
Tisztelt Lakosság!

A Magyar Közlöny 2020. november 10-i számában megjelent a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet a
veszélyhelyzet  idején  alkalmazandó  védelmi  intézkedések  második  üteméről,  melyek  közül  a
legfontosabbak: 

1. A rendelet megerősítette a maszkviselési szabályokat. 

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles (többek között):

a tömegközlekedési eszközön, az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés
során,  a bevásárlóközpont  területén,  ügyfélfogadási  időben a közigazgatási  szerv  ügyfelek  részére
nyitva  álló  területén,  az  egyetemes  postai  szolgáltató  által  vagy  a  postai  közreműködők  által
üzemeltetett,  az ügyfélforgalom  számára  nyitva  álló  helyiségben,  továbbá  minden  egyéb  olyan
helyiségben,  amelyben  ügyintézés  céljából  ügyfélfogadás  zajlik,  és  a helyiségben  –  az ott
foglalkoztatottakat is  beleértve – rendszeresen 5 főnél  többen tartózkodnak egy időben,  minden
olyan  helyiségben,  amelyben  tömegközlekedési  eszközre  várakoznak,  egészségügyi  intézmény
területén

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. 

2. Kijárási korlátozás:

Este 8 óra és reggel  5 óra között – a rendeletben meghatározott  kivétellel  –  mindenki  köteles
a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Kivételek, amikor a fenti időben a lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely elhagyható, a közterületen
történő tartózkodás megengedett:

a) egészségkárosodással,  életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  fenyegető  helyzet  esetén,
valamint életvédelmi céllal, 

b) munkavégzés céljából, 

c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a     munkavégzés helyéről
a     lakóhelyre, a     tartózkodási helyre, illetve a     szálláshelyre történő közlekedés céljából és 

d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy
sportrendezvényen való részvétel céljából, edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés
céljából,  edzés vagy sportrendezvény helyszínéről  a     lakóhelyre,  a     tartózkodási  helyre,  illetve
a     szálláshelyre történő közlekedés céljából.

Kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási
hely  vagy  a szálláshely  elhagyása,  illetve  a közterületen  tartózkodás  azzal,  hogy  a kutyasétáltatás
során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

A  b)–d) pont  szerinti  eseteket  okirattal  szükséges  igazolni,  melynek  tartalmi  követelményeit  a 
közbiztonságért felelős miniszter a  Kormány hivatalos honlapján közzéteszi.

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés. 

A közterületen,  a nyilvános  helyen,  illetve  a szabadtéri  sportpályákon  az egyéni  szabadidős
sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett. 

Tilos –  a versenyszerűen  sportolók  edzései,  sportrendezvényei  kivételével  –  a közterületen,
a nyilvános  helyen,  valamint  a sportpályákon  a csapatsportok  –  különösen  a labdarúgás,
a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása. 
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3. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, annak helyszínén tartózkodni.

Rendezvénynek minősül különösen 

a) a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános,
valamint  nem  nyilvános,  válogatott  lemezbemutatás  vagy  élő  előadás  útján  nyújtott
zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény, 

b) a kulturális esemény, 

c) a sportesemény, 

d) a magánrendezvény, valamint 

e) a karácsonyi vásár. 

A vallási  közösségek szertartása – a házasságkötés,  valamint a temetés kivételével  – nem minősül
rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt. 

Kivételek:

a) A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. 

b) A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével –
abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz
főt. 

c) A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt. 
d) A házasságkötésnél kizárólag 

 a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető, 
 a házasulók, 
 a házasulók tanúi, 
 a házasulók szülei, nagyszülei, 
 a házasulók testvérei és 
 a házasulók gyermekei lehetnek jelen. 

Egyéb tudnivalók:
Az  üzletek  este  7  óra  és  reggel  5  óra  között  kötelesek  zárva  tartani  a  gyógyszertárak  és  a
benzinkutak kivételével.
A szálláshelyen csak  az üzleti,  gazdasági,  továbbá oktatási  tevékenység céljából  érkező személyek
tartózkodása megengedett.
A könyvtár, közösségi színtér és közművelődési intézmény nem látogatható!
Az üzleten  kívüli  kereskedelmi  tevékenység  és  a csomagküldő  kereskedelem  veszélyhelyzeti
szabályai:  

 A veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendeletben  kihirdetett
veszélyhelyzet (a továbbiakban:  veszélyhelyzet)  idején  a lakosság ellátása céljából  végzett
üzleten  kívüli  kereskedelmi  tevékenység  bejelentés  és  nyilvántartásba  vétel  nélkül
folytatható  a vendéglátó  üzlettel,  illetve  napi  fogyasztási  cikket  értékesítő  üzlettel  kötött
szerződés alapján,

 A veszélyhelyzet  idején  a lakosság  ellátása  céljából  végzett  csomagküldő  kereskedelem
bejelentés  és  nyilvántartásba  vétel  nélkül  folytatható  kizárólag  napi  fogyasztási  cikk  és
vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék esetében.

A rendeletben  meghatározott  védelmi  intézkedések  betartását  a rendőrség  a Magyar  Honvédség
közreműködésével ellenőrzi.
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Saját és lakótársaink érdekében kérjük ügyeljenek a rendelkezések betartására.

Iszkaszentgyörgy, 2020. november 11.
Kovács Edit 
    jegyző
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