
Általános tudnivalók a járványügyi helyzetről és intézkedésekről 

Frissítve: 2020. szeptember 20. 

Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A 
veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés 
első szakasza. Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a 
több ezres haláleseteket. A sikeres védekezés annak is köszönhető, hogy a különleges jogrend 
adta lehetőséggel élve a kormány és az Operatív Törzs időben, gyorsan és jó döntéseket hozott, 
a magyar emberek pedig együttműködőek voltak, betartották a szabályokat és az ajánlásokat.  

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány második hulláma zajlik Európában és 
Magyarországon is, a vírus már közösségben terjed. A kormány célja, hogy az életeket 
megvédjük úgy, hogy közben az ország működőképességét megtartsuk és ne hagyjuk, hogy a 
vírus megbénítsa a mindennapokat, ezt az irányt jelölték ki a koronavírusról szóló nemzeti 
konzultációban a magyar emberek. Ezért a már érvényben lévő és könnyen betartható általános 
szabályoknak most még nagyobb a jelentősége. Tartsuk be a szabályokat, és akkor együtt 
sikerülni fog! 

 Szeptember 21-től kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési 
eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az 
egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 

 Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg 
tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. 

 Szeptember 21-től a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva. 
 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tartható. 
 Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra, a gyakori és alapos kézmosásra, és 

ha valaki a koronavírus-fertőzés tüneteit észleli magán, akkor hívja háziorvosát!  
 A vírus külföldről  történő behurcolásának veszélye miatt július 15-én bizonyos 

országokat érintően beutazási korlátozások léptek életbe, majd szeptember 1-jei hatályba 
lépéssel tovább szigorította a Magyarországra történő  beutazást. Főszabály szerint 
külföldi állampolgár nem léphet be Magyarországra, a külföldről hazatérő magyar 
állampolgároknak pedig hatósági házi karanténba kell vonulniuk, amelyet csak 
önköltségükre elvégzett 2 db negatív PCR-laboreredmény esetén lehet feloldani. A PCR-
tesztek árát a kormány hatósági árassá tette. 

 Egyéni felelősség - Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire, amelyek 
közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél 
jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. 
Emellett az új koronavírus fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés 
zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt 
tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne menjen 
közösségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja fel. Ha a 
háziorvos telefonos kikérdezése alapján felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, de a 
tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. Ha 
a tünetek súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás), akkor a háziorvos intézkedik a beteg 
kórházi elhelyezéséről.  

 Iskolák, óvodák – Kiemelten fontos a szülők és a tanárok felelőssége. A tanévet 
normál menetrend szerint tervezi a kormány, az iskolák protokollt kaptak a járvány 
elleni védekezést segítő teendőkről. Továbbra is alapfontosságú, hogy beteg, a 
koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne engedjenek a szülők közösségbe. Felelős 
szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető az iskolákat 
érintő korlátozások bevezetése. Októbertől az iskolákba és az óvodákba csak 
testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni, a lázas gyermeket el kell különíteni és 
a szülőt, gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell. 



 Beutazási korlátozások szeptember 1-jétől. Lásd: 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról, (Magyar Közlöny 195. szám, 2020. 
augusztus 30). 2020. szeptember 1-től a teljes belső határon ideiglenesen 
visszaállította a határellenőrzést szeptember elsejétől a kormány. A külföldről érkező 
magyar állampolgárok, illetve állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik 
személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha ez a fertőzés 
gyanúját állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, vagy ha az nem jelent 
járványügyi kockázatot, hatósági házi karanténba kerülnek. Ez alól felmentést két, 
legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat. 

 Amit a külföldről hazatérőknek tudni kell – karantén, teszt, felmentés a karantén 
alól. Szeptember 1-jétől ismét szigorodtak a beutazás feltételei. Erre azért van szükség, 
mert egész Európában érzékelhető a járvány második hulláma. A magyar emberek 
egészségére és munkahelyére  az egyik legfőbb veszélyt most a vírus behurcolása 
jelenti.  A külföldről hazatérő magyar állampolgárok fő szabály szerint hatósági házi 
karanténra számíthatnak, az alól csak 2 db beutazást követően Magyarországon készült 
negatív PCR-teszt esetén kaphatnak felmentést. Íme a 
részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/amit-kulfoldrol-hazateroknek-tudni-kell-
karanten-teszt-felmentes-karanten-alol 

 A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország 
területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon 
belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az ebben a 
30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a 
szomszédos állam határától számított 30 kilométeres sávban. A közlönyben megjelent 
belügyminiszteri rendelet szerint az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről 
beléphetnek Magyarországra.     

 Kontaktkutatásos fertőzés gyanúja esetén az első vizsgálatot attól a naptól számított 
negyedik napon lehet megkezdeni, amikor a kontaktszemély a fertőzöttel érintkezett.   

 A külföldiek tranzitáthaladása belépéskor egészségügyi vizsgálatot követően 
engedélyezett, ha fertőzés gyanúja nem merül fel, a belépő rendelkezik a schengeni 
határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, igazolja utazásának célját, 
célországát, és a célországhoz utazás útvonalán fekvő szomszédos államba a belépése 
biztosított. A tranzitforgalom csak meghatározott útvonalon lehetséges, csak bizonyos 
pihenőkön megállva, és legfeljebb 24 óráig.      

 Hol  lehet csináltatni hivatalos PCR-tesztet? 
Lista: https://www.nnk.gov.hu/index.php/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek 

 A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt. Az élelmiszerüzletek, 
patikák, drogériák a megszokott rendben fogadhatják a vásárlókat. Ugyanakkor továbbra 
is fontos az idősek védelme. Kérjük az időseket, hogy fokozottan figyeljenek magukra, és 
hordjanak maszkot! 

 Látogatási és intézményelhagyási tilalom van érvényben az ország minden 
szociális intézményében, valamint teljes körű látogatási tilalom a kórházakban, illetve 
az ország összes egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményében. 
Részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/intezmeny-elhagyasi-es-latogatasi-tilalom-
szocialis-intezmenyekben, https://koronavirus.gov.hu/cikkek/teljes-koru-latogatasi-
tilalmat-rendelt-el-korhazakban-az-orszagos-tisztifoorvos 

 A kormány célja, hogy a munkahelyeket és a családok életszínvonalát a járvány 
ideje alatt is megvédje. Több a magyar családokat és a gazdaság talpra állását segítő 
intézkedés született, és a Gazdaságvédelmi operatív törzs is folyamatosan dolgozik. A 
kormány szeptember 19-én jelentette be, hogy a  háztartásoknak nyújtott 
hitelmoratóriumot - bizonyos társadalmi csoportok esetében - 2021. január 1-jétől további 
hat hónapig meghosszabbítja. 

 A járványügyi készültség alatt is működik az Operatív Törzs, és szükség esetén 
járványügyi bevetési egységet rendel ki oda, ahol a fertőzés felüti fejét. 

 Ha valaki külföldre utazik, akkor javasoljuk, hogy tájékozódjon 
a  konzuliszolgalat.kormany.hu  honlapon a célországban aktuális járványügyi 
helyzetről és utazási korlátozásokról. 
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