínén, valamint a vendéglátó üzletekben – az ott 

foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni. 

2020. szeptember 21-étől – követve több európai ország példáját – 14 nap helyett csak 10 nap 

lesz a kötelező karantén időtartama.  

Összeállította: 

dr. Horváth-Lénárt Szilvia (VDSZ) 



 


