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A Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 2. és 3. § tekintetében az 
Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése
1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A koronavírus világjárvány következményeinek 
elhárításával összefüggő szabályok
2. § ( 1 )  A Ko rm á ny  a  k o ro na v í r us  v i l á g j á rv á ny 
következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a 
miniszterelnököt jelöli ki.
 (2) A miniszterelnököt az (1) bekezdés szerinti 
feladatának ellátásában a járványügyi készültség során működő 
Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. 
rendelettel létrehozott Operatív Törzs segíti.
3. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli 
intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
 (2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának 
szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
 (3) A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a 
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 
végrehajtásában.

3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2020. november 4-én lép hatályba.
 Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további 
védelmi intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
e re de t i  j og al ko tó i  h at á s köré be n ,  figye l e m me l  a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 
13. és 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kijárási korlátozás
1. § (1) Éjfél és reggel 5 óra között – a (2) bekezdés szerinti 

kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási 
helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően

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.

(3) Ha  a z  Orszá ggyűl és  e  r e ndel e t  hat á l yá t 
meghosszabbítja, az (1) bekezdés szerinti kijárási 
korlátozás hatályának a fenntartásról a Kormány 
legkésőbb 2020. november 30-án döntést hoz.

2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
2. § (1) 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. 

(2) Tilos az (1) bekezdés szerinti rendezvényt szervezni, 
illetve tartani.

3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a 
mozielőadásokra,  valamint a sportren-
dezvényekre vonatozó védelmi intézkedések

3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti rendezvény fogalma alá 
nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának 
fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak 
nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zenemű-
vészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sport-
rendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sport-
rendezvény) a (2) és (3) bekezdés szerint tartható meg.
(2) 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.

(3) A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a 
nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres 
távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen

a) a páholyokban,
b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében,
c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítmé-
nyének területén, illetve
d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén 
található vendéglátó üzletben.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedések 
betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról 
a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a 
kulturál is vagy sport rendezvény helyszínének 
üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki a 
szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az 
üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a 
(2) és (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedéseket, a 
szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az 
üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és 
gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a 
területet elhagyja.


