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F E L H Í V Á S  

KORONAVÍRUS-FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS 

 INTÉZKEDÉSEKRŐL 

Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében 

Magyarország egész területére a Magyarországa Kormánya VESZÉLYHELYZETET hirdetett ki 

2020. november 3.napján. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek, 

melyekről a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet: 

- a kijárási korlátozással kapcsolatban azt írja, éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a 

lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Azt csak munkavégzés, a 

munkavégzés helyére történő közlekedés, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási 

helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából lehet elhagyni, vagy ha 

egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet áll fenn, illetve 

életvédelmi céllal. A kijárási korlátozásra vonatkozó szabály november 5-én lép hatályba. 

- A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedésekkel kapcsolatban a kormányrendelet azt 

írja, tilos olyan rendezvényt szervezni, tartani, olyan rendezvényen tartózkodni, amely 

"rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint 

nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást 

főszolgáltatásként nyújt" és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. 

A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, a nem nemzetközi 

sportrendezvényekre vonatkozó új szabály, hogy ezeket ugyan meg lehet tartani, de a nézőterén 

a nézők - a páholyok kivételével - csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző 

között két ülőhelyet üresen kell hagyni és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem 

foglalhatják el. Az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 

méteres távolságot kell biztosítani. A 1,5 méteres távolságot meg kell tartani a páholyokban, a 

létesítmény területén, a kulturális vagy sportrendezvények szünetében, valamint a helyszínen 

található vendéglátó üzletben is. 

A védelmi intézkedések betartásáról és a szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy 

sportrendezvény szervezője, illetve a helyszín üzemeltetője köteles gondoskodni. 

- A járványügyi készültségi időszak szabályai - így például a maszkviselés szabályai a 

veszélyhelyzet idején is fennmaradnak, a nemzetközi sportrendezvényekre ezek, valamint a 

nemzetközi szövetségek előírásai alkalmazandók. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

törvényben meghatározott kulturális intézmények látogathatók, de a látogatók kötelesek 

egymástól 1,5 méter távolságot tartani. 

A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi. 
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-A tömegközlekedéssel kapcsolatban a kormányrendelet előírja, hogy Budapesten, valamint a 

megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaságok 

november 5-éig kötelesek járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 

óra közötti, valamint 15 óra és 19 óra közötti időszakokra. A járatsűrítési tervet Budapest 

Főváros Kormányhivatala, illetve a megyei jogú város illetékessége szerinti megyei 

kormányhivatala hagyja jóvá. 

A kormány döntött arról is, hogy nem kell parkolási díjat fizetni a járvány terjedésének 

megelőzése érdekében. 

• 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

• 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi 

intézkedésekről 

Ennek tudatában kérjük, fogadjanak meg néhány hasznos tanácsot: 

• Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos 

rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést! 

• Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, 

lázas!  

• Ha tüsszög, köhög, használjon papír zsebkendőt, és azt használat után azonnal dobja  a 

kukába! 

• Gyakran szellőztessenek, illetve gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel! 

• Kerüljék az érintkezés olyan megszokott formáit, mint a puszi, az ölelés, és a kézfogás! 

• Fogyasszanak sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket! 

• Amennyiben tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), ne személyesen 

menjenek a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat! 

Kulcsfontosságú, hogy az elkövetkezendő időben a családtagok is jobban figyeljenek az idős 

hozzátartozóikra! 

Abban az esetben, ha valamely családtag (unoka, gyerek) a közelmúltban külföldi, fertőzött területen 

járt, vagy esetleg olyannal érintkezett, aki fertőzött, lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb 

szüleivel, nagyszüleivel! 

Kérjük kövessék a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján (www.nnk.gov.hu), az Operatív Törzs 

honlapján (www.koronavirus.gov.hu), a települési honlapon illetve a hirdetőtáblákon megjelenő 

tájékoztatókat, információkat ajánlásokat. 

Kérjük Önöket, hogy tartsák be a megelőzés érdekében közzétett ajánlásokat, fokozottan 

figyeljenek személyes és közvetlen környezetük higiéniájára! 

Kelt, 2020. november 4. 

Dr. Arnóczki Tímea sk. 

jegyző 
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