
Megjelent a Magyar Közlöny 104. száma, amely többek között tartalmazza a Kormány 
191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletét a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, 
valamint az ellenőrzött bejelentésről 

  

1. Általános rendelkezések 

A rendelet 

a) a kormányzati igazgatási szerv, 

b) a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági 
hatáskör gyakorlására kijelölt szerv vagy szervezet, 

c) a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági 
hatáskör gyakorlására feljogosított személy hatáskörébe tartozó, az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szerinti, kérelemre 
induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra terjed ki. 

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az 
ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. E rendelet alkalmazásában 
– az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően – engedély valamennyi 
olyan – hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló – határozat, amely 
az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére 
valamely jog gyakorlását biztosítja. 

  

E rendelet hatálya nem terjed ki 

1) az 1. mellékletben meghatározott ügyekre, 

2) azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi 
kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag 
engedéllyel gyakorolható, 

3) az Ákr. szerinti eljárásokra, 

4) azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, 
oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik, 

5) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre 
és 

6) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé 
vagy kötelezővé. 



A fentebb ismertetett eljárás helyett – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – nem 
folytatható le Ákr. szerinti kérelemre induló hatósági eljárás. 

Az a)-c) pontok alá tartozó szerv, valamint a települési önkormányzat jegyzője a 
bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet 
biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus 
visszaigazolást küld. Az e-mail-címet a hatóság, valamint a települési önkormányzat 
hivatalos honlapján közzé kell tenni. 

  

2. A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség 

Az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – 
engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc 
napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére 
vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban 
meghatározott hatályossági időtartam alatt. Az értesítést elektronikus úton, vagy ha 
ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és 
abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát. A szóbeli közlésről az Ákr. 
szerinti tartalommal feljegyzést kell készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály 
alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni. A hatóság az automatikus 
döntéshozatallal intézhető ügyben, valamint azon ügyben, amelynél a sommás eljárás 
feltételei fennállnak, döntést hoz. 

  

3. Az ellenőrzött bejelentés 

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett 
bejelentésnek minősül e rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap 
útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail 
útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban 
a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást 
engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor. Az e-mail útján tett bejelentést 
a hivatalos honlapon közzétett e-mail-címre kell megküldeni. A határidőbe nem 
számít bele az a nap, amelyen a bejelentés a hatósághoz megérkezik. 

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az eljáró hatóságnál a munka szünetel, 
a határidő a következő munkanapon jár le. A bejelentés az engedélykérelemre 
jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez – a rendeletben foglalt 
kivétellel – mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. A bejelentéshez nem 
kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet 
körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt 
dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat 
a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető. A 
bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások 



illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha 
e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 
100%-ára kell kiegészíteni. Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró 
hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység 
a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható. 

  

4. A közérdek érvényre juttatása 

A hatóság a meghatározott határidő letelte előtt a tevékenység végzését végzéssel 
megtiltja, ha 

a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá, 

b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység 
jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a 
közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye 
fennáll, 

c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, 

d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti 
feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy 

e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan 
megalapozott következtetést lehet levonni. 

A végzést nem kell megindokolni. A végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak. 

Az eljáró hatóság a végzést köteles meghozni, ha ezt a szakhatóság a rendeletben 
meghatározott okból kezdeményezi. A végzés közlését követően a hatóság 
engedélyezési eljárást folytat le. 

Az eljárásban 

a) az e rendelet szerinti bejelentést kérelemnek kell tekintetni, 

b) az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentés benyújtásának a napja, valamint 

c) függő hatályú döntés meghozatalára nem kerül sor. 

A bejelentés alapján folytatott tevékenység tekintetében a hatóság és a szakhatóság 
kiemelt figyelmet fordít a szükség szerinti hatósági ellenőrzés elvégzésére. Az 
ellenőrzésről az ügyfél értesítése az Ákr. szerinti feltétel hiánya esetén is mellőzhető. 



Az ellenőrzésre az Ákr. ellenőrzésre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy kérelemre történő ellenőrzésnek nincs helye. 

  

5. A hatóság hallgatása 

Ha a határidő úgy telik el, hogy az értesítés elektronikusan nem kerül közlésre, vagy 
azt a bejelentővel szóban vagy távközlő berendezés útján nem közlik a határidő lejártát 
követő napon az értesítést közöltnek kell tekinteni. 

Az értesítés akkor tekinthető közöltnek, ha 

a) a bejelentés szerinti tevékenység e rendelet hatálya alá tartozik, 

b) a bejelentést a meghatározott módon, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
szervnél tették meg, és 

c) a b) pont szerinti feltételek a bejelentés megtételének automatikus elektronikus 
visszaigazolásával igazolhatóak. 

  

6. Egyéb rendelkezések 

Ha e rendelet alapján a tevékenység engedély helyett bejelentés alapján folytatható, 
azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy 
tény megállapításáról – így különösen valamely adatszolgáltatási kötelezettség, 
további eljárások megindításával kapcsolatos kötelezettség – is rendelkezni kell, a 
tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség elmulasztása. 

A kapcsolódó kötelezettségről a hatóság a joghatás beálltát követő nyolc napon belül 
döntést hoz.  

  

7. Záró rendelkezések 

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

Az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol e rendelet 
alapján a tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél 
kérheti, hogy az engedélykérelme az e rendelet szerinti bejelentésnek minősüljön. A 
kérelem esetén a hatóság e kérelem benyújtásától számított, e rendeletben foglalt 
határidőkben jár el. 

 



 

 

 

Megjelent a Magyar Közlöny 98. száma, amely az alábbi, veszélyhelyzettel 
összefüggő, kormányrendeleteket tartalmazza: 

  

A Kormány 178/2020. (V. 4.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot 
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. 
(III. 18.) Korm. rendelet szerinti teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére 
vonatkozó részletszabályokról 

  

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben meghatározott 
teljes hiteldíj mutató kiszámításakor a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjnak a 
koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra 
vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben meghatározott 
időpontig alkalmazott mértékét kell figyelembe venni. A kedvezményes THM-mel 
egyidejűleg a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 
83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően számított teljes hiteldíj 
mutatót is közzé kell tenni. A közzétett teljes hiteldíj mutatót, valamint a 62/2020. Korm. 
rendeletben meghatározott időpontot követő törlesztőrészlet várható összegét a hitelre 
vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató és a törlesztőrészletek 
feltüntetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell feltüntetni. A kereskedelmi 
kommunikációban alkalmazott tájékoztatást a hitel alapjául szolgáló szerződéskötési folyamat 
során nyújtott tájékoztatásokban is alkalmazni kell, a figyelem felkeltésére alkalmas módon. 

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

  

A Kormány 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi 
és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről 

  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, 
felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében – ehhez kapcsolódóan 
az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezését is ideértve – az ezen 
adatkezelési célból kezelt személyes adat kezelése tekintetében 



a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet  III. 
fejezete, valamint 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) alapján az érintettet megillető jogok gyakorlását az e rendeletben 
meghatározott eltérésekkel kell biztosítani.  

E célból végzett adatkezelés tekintetében az érintettnek az adatkezelőhöz 

a) az Infotv.  

b) az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogok gyakorlása érdekében benyújtott kérelme 
alapján teendő minden intézkedést a veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen 
intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját 
követő nap. Az érintettet erről a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül tájékoztatni kell. 

Az általános adatvédelmi rendelet szerinti tájékoztatást, illetve az Infotv. szerinti előzetes 
tájékozódáshoz való jog tekintetében biztosítandó tájékoztatást teljesítettnek kell tekinteni, ha 
a rendeletben meghatározott célból végzett adatkezelés esetében az adatkezelés céljait, 
jogalapját és terjedelmét közérthető formában rögzítő általános tájékoztató elektronikus úton 
közzétett módon az érintett rendelkezésére áll. E célból végzett adatkezelés tekintetében az 
általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az Infotv.-ben meghatározott jogok érvényesítése 
esetén a bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárás határidejének kezdő 
napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap. 

A veszélyhelyzet megszűnéséig az Infotv. szerinti, a közérdekű és a közérdekből nyilvános 
adat (közérdekű adat) megismerésére irányuló igényekre vonatkozó, az Infotv. III. Fejezete 
szerinti rendelkezéseket az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

Az Infotv.-től eltérően a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet 
benyújtani, valamint az Infotv.-től eltérően az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő 
által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek az Infotv. szerinti közfeladatot 
ellátó szerv előtti személyes megjelenésével. Az Infotv.-től eltérően a közérdekű adat 
megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv 
az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek 
az Infotv. szerinti határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai 
ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül 
tájékoztatni kell. Az Infotv.-ben meghatározottakat nem érintve, e határidő egy alkalommal 45 
nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti 
közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is 
veszélyeztetné. Erről az igénylőt a határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell. 

Az Infotv.-ben meghatározottaktól eltérően az adatigénylést az adatigénylés teljesítéséért az 
Infotv. szerint megállapított költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 45 napon 
belül kell teljesíteni akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. szerinti 
határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását 



veszélyeztetné. Ebben az esetben az Infotv.-ben meghatározott tájékoztatást az igény 
beérkezését követő 45 napon belül teljesíteni kell. 

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. 
alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését 
követő 45 napon belül kell írásban vagy – ha az igényben az elektronikus levelezési címét 
közölte – elektronikus levélben értesíteni az igénylőt. 

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

Az 1–2. §-ban foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő 

a) adatkezelésekre, az ehhez kapcsolódó kérelmekre, tájékoztatásokra, illetve eljárásokra, 
valamint 

b) közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényekre is alkalmazni kell. 

  

  

A Kormány 181/2020. (V. 4.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi 
karantén elektronikus ellenőrzéséről 

  

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. 
rendelet szerinti hatósági házi karantén (hatósági házi karantén) szabályainak betartását az 
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (rendőrség) ellenőrzi. A 
járványügyi hatóság elrendeli a hatósági házi karantén szabályai betartásának az érintett 
nagykorú cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és 
általa megadott egészségügyi adatainak továbbítására alkalmas elektronikus szoftver 
alkalmazásával történő ellenőrzését, ha nyilatkozik, hogy 

a) a szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő eszközzel 
rendelkezik, és 

b) a szoftver telepítését és használatát önként vállalja. 

A járványügyi hatóság a nyilatkozat beszerzése érdekében a rendőrség közreműködését 
kérheti. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténra kötelezett személyt a nyilatkozat 
megtétele előtt 

a) tájékoztatja a szoftver telepítésének és használatának önkéntességéről, továbbá a szoftver 
telepítésének feltételeiről, a szoftver használatával járó előnyökről és kötelezettségekről, és 

b) figyelmezteti, hogy az önkéntes nyilatkozat megtétele esetében a szoftver telepítésének, 
illetve használatának elmulasztása szabálysértésnek minősül, 



c) figyelmezteti, hogy az önkéntes nyilatkozat megtétele hiányában ellenőrzésnek van helye, 
valamint a hatósági házi karantén szabályainak megszegése miatt magasabb összegű bírság 
kiszabására van lehetőség. 

A szoftver telepítésére és használatára vonatkozó kötelezettség teljesítését a rendőrség – 
elsősorban elektronikus úton – ellenőrzi, amely során a nyilatkozatot tevő személy köteles 
együttműködni, és a szoftverrel a rendőrség által előírt műveletet elvégezni. A rendőrség a 
szoftver útján megadott mozgási adatokat elektronikus úton is összevetheti a hatósági házi 
karanténra kijelölt hely adataival. 

Az ellenőrzés nem járhat az érintett személy magánéletének szükségtelen zavarásával, 22.00 
és 6.00 óra között az érintett személy pihenése indokolatlanul nem zavarható meg. A 
személyes ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a szoftver által biztosított ellenőrzés 
kijátszásának gyanúja merül fel, vagy ha az érintett személy a szoftver használatát elmulasztja. 

A hatósági házi karantén megszűnésével az érintett személy a szoftvert törli, a rendőrség az 
érintett személy ellenőrzését megszünteti. Ha a hatósági házi karanténra kötelezett személy 
nem tesz nyilatkozatot, a hatósági házi karantén szabályainak megtartását a rendőrség 
személyes jelenlét útján fokozottan ellenőrzi. 

A rendőrség haladéktalanul értesíti a járványügyi hatóságot, ha az érintett személy a szoftver 
telepítésével vagy használatával kapcsolatos kötelezettségét megszegi. Azzal az érintett 
személlyel szemben, aki szabálysértést követ el, 

a) a kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege 
háromszázezer forint, továbbá 

b) pénzbírság kiszabása helyett – figyelmeztetés is alkalmazható, amelyet a rendőrség a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvénytől eltérően helyszíni intézkedés hiányában is alkalmazhat, valamint írásban és rövid 
úton is közölhet. 

A járványügyi hatóság és a rendőrség a hatósági házi karantén alá vont személy azonosítása 
érdekében jogosult az érintett személy arcképmásának kezelésére. A járványügyi hatóság és a 
rendőrség – a személyazonosság ellenőrzése céljából – az érintett személy által készített és a 
szoftver útján továbbított arcképet szükség esetén összevetheti az érintett személynek a 
személyi adat és lakcímnyilvántartásban, útlevél-nyilvántartásban, vezetőiengedély-
nyilvántartásban szereplő legutolsó arcképmásával. A járványügyi hatóság, valamint a 
rendőrség a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése érdekében jogosult 
az érintett személynek a szoftver által küldött mozgási adatainak kezelésére. A rendőrség az 
e rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében jogosult az érintett személy természetes 
személyazonosító adatainak, elérhetőségi adatainak és a COVID-19 fertőzéssel vagy annak 
gyanújával összefüggésbe hozható, a szoftver útján továbbított egészségügyi adatainak 
kezelésére, valamint azoknak jogszabályban meghatározott szerv részére történő 
továbbítására. A járványügyi hatóság, valamint a rendőrség az adatokat – ha jogszabály 
hosszabb határidőt nem állapít meg – a hatósági házi karantén megszűnésétől számított 60 
napig kezeli. 

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 



A járványügyi hatóság – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – a szoftver alkalmazását 
az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt hatósági házi karantén tekintetében is 
elrendelheti. 

A rendelet 3. §-a a (2a) bekezdéssel egészül ki, amely szerint az e rendelet szerinti hatósági 
házi karanténnak minősül az is, ha a járványügyi hatóság COVID-19 fertőzés vagy annak 
gyanúja miatt előírja, hogy a járványügyi intézkedés alá vont személy a számára 
meghatározott lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek 
nem minősülő helyet ne hagyja el. 

A rendelet 5. §-a kimondja, hogy az a nem magyar állampolgár, aki a rendeletben 
meghatározott szabályokat megszegi, Magyarország területéről kiutasításra, kitoloncolásra 
kerül. Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha a Btk.-ban meghatározott 
„Járványügyi szabályszegést” a COVID-19 fertőzöttség vagy annak gyanúja miatt elrendelt 
járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével 
követik el. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénytől (Szabs. tv.) eltérően szabálysértés esetén a pénzbírság 
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

Szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv.-től eltérően ötezer forinttól százezer 
forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed, és a Szabs. tv.-
től eltérően szóbeli figyelmeztetés nem alkalmazható. Ha a szabálysértés miatti helyszíni 
intézkedés során az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetését nem ismeri el, a 
szabálysértési hatóság meghallgatás nélküli eljárásban hoz határozatot. Meghallgatás iránti 
kérelem esetén, a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú 
szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelettől eltérően, ha a meghallgatás 
telekommunikációs eszköz útján nem foganatosítható, kötelező az írásbeli vallomástétel 
engedélyezése. A Szabs. tv.-től eltérően szabálysértést követ el, aki 

a) meghatározott egyedi magatartási szabályt vagy 

b) határozatban foglalt határátlépési, tartózkodási, közlekedési, egészségvédelmi, valamint 
útvonalra és megállási lehetőségekre vonatkozó szabályt megszegi. 

Szabálysértés esetén a Szabs. tv.-től eltérően a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer 
forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

Szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv.-től eltérően ötezer forinttól százezer 
forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.” 

  

A Kormány 182/2020. (V. 4.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában a Garantiqa Krízis 
Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról 

E rendelet alkalmazásában 

a) Garanciaprogram: a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány 
mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági 
hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 



Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1170/2020. (IV. 
21.) Korm. határozat szerinti, a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok 
ügyleteihez kapcsolódó készfizető kezességvállalási tevékenység, 

b) Garantiqa Zrt.: a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

A Garantiqa Zrt., valamint a Garanciaprogramban részt vevő, az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési 
tv.) szerinti gazdálkodó szervezet egymással elektronikus úton tart kapcsolatot a 
Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárásban. 

Az elektronikus úton történő kapcsolattartás biztosítása érdekében a Garantiqa Zrt. 
térítésmentesen jogosult az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeletében meghatározott, 
a Garanciaprogramhoz szükséges szabályozott és központi elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások használatára, ideértve a kormányzati hitelesítésszolgáltatást is. 

E szolgáltatások igénybevétele érdekében a Garantiqa Zrt. kezeli a gazdálkodó szervezet 
nevében eljáró személy azon személyes adatait, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez 
elengedhetetlenül szükségesek. 

A Garanciaprogram igénybevételekor alkalmazott elektronikus kapcsolattartás során az 
azonosításra, a dokumentum hitelesítésére, kézbesítésre, valamint a képviseletre az E-
ügyintézési tv. és végrehajtási rendeletének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy 
kizárólag e rendelkezések tekintetében a Garantiqa Zrt.-t az E-ügyintézési tv. szerinti 
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek, a Garanciaprogramban részt vevő vállalkozást az 
E-ügyintézési tv. szerinti ügyfélnek kell tekinteni. 

A 2. § (1) bekezdését a Garanciaprogram elektronikus úton történő lebonyolításához szükséges 
technológiai feltételek Garantiqa Zrt. általi kialakításának napjától kell alkalmazni. 

A Garantiqa Zrt. az időpontot annak bekövetkezésétől számított legalább három nappal 
korábban a honlapján közzéteszi. 

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

A Kormány 176/2020. (V. 4.) Korm. rendelete a kapcsolattartásra és a távoltartásra a 
veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről 

  

A kapcsolattartásra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról 

A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 
szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 
szerinti kapcsolattartásra vonatkozó határozat alatt a kapcsolattartásra vonatkozó azon 
megállapodást is érteni kell, amely a szülők között közvetítői eljárásban jött létre, illetve 
amelyet a különélő szülők teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltak. 
Ebben az esetben a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelemhez 
csatolni kell a megállapodást tartalmazó okiratot is. 



A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerinti 
gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása esetén a végrehajtó 
eljárási cselekményt, intézkedést az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III. 
23.) Korm. rendelettől eltérően a járványügyi intézkedés megszűnését követően folytathatja 
azzal, hogy a vonatkozó határidő a járványügyi intézkedés megszűnését követő napon 
újrakezdődik. 

  

  

A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem 
rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő 
eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos 
felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok 
orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos 
felülvizsgálatok elhalasztásáról 

  

1. EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a 
használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálata és felhasználása 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
fennállása alatt, a koronavírus világjárvány kitörésével összefüggésben szükséges egyéni 
védőeszközök biztosítása érdekében kizárólag az e rendeletben foglaltak szerint lehet 
felhasználni az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező új egyéni légzésvédő 
eszközöket és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközöket. 

Az egyéni légzésvédő eszközökre vonatkozó vizsgálatot az egyéni védőeszközökről és a 
89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 
2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megfelelőségértékelési eljárás 
elindítását követően lehet kérelmezni. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai 
Karának megbízott vizsgálólaboratóriuma a hozzá benyújtott vizsgálati kérelemre jogosult a 
veszélyhelyzet ideje alatt egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni 
légzésvédő eszközök darabvizsgálatának elvégzésére. 

A kérelmet állami költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató, a gyártó, a gyártó 
meghatalmazott képviselője, az importőr, a forgalmazó nyújthatja be, a felsorolt egyéni 
védőeszközök egészségügyi szolgáltató vagy a koronavírus elleni védekezésben közvetlenül 
részt vevő szerv általi felhasználás céljából. 

A kérelemhez a műszaki dokumentációt és az egyéni légzésvédő eszköz esetén a 
megfelelőségértékelési eljárás megindításáról szóló igazolást a kérelmezőnek csatolnia kell. 



A BME vizsgálólaboratórium működésének az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, illetve az MSZ 
EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány előírásainak kell megfelelnie. A BME 
vizsgálólaboratóriumnak rendelkeznie kell a darabvizsgálat elvégzéséhez szükséges 
eljárásrenddel. 

A darabvizsgálat során a BME vizsgálólaboratórium megvizsgálja, hogy 

a) az adott cikkszámmal ellátott egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni 
légzésvédő eszköz megfelel-e az MSZ EN 149:2001+A1:2009 szabványban foglalt 
előírásoknak, 

b) a vizsgált egyéni légzésvédő eszköz megfelel-e a műszaki dokumentációjában foglaltaknak, 
és 

c) a vizsgált egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz 
megfelel-e az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, rá 
vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, valamint ténylegesen 
véd-e azon kockázatokkal szemben, amelyek ellen a légzésvédő eszköz rendeltetése szerint 
védelmet nyújt. 

A BME vizsgálólaboratórium az elvégzett darabvizsgálatról vizsgálati jegyzőkönyvet készít. 

Ha a darabvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a vizsgált egyéni légzésvédő eszköz, 
használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz jelen előírásban foglaltaknak megfelel, 
akkor a BME vizsgálólaboratórium ezt a tényt az „Igazolás darabvizsgálat elvégzéséről” 
elnevezésű dokumentum kibocsátásával igazolja. 

Ha a darabvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a vizsgált egyéni légzésvédő eszköz, 
használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz az előírásoknak nem felel meg, akkor a 
BME vizsgálólaboratórium erről a kérelmezőt értesíti. A darabvizsgálat díjköteles. A 
darabvizsgálat díjának összegében a vizsgálati módszer és a vizsgált darabszám 
függvényében a felek állapodnak meg, azzal, hogy a díj maximális összege kérelmenként 
legfeljebb 500 000 forint lehet. 

Igazolással rendelkező egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni 
légzésvédő eszköz kizárólag egészségügyi dolgozó és a koronavírus elleni védekezésben 
közvetlenül részt vevő személy részére biztosítható. A kérelmező köteles gondoskodni arról, 
hogy a felhasználó tájékoztatást kapjon arról, hogy olyan egyéni légzésvédő eszközt kap, 
amely még nem esett át megfelelőségértékelési eljáráson, de a megfelelőségértékelési eljárás 
az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint megindult. 

A felhasználó biztosítja a felsorolt személyek részére EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal 
rendelkező új egyéni légzésvédő eszköz hiányában 

a) az e rendelet szerinti Igazolással rendelkező, új egyéni légzésvédő eszközt, 

b) az a) pontban foglaltak hiányában (a továbbiakban: végszükség) az expozíció kockázatának 
értékelése után az Igazolással rendelkező, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő 
eszközt. 



Magas kockázatú expozíciónak kitett egészségügyi dolgozó a (3) bekezdés b) pontja szerinti, 
használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközt végszükség esetén sem használhat. 

Igazolással rendelkező egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni 
légzésvédő eszköz jelen rendeletben meghatározott használat céljára kizárólag Magyarország 
területén, a veszélyhelyzet időtartama alatt hozható forgalomba, azzal, hogy kereskedelmi 
forgalomba nem hozható. 

Az e rendeletben foglaltak nem érintik az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint szükséges megfelelőségértékelési eljárások lefolytatását. 

  

2. A munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztása és a munkavégzéshez 
szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbítása 

A veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig elhalasztható a munkavédelmi célú időszakos 
felülvizsgálatok közül 

a) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott veszélyes 
munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata, 

b) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 
szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletben meghatározott nem veszélyes 
munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata, 

c) a villamos berendezések esetében a 10/2016. NGM rendelet szerinti szerelői ellenőrzés, 

szabványossági felülvizsgálat, szerelői ellenőrzéssel történő időszakos ellenőrző 
felülvizsgálat, szabványossági felülvizsgálattal történő időszakos ellenőrző felülvizsgálat, 

d) az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet 
Melléklet I. Fejezet 7.2.7. pontja szerinti emelőgép-szerkezeti és fővizsgálat, 

e) a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet 
Melléklet szerinti hegesztő berendezések és biztonsági szerelvények időszakos ellenőrzése. 

A veszélyhelyzet idején lejáró, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez 
szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. 
napig meghosszabbodik. 

  

3. Egyes műszaki berendezések, készülékek, szerkezetek időszakos felülvizsgálati, 
karbantartási kötelezettségével összefüggő előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő 
eltérő alkalmazásáról 

A veszélyhelyzet ideje alatt – amennyiben azok végrehajtása a fennálló veszélyhelyzettel 
összefüggésben kialakult körülmények következtében aránytalan nehézségbe ütközik – az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében 
foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát, 



karbantartását nem kell végrehajtani. E rendelkezés alkalmazása esetén az üzemeltetői 
ellenőrzéseket – amennyiben jogszabály annak végrehajtására hosszabb időt határoz meg – 
legalább havonta egy alkalommal végre kell hajtani. E szabályozás nem vonatkozik az érintett 
műszaki berendezés, készülék, szerkezet meghibásodásának elhárításával, javításával, 
folyamatos készenlétben tartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségre. 
Az elmaradt időszakos felülvizsgálat, karbantartás végrehajtására az arra kötelezettnek a 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – 
intézkednie kell. 

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

  

  

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 3/2020. (V. 4.) NVTNM 
rendelete az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és 
a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az 
egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) 
NVTNM rendelet módosításáról 

  

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) 
NVTNM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. A Rendelet 1. melléklet X. 
pontjában foglalt táblázat 2. sorában a „KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „BFK Budapest 
Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg lép. 

 

 

 

Megjelent a Magyar Közlöny 96. száma, amely többek között tartalmazza a Kormány legújabb 
védelmi intézkedéseit a veszélyhelyzettel kapcsolatban. 

  

A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedésekről  

  

1. A rendelet hatálya  

E rendelet hatálya – Budapest főváros és Pest megye kivételével – Magyarország területére 
terjed ki.  Az e rendelet hatálya alá tartozó területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 



27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik. E rendelet hatálya alá 
tartozó területen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet az e rendeletben meghatározott 
eltérésekkel alkalmazható.  

  

2. Általános védelmi intézkedések  

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők 
kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 
legalább 1,5 méter távolságot (védőtávolság) tartani.  Mindenki köteles üzletben történő 
vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró 
eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A védőtávolság megtartása mellett a 
közterületek, parkok is látogathatóak.  

  

3. Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések  

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, 
gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra 
közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, 
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott 
foglalkoztatottak kivételével kizárólag az 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. A 
településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött 
személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően 
rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell 
megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.  

  

4. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi 
intézkedések  

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. A vendéglátó üzlet – így 
különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy 
teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A 
vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt 
képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A strand, valamint a szabadtéri fürdő 
nyitva tarthat és látogatható. A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható. 
A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából 
működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.  

A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható hely 
üzemeltetője gondoskodik. A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását 
asztaltársaságonként kell érteni. A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet 
hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat 
megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.  



  

5. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések  

A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség 
szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. A vallási közösség 
szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során 
biztosítani kell a védőtávolság megtartását. 

  

6. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések  

A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A 
felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. A védőtávolság 
megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.  

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.  

Az egészségügy ellátórendszer vonatkozásában elrendelt korlátozások feloldásáról – a 
járványügyi előírások figyelembevételével – külön szabály rendelkezik. E rendelet hatálya alá 
tartozó területen az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. 
(IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése nem alkalmazható. Felhatalmazást kap a települési 
önkormányzat polgármestere – mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének 
gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján –, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 
településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi 
látogatásának szabályait. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénytől (Szabs. tv) eltérően szabálysértést 
követ el, aki az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság 
megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi. A Szabs. 
tv-től eltérően szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, 
legmagasabb összege ötszázezer forint. Szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. 
tv.-től eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 
százötvenezer forintig terjed.  

  

A Kormány 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és 
Pest megye területén való fenntartásáról  

A kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad. A kijárási 
korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet és a kijárási korlátozás 
meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet hatálya Budapest főváros és Pest 
megye területére terjed ki. Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.  

 



Kommentár a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésekről 
szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez 

Magyarország Kormánya által 2020. 04. 30-án bejelentett járványügyi helyzetre tekintettel 
elrendelt korlátozások enyhítésére vonatkozó rendelkezések jelentek meg a Magyar Közlöny 
96. számában. A rendelkezések 2020. május 4. napjától lépnek hatályba. 
A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló a Kormány 
170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján Magyarország egész 
területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, valamint a 
sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport 
célú edzésen való részvétel megengedett. A Rendelet alkalmazásában a lóversenyt 
sportrendezvénynek kell tekinteni.  
A sportól szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) alapján a sportrendezvény a 
sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, 
sporttevékenység végzése céljából tartott verseny, mérkőzés. A sportesemény 
sportrendezvénynek minősül. A Rendelet alapján mind a versenyrendszerben szervezett, 
mind pedig a versenyrendszeren kívüli, tehát a szabadidős, illetve diáksportrendezvények 
megtartására engedélyezett, amennyiben a sportrendezvény szervezői biztosítani tudják, 
hogy arra zárt körülmények között (zárt létesítményben vagy nézők elől elzárható területen) 
kerüljön sor, valamint arra nézők ne lépjenek be. Jelen rendelkezés alapján tehát azon 
közterületen megszervezett sportrendezvények (pl. utcai futóversenyek, kerékpárversenyek 
stb.) megtartása nem engedélyezett, ahol a verseny nézők elől történő elzárására nincs 
lehetőség. A Rendelet a sportrendezvényeken való részvételt csupán a nézők számára tiltja 
meg, így azokon a sportrendezvény egyéb résztvevői, így a sportolók mellett a 
sportszakemberek (így edzők, csapatvezetők, mérkőzésvezetők, versenybírók, 
sportegészségügyi szakemberek), valamint a doppingellenőrök, a biztonsági és a 
sportlétesítmény működtetéséért felelős szakmai személyzet, továbbá a sajtó képviselői ebben 
a minőségükben jelen lehetnek. A hazai versenyrendszerek (bajnokság, kupasorozat) újra 
indításáról, azok kereteiről és formájáról az egyes országos sportági szakszövetségek 
jogosultak dönteni. A versenyrendszer működtetése során figyelemmel kell lenniük a 
veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és korlátozások mellett a sportágak 
nemzetközi szövetsége által hozott döntések és ajánlások betartására, a sportágak nemzetközi 
versenyrendszerének alakulására, valamint a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó 
protokollokra, az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalására, továbbá a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ szakmai álláspontjára. 
A Rendelet értelmében megengedett továbbá a sportegyesület által szervezett, valamint az 
amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel.  
A Rendelet tehát a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet által már 
engedélyezett egyéni szabadidős sporttevékenység, továbbá a munkavégzés vagy a 
hivatásbeli kötelezettség teljesítése esetén a hivatásos sportolók által végzett sporttevékenység 
mellett lehetővé teszi a szabadidős sport, valamint tömegsport célú edzéseken való részvételt 
életkortól függetlenül, amelyre zárt térben és szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás 
keretében is sor kerülhet. Szabadidős sportolónak (valamint az Stv. által nem definiált 
tömegsportban résztvevőnek) minősül minden olyan sportoló, aki nem a sportszövetség által 
kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, versenyrendszerben való részvétel 
érdekében, ebből a célból, igazolt sportolóként folytat edzéseket.  
Az Stv. alapján versenyszerűen sportoló (versenyző), aki a sportszövetség által kiírt, szervezett 
vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző amatőr 
vagy hivatásos sportoló lehet. A Rendelet az amatőr sport fogalom alá érthető amatőr 
sportolók számára is engedélyezi az edzésen való részvételt függetlenül attól, hogy arra 
egyénileg, csoportosan vagy csapatban kerül sor. 



A Rendelet mind a versenyzők, mind pedig a szabadidős sportolók számára lehetővé teszi a 
szervezett edzéseket.  
A hivatásos sportolók edzéstevékenysége a Rendelet hatályba lépését megelőzően is 
megengedett volt, hiszen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm rendelet (a 
továbbiakban: kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet) 3. §-ában szabályozott, a 
lakóhely, a tartózkodási hely, illetve magánlakás elhagyására jogosító alapos indokok között 
szerepelt a munkavégzés és a hivatásbeli kötelezettség teljesítése. A hivatásos sportolók az Stv. 
8. §-a alapján a sportszervezettel kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján 
fejtik ki sporttevékenységüket, ezért esetükben az edzéstevékenység a munkavégzés részének 
tekintendő, ennek megfelelően engedélyezett. 
A Rendeletben foglaltak szerint a sportolók és sportszakemberek az engedélyezett edzéseken 
való részvétel során a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletben, illetve a védelmi 
intézkedésekről szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezésektől, korlátozásoktól 
eltérhetnek, ennek megfelelően rájuk a szociális érintkezésre a veszélyhelyzetben irányadó 1,5 
méteres távolságtartás sem kötelező, amelyet az egyes sporttevékenységek szabályrendszere 
és sportágspecifikus mozgásformái indokolnak, valamint lakóhelyük, tartózkodási helyük, 
illetve magánlakásuk elhagyására edzés céljából sor kerülhet. 
Az edzések megszervezése és megtartása során is javasolt figyelemmel lenni a 
veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és korlátozások mellett a sportágak 
nemzetközi szövetsége által hozott döntések és ajánlások betartására, valamint a 
sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokra, a sportlétesítmények 
tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakra, az Országos Sportegészségügyi Intézet 
állásfoglalására, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai álláspontjára. 
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COVID-19 pandémiás helyzet 

Országos Sportegészségügyi Intézet és a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat  

 
Állásfoglalás az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás 

enyhítése kapcsán (2020.05.04.) 

  

 

 A 2020. május 4-én életbe lépő Kormányrendelet (170/2020. (IV. 30.) értelmében 

Magyarország egész területén a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a 

szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett lesz. Azonban a 

fertőzöttek száma továbbra is napról napra emelkedik, tehát a járvány veszélyei nem csökkennek, 

hanem inkább tovább növekednek. Ezek a lazítások tehát nem azt jelentik, hogy az eddig 

bevezetett higiénés előírásokat, viselkedésbeli óvintézkedéseket nem kell változatlanul szigorúan 

betartanunk, sőt inkább most van szükség a kellő odafigyelésre a fertőzések számának ugrásszerű 

növekedése elkerülése érdekében. Az a sportág, sportági szakszövetség, egyesület, sportoló, aki 

csak a kijárási korlátozás enyhítésének előnyeit használja ki, az nagyobb arányban lesz érintett a 

fertőzéses esetszám emelkedésében. Akik az előnyöket észszerűen kihasználva megtartják vagy 

fokozzák a józan önkorlátozást, ellenőrzést, tesztelést, szigorú preventív tevékenységük betartását, 

azok kevésbé lesznek veszélyeztetettek 

 

 Az utasításnak megfelelően az Országos Sportegészségügyi Intézet és a Válogatott 

Kereteket Ellátó Szolgálat a következő állásfoglalást dolgozta ki a jelenlegi rendelkezések 

keretében: 

 

A válogatott kerettagok edzései és sporttevékenysége vonatkozásában 

− A közös edzések fokozatos, lépésről lépésre történő újraindítása ajánlott. Célszerű előre 

megtervezni, hogy mely időpontokban kik fognak az edzéshelyszínen tartózkodni. Az 

edzéseket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben 

legyenek egy helyszínen. A sportolók mellett az edzők védelme is kiemelkedően fontos. 

Mivel az edzők szükségszerűen sok emberrel kerülnek kontaktusba, javasolt számukra 

szájmaszk (szájat és orrot is fedő, arcra pontosan illeszkedő) folyamatos viselése (beltérben 

különösképpen). A 65 év feletti edző kollégák egészségére kiemelt figyelmet kell fordítani, 

hiszen a vírus szövődményei őket fokozottan veszélyeztetik. Ezért kérnénk, hogy ők 

továbbra is keressék az online edzésvezetés-tanácsadás lehetőségét, csak a 

legszükségesebb helyzetekben hagyják el otthonaikat, akkor tartsanak edzést, ha 

helyettesítésük nem megoldott, és saját maguk védelme érdekében folyamatosan 

viseljenek szájmaszkot.  

−  A közös edzéshelyszínekre 2 darab, 3 nap különbséggel levett COVID-19 PCR negatív 

teszteredménnyel léphet be sportoló és stábtag. A tesztek között és után szigorú 

önkarantén szabályoknak szükséges mindenkinek alávetni magát, hiszen a két teszt 

közötti, vagy a tesztek elvégzését követő karantén- és higiénés szabályok be-nem tartása 

fertőzéshez és kockázatnövekedéshez vezethet. 

− PCR teszteredmények között sok az álnegatív (úgy negatív, hogy az alany valójában 

pozitív és fertőzhet is)  
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− A szerológiai gyorstesztek között sok az álpozitív (más betegségek miatt termelődő 

antitestek megzavarják) 

 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 

Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos  

Dr. Toman József, VKESZ vezető keretorvos 

1113 Budapest, Karolina út 27. 

Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. 

Tel.: (1) 488-6111   E-mail: foig@osei.hu 
 

Covid-19 teszt eredménye Teszteredmény klinikai értékelése 

PCR IgM IgG 

+ ̶̶ ̶̶ Fertőzött, fertőzhet, nem edzhet, otthoni karantén, 
kórházi kezelés, jelentés 

+ + ̶̶ Fertőzés korai fázisa, fertőzhet, nem edzhet, otthoni 
karantén, kórházi kezelés, jelentés 

+ + + Fertőzés aktív szakaszban, nem edzhet 

+ ̶̶ + Fertőzés késői vagy visszatérő szakasza, nem edzhet 

̶̶ + ̶̶ Valószínű korai szakasz, PCR téves? Rossz mintavétel 
valószínűsítendő, nem edzhet, megfigyelés, PCR ismétlés 

̶̶ ̶̶ + Korábbi fertőzött, gyógyult, kardiológia (EKG, terheléses 
EKG, szív- ultrahang, labor- vizsgálatok, ezek alapján, 
tünetmentesség esetén edzhet, versenyezhet, nem 
fertőz, folyamatos tesztek és orvosi vizsgálatok továbbra 
szükségesek 

̶̶ + + Fertőzés aktív szakaszban lehet, téves PCR? Mintavételi 
hiba valószínűsíthető, orvosi konzultáció, nem edzhet, 
karantén, PCR ismétlés 

̶̶ ̶̶ ̶̶ Negatív, ha nincs klinikai tünet, nem volt kritikus kontakt, 
edzhet, versenyezhet, tesztek ismétlendők, folyamatos 
orvosi kontroll.  
Tudatosság, mert megfertőződhet! 

 
 

dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos, dr. Toman József OSEI-VKESZ vezető 

 

−  A teszteket az edzés- és versenyidőszakban hetente legalább 2 alkalommal meg kell 

ismételni, 2 alkalom között nem lehet 96 óránál több vagy 48 óránál kevesebb. Egy 

lehetséges vírusteszt stratégia: 2 alap PCR teszt 3 nap különbséggel, ezt követően 

folyamatos szerológiai vizsgálatok (vérből, IgG, IgM) az előbbi periódusok 

figyelembevételével. 

− Az eredményeket nagyon kritikusan kell kezelni. A WHO külön felhívja a figyelmet a 

hamis tesztek, gyógyszerek hírek veszélyére. Ezért mindenki körültekintően döntsön, 

rendeljen, majd kezelje az eredményeket. 

− Minden edzés vagy verseny előtti estén a résztevevőknél történjen otthoni lázmérés, ezt 

dokumentálja a sportegyesület vagy a szövetség. 

− Minden edzésperiódus, verseny vagy meccs előtt töltsön ki minden résztvevő egy komplex 

állapotfelmérő és kockázatelemző kérdőívet, ezt értékelje és iktassa a sportegyesület 

mailto:foig@osei.hu
mailto:foig@osei.hu
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vagy a szövetség. Eltérés, pozitivitás esetén haladéktalanul jelezzék a csapatorvosnak, 

keretorvosnak, a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró illetékes járási 

hivatalának, sportági szövetségnek és az Országos Sportegészségügyi Intézetnek. A 

javasolt kérdőív a mellékletben (COVID-19 checklist) 

− Az edzés helyszínére minden sportoló, stábtag, egészségügyi személyzet vagy egyéb 

munkatárs csak contactless testhőmérséklet ellenőrzést követően léphet be. Amennyiben 

a testhőmérséklet meghaladja a 37,3ºC-t, értesítik a helyszínen tartózkodó felelős sportági 

vezetőt, aki köteles az erre a célra rendszeresített, mellékelt kérdőív – megfelelő 

védőfelszerelésben - kitöltetéséről gondoskodni, illetve intézkedik a sportoló, stábtag vagy 

dolgozó további sorsát illetően, de az edzésre nem léphet be. Erről nyilvántartást kell 

vezetni. 

− A lázas, köhögő, izom-ízületi fájdalmas, hasmenéses, gyengeség tüneteivel jelentkezőt 

azonnal elkülöníteni, a szükséges és indokolt lépéseket (jelentés, elkülönítés, mentőhívás, 

kórházi jelentkezés) megtenni, a többieknek pedig szigorúan elkerülni a tüneteseket. 

− Kerülni a felesleges közvetlen testkontaktot (érintések, kézfogás, öklözés, pacsi). Amikor 

csak lehet, minden nyugalmi légző embertől 2 méteres távolságot tartani. A 

sporttevékenységet egyhelyben végző (súlyzózás, cardio, stretching, saját súlyos edzés), 

szaporább légzésű sportolótól 5 méteres távolságot, a futó sportolótól 6 méteres távolságot, 

a kerékpáros vagy lovagló sportolótól 20 méteres távolságot szükséges tartani.  

− A kontakt küzdősportágaknál a lehetőségek szerint állandó edzőpárok kialakításával 

vagy a lehető legkisebb létszámú kiscsoportos edzésekkel lassítani a vírus esetleges 

közvetlen terjedését. 

− A lehető legtöbb edzést vagy annak a legtöbb részét szabadtéren tartani. 

− A konditermi, csarnokbeli, teremsportoknál hatékony és folyamatos szellőztetés, fokozott 

eszköz, felület és térfogatfertőtlenítés. 

− A csapatösszetartó, taktikai, elemzős, elméleti, pedagógiai edzéselemeket, időt az online 

térbe helyezni, ezzel rövidítve a szükségszerűen együtt töltött edzésidőt. 

− Saját arc, szem, száj érintésének kerülése 

− Edzés, sporttevékenység közben a köpés földre, kézbe, kesztyűbe, bárhova abszolút 

kerülendő. 

− Köhögés-tüsszentés hatékony elfedése zsebkendővel (annak szabályos hulladékkezelése), 

kézzel (utána azonnal a kéz fertőtlenítése), könyökhajlattal (a ruhák is fertőzhetnek). 

Vízbe-pályára orrot fújni most több, mint felelőtlenség, már veszélyeztetés. 

− Minden sporteszköz, karbantartó eszköz kizárólagos használata, vagy fertőtlenítése a 

használat előtt és után. 

− A többek által megérintett és használt tárgyakat (pl. kilincsek, asztal, székek, toll, WC, 

csapok stb.) rendszeresen, naponta többször felületfertőtlenítő szerrel kell megtisztítani. 
 

− A közös helyiségekben, bejáratoknál, konditeremben egyfázisú alkoholos kézfertőtlenítő 

legyen kihelyezve (falra szerelve, vagy kézi adagolók formájában). 
 

− Uszodákban létszámlimit összesen és pályánként, időbeosztás, pályabeosztás, útvonalak, 

felületfertőtlenítés, higiénés szabályok betartása. 

− Kézmosás (legkevesebb 20 másodperc, minden területre kiterjedően) és fertőtlenítés 

(szárazra törült kézen) minden étkezés előtt és után, minden mosdóhasználat után, minden 

köhögést és tüsszentést követően, időnként csak úgy is. 
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− Bőrápolás, mert a fertőtlenítőktől kiszáradt, berepedezett bőr hatékonyabban viszi tovább 

a fertőzést. 

− Edzésre, versenyre eljutás és a hazatérés idején, edzőknek, megbeszélések során szabályos 

maszkhordás indokolt, de ne érintsük sem a belső, sem a külső felszínét, csak a gumit 

vagy a kötőjét. Textil esetén mossuk rendszeresen, papír esetén veszélyes hulladékként 

dobjuk el.  

− Sem kulacs, sem vízgép, sem isotoniás keverőedény nem lehet közös használatban, 

lehetőség szerint mindenki otthonról hozzon saját folyadékpótlást. 

− Lehetőség szerint az öltözőhasználat teljes kerülésével, mindenki otthonról 

sportruházatban érkezzen a tömegközlekedés kerülésével, minél kisebb létszámban, 

arcvédelemmel és a higiénés rendszabályok betartásával. 

− Nem ajánljuk a közös tusolók használatát, a közös felszínek és a gőz mint fertőzést 

továbbító közeg miatt. Edzést követően saját törülközővel szárítkozás, saját száraz-meleg 

váltóruha, majd a hazaérkezést követő tusolást javasoljuk. A régen nem használt tusolók 

lefolyóiban megmaradt vízben, régen használt légkondi eszközökben kórokozók 

szaporodhatnak fel (pl. Legionella), külön fertőtlenítés, karbantartás szükséges. 

− Egyéni törülközőhasználat, majd azt is hazavinni. 

− Családban történt megbetegedéseket azonnal jelenteni edzőnek, egyesületi vezetőnek 
 

− Válogatott sportolók megbetegedéseit, ahogy eddig is jelenteni a keretorvosnak. 
 

− Az esetleges pozitív COVID-19 teszteredményeket haladéktalanul jelenteni a 

kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró illetékes járási hivatalának, a 

keretorvosnak, a Sportkórháznak (foig@osei.hu, vkesz@osei.hu ) A jelentésnek 

tartalmaznia kell a sportoló adatait, a mintavétel dátumát, a pozitív eredmény 

kézhezvételének idejét, a teszt típusát (PCR vagy antitest-szerológia), a teszt gyártóját, a 

korábban kitöltött kérdőívet, a szükséges értesítések megtörténtének igazolását, a 

meghozott intézkedéseket, a lehetséges kontaktokat 14 napra visszamenően.  

− Vegyük figyelembe, hogy egy sérülés kórházi ellátása a fertőzés kockázatával jár. A 

sérülésmegelőző-prevenciós technikák most még fontosabbak. Aki elkerül egy sérülést és 

emiatt távol tartja magát a kórháztól (potenciális fertőzésforrás), az csökkenti a saját 

kockázatát a COVID-19-re is.  

− A V20 SZ20 (OSEI - Call Center, MOB által jóváhagyott) sportolói részére életet 

veszélyeztető vagy a tartós egészségkárosodás veszélyével járó sérülések műtéti 

ellátására van a Sportkórházban eljárásrend, illetve fokozatosan indulnak az egyéb műtéti 

ellátások is pl. az egynapos sebészet keretei között végezhető beavatkozások. 

− A Sportkórház telefonon, online térben szakorvosi rendelésekkel, e-recepttel igyekszik 

segíteni (részletek a honlapunkon: www.osei.hu), van továbbá online dietetikai és 

gyógytornász aktivitás is 

− A jelen pandémiás helyzetben fontos sportolóink mentális egészségének megőrzése 

(létbizonytalanság, olimpia halasztása, kvalifikációs bizonytalanság, ellenfeleim 

edzhetnek? Hogyan védhetem meg a családomat?) fontos. Sportpszichológusaink is 

elérhetőek online, telefonon. 

− A határhelyzeti vagy csúcsterhelés, esetleg a túledzettség csökkent hatékonyságú 

immunválasszal jár. Növeli a COVID-19 esendőséget. 

  

mailto:foig@osei.hu
mailto:vkesz@osei.hu
http://www.osei.hu/
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− Az esetleges tiltólistás szerek-eljárások vétlen vagy szándékos alkalmazása, a csábítás, 

hogy most kevesebb az ellenőrzés, gyengíti az immunválaszt, esendőbbé tesz a 

vírusfertőzés kialakulásával kapcsolatban. Ilyen immunállapotban könnyebben alakul ki a 

betegség súlyosabb, életet is veszélyeztető formája, a szövetközti tüdőgyulladás. Mondj 

nemet a doppingra! 

− Az edzések újraindulásával párhuzamosan újra felhívjuk válogatott sportolóink figyelmét 

az ADAMS holléti nyilvántartás pontos töltésére. A TUE engedélyek naprakészségének 

fontosságára. Doppingellenőrök folytathatnak vizsgálatokat, természetesen ők is szigorú 

higiénés protokollal dolgoznak. 

− Az Országos Sportegészségügyi Intézetben és az Országos Sportorvosi Hálózat 

rendelőiben a sportorvosi vizsgálatok fokozatosan újraindulnak, vidéken, előjegyzés és 

szigorú higiénés szabályok betartása mellett a személyes találkozás is lehetséges. 

Budapesten és Pest megyében új és jelenleg egyetlen lehetőség a személyes találkozást 

kiváltó, rendkívüli hosszabbítást eredményező távelbírálás, melynek részleteiről az 

Országos Sportegészségügyi Hálózat vezetése ad részletes tájékoztatást.  

− Ajánlás terapeuták, gyúrók részére: gumikesztyű és szájmaszk viselése kezelés-

masszírozás-terápia közben is, minden kezelés előtt hőmérséklet mérés, egyszerre csak 

korlátozott számú sportoló lehet bent az orvosi helyiségben. Kezelés előtt várakozás a 

terápiás helyiségen kívül és csak hívás után jöhet be.  Ágyon papírlepedő használata és 

folyamatos cseréje. Kezelés után ágyat fertőtleníteni. Éjszakánként térfogatfertőtlenítés. 

Kerülendő minden nem fertőtleníthető vagy nem egyszerhasználatos terápiás-regenerációs 

eszköz (pl.: merülőmedencék, szauna, GameReady, nyirokmasszázs-eszközök). 
 

− Idegenbeli, távoli verseny-edzéshelyszín esetén kis létszámú közlekedési eszköz 

választása, utazás közben és egyébként is maszkhordás. Hygiénés és távolságtartási 

szabályok betartása, szállodahasználat kerülése.  
 

− Külön figyelmet fordítani a fiatal, egészséges, tünetmentes sportolók lehetséges és 

veszélyes COVID-19 fertőzés szív- és agyi elváltozásokra, szövődményekre 

(endocarditis, myocarditis, stroke). Tünetek helyes értelmezése, időbeli felismerés, helyes 

terápia megkezdése. Pulzuskontroll edzések, elváltozások helyes értékelése. 
 

− Beltéren, csarnokban, uszodában a kilépési korlátozás lazításának első lépcsőfokán 

utánpótlás, masters, gyerek, tömegsport rendezvények, edzéstevékenység nem 

lehetségesek. 
 

− Kültéren a vonatkozó hygiénés és távolságtartó szabályok értelmében, a fenti szabályok 

betartásával lehetséges utánpótlás, masters, gyerek- vagy tömegsport edzéstevékenység 

vagy rendezvény. 
 

− Keretorvosok, szövetségi orvosi bizottságok dolgozzanak ki a vonatkozó ajánlások 

alapján sportágspecifikus protokollokat. 
 

 

Budapest, 2020. május 4.  

 

 

       Dr. Toman József           Dr. Soós Ágnes 

   vezető keretorvos s. k.   főigazgató főorvos s. k. 


