
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 

a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

(3a) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneket - az edző- és fitneszterem, az uszoda és a 

jégpálya kivételével - a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja. 

(4) *  A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények 

a) *  a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen 

való részvétel céljából, 

b) *  a koronavírus ellen védett személy számára, valamint, 

c) *  testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás keretében 

a gyermekek, illetve a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai 

sportkör) vagy sportoktatás vezetője kíséretében 

látogathatóak. 

(4a) *  A (4) bekezdés szerinti helyszínre történő beléptetést megelőzően a sportról szóló 

törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

életkorát és versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember e 

minőségét igazolja. 

(4b) *  A (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető 

vagy a vezető alkalmazottja annak, a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be 

nem töltött versenyszerűen sportolónak, valamint őt felkészítő sportszakembernek a 

beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki a (4a) 

bekezdésben foglaltakat nem igazolja. 

(4c) *  A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az 

üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja - a (4a) bekezdés szerinti kivétellel - annak a 

beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki 

a) a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon, 

b) az életkorát az e rendeletben meghatározott módon vagy 

c) a (4) bekezdés c) pontja esetében a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai 

sportkör) vagy sportoktatás tényét 

nem igazolja. 

(4d) *  A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy számára a 

maszkhasználat szabályait a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín vezetője határozza meg, 

azzal, hogy 
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a) a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy, ha a koronavírus 

elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a (3a) és a (4) bekezdés szerinti 

helyszín vezetője felé nem igazolja, köteles a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín látogatók 

által látogatható területein és helyszínein az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon 

maszkot viselni, 

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg. 

(4e) *  Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken - az edző- és fitneszterem, az uszoda és a 

jégpálya kivételével - a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni. Az edző- és 

fitneszteremben, az uszodában, a jégpályán, valamint a sportlétesítményben a koronavírus 

ellen védett személy, valamint a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem 

töltött versenyszerűen sportoló, valamint őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot 

viselni. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 

üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása 

3. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (4) bekezdése a 

következő c) ponttal egészül ki: 

(A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények) 

„c) testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás keretében 

a gyermekek, illetve 

a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy 

sportoktatás vezetője kíséretében” (látogathatóak.) 
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