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  Szám: B/140-147/2020                                                                  Tárgy: Tájékoztató                                                                                              

 

Tisztelt Lakosok! 
 
 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. szeptember 18-án megjelent a Magyar Közlöny 207. 
száma. A jelzett számú Magyar Közlönyben az alábbi kormányrendeletek kerültek 
kihirdetésre: 
 

1. 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet: A járványügyi készültségi időszak védelmi 
intézkedéseiről  

2. 432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a járványügyi 
készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról  

3. 433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet: A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról 

 
A fenti kormányrendeletek fontosabb rendelkezéseiről az alábbi tájékoztatást adom:  
 
A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles 
a) a tömegközlekedési eszközön, 
b) a 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 (színház, tánc-, 
zeneművészet), 
e) az irodák és az üzemi helyiségek kivételével a mozi területén, 
f) muzeális intézményt, nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézményt, 
közművelődési intézményt, integrált kulturális intézményt, közösségi színtért, kép- és 
hangarchívumot látogatók számára nyitva álló területén, 
g) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén, nyilvános magánlevéltár 
külső személyek számára látogatható területén, 
h) ügyfélfogadási időben 
ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, 
hb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, 
az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá 
hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás 
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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 (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a 
szájat folyamatosan elfedje. 
 
A fentieken túl az  egészségügyi intézmény területén - az egészségügyi intézményben ápolt 
beteg kivételével - mindenki köteles maszkot viselni. 
 
Az említett maszkviselési szabályok be nem tartása esetén szigorú jogkövetkezmények 
alkalmazására nyílik lehetőség. Ilyennek tekinthető, hogy ha a tömegközlekedési eszköz 
vezetőjének felszólítására az utas nem vagy nem megfelelő módon visel maszkot, 
illetve nem hagyja el a  tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője 
köteles az utast az utazásból kizárni, a szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és 
a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének megzavarása 
szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és 
gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról. 
 

A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések 
 
2020. október 01-től! 
 
A köznevelési intézménybe, valamint a szakképző intézménybe az ott foglalkoztatott 
személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 
a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személyen, a 
gyermeken, illetve a tanulón, valamint a gyermeket, illetve a tanulót kísérő – 1 fő - 
nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.  A gyermeket, illetve a tanulót 
kísérő nagykorú személy, ha a maszkot megfelelő módon viseli, az  intézmény területére 
kizárólag a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. 
 
Az intézménybe az ott foglalkoztatott személy, a szükséges karbantartási, illetve javítási 
munkát végző személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából 
érkező személy, illetve a nagykorú tanuló is csak abban az esetben léphet be, ha a 
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 
mértéket.  
Az intézménybe történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a 
testhőmérséklete 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.  
 
A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására 

vonatkozó rendelkezések 
 
A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos 
rendezvény (a továbbiakban: 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. A rendezvény helyszínén – 
az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.  



 
A  vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az  ott foglalkoztatottak kivételével 
– az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése 
céljából és időtartamára kivétellel – tilos tartózkodni.  
 
2020. október 01-jétől az influenza megbetegedés (nem az új koronavírus) elleni 
védőoltáshoz oltóanyag a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető. 
 
2020. szeptember 21. napjától az  a  személy, aki a  SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt 
és laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe, jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában legfeljebb 19.500,-Ft meghatározott díj fizetésére kötelezhető. 
 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi szabályokat tartsák be, vigyázzanak 
egymásra! 
 
 

 

Berhida, 2020.09.21.   
 
 
                                                                                                  Pergő Margit  
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