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  Szám: B/140-155/2020                                                                  Tárgy: Tájékoztató                                                                                              

 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 

humánjárvánnyal kapcsolatban 2020. október 29. napján a Magyar Közlöny 233. számában 

megjelent „A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 

18.) Korm. rendelet módosításáról” szóló 468/2020. (X. 29.) kormányrendelet, valamint „A 

határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról” szóló 469/2020. (X. 29.) kormányrendelet.   

 

1. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 468/2020. (X. 29.) kormányrendelet – röviden 

összefoglalva – az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

 

1.1. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet módosult, úgy, hogy a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével 

mindenki köteles: 

A zenés, táncos rendezvény helyszínén orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil 

vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat 

folyamatosan elfedje. Ha az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény 

helyszínén ételt, illetve italt szolgálnak ki, a nyilvános rendezvény étel, illetve ital 

kiszolgálására kialakított helyiségében, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának 

időtartama alatt nem kell a maszkot viselni. Ha a rendezvényen élő előadás útján nyújtanak 

zeneszolgáltatást, a fellépőnek nem kell a maszkot viselnie. 

 

1.2. Azt a személyt, aki a maszkot a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének 

üzemeltetője, illetve a rendezvény szervezőjének vagy a rendezvény helyszínének 

üzemeltetőjének alkalmazottja vagy megbízottja felszólítására sem viseli megfelelő módon, a 

rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles a 

látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a rendezvény helyszínét 

elhagyja. 

 

1.3. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti 

vendéglátó üzletben az ott munkát végzőnek, valamint – általános szabály szerint – a 

vendégnek is kötelező a maszk fentiekben említett módon történő viselése. A vendég a 

vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, 
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illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital 

elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni. 

 

1.4. Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó 

üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli az üzemeltető köteles a 

látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja. 

 

1.5. Az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is 

folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot 

viselni. 

 

1.6. Amennyiben – például – a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének 

üzemeltetője, vagy a vendéglátó üzlet üzemeltetője nem gondoskodik arról, hogy a 

maszkviselési szabályokat megsértőt a látogatásból kizárja, és e személy a rendezvény 

helyszínét elhagyja a kereskedelmi hatóság az alábbi szankciókat alkalmazhatja: 

- figyelmeztetést, 

- 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy 

- az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen 

bezárathatja. 

 

Kereskedelmi hatóságként a rendőrség is kijelölésre került, azaz a szabályok megtartását 

ellenőrizheti, illetve a jogkövetkezményeket megállapíthatja.  

 

Az ismertetett szabályokat 2020. november 2. napjától kell alkalmazni.  

 

 

2. A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 469/2020. (X. 29.) kormányrendelet értelmében a határellenőrzés 

ideiglenes visszaállítása 2020. november 30. napjáig meghosszabbításra került. 

 

Az említett számú Magyar Közlöny elérhető a https://magyarkozlony.hu/ elektronikus 

felületen.   

 

Hiteles információk: 

- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  

- 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 telefonszámokon (külföldről a +36 1 550 1825) 

- koronavirus@1818.hu e-mail címen, 

- www.berhida.hu honlapon,  

- Berhida Város facebook oldalán (Berhida Város Önkormányzata facebook csoport) keresztül.  

 

Koronavírus fertőzésből gyógyultak jelentkezése vérplazma adásra: 

- telefon: 06 30 602 9250 

- e-mail: verplazma@dpckorhaz.hu; online: www.koronavirusplazma.hu 

 

Berhida, 2020.10.30.   

 

 

                                                                                                  Pergő Margit  

                                                                                                  polgármester                                                                                               
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