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TISZTELT LAKOSSÁG! 

 

 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2020. november 11. napjától (a jelenlegi 

rendelkezés szerint 2020. december 11-ig) az alábbi védelmi intézkedések alkalmazandóak. 

 

1. MASZKVISELÉS 
 

Mindenki (kivéve a hatodik életévét be nem töltött kiskorú) köteles a szájat és az orrot eltakaró 
maszkot viselni 

a) a tömegközlekedési eszközön, 

b) olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, 

c) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén az önkormányzat által 
kijelölt közterületen, nyilvános helyen (kivétel: a sporttevékenység során, és parkban, 

zöldterületen), 

 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a településünkhöz legközelebb eső, 10 000 főnél 

nagyobb lakónépességű település vonatkozó rendelkezéseiről, Kapuvár Város 

Polgármesterének a maszk használat szabályozásáról szóló 17/2020. (XI.11.) önkormányzati 

rendelete alapján: 

„(…) Kapuvár közigazgatási területén belül 

a) a nevelési, oktatási intézmények, valamint templomok bejárataitól számított 50 méteres 

közterületi távolságon belül történő várakozás ideje alatt, 

b) az üzletek, a gyógyszertárak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelők, az egyetemes 

postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom 

számára nyitva álló épületek, valamint minden egyéb olyan épület bejárata előtt, amelyben 

ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, a várakozás ideje alatt, 

c) a piac nyitvatartási ideje alatt a Piac téren történő tartózkodás során, továbbá 

d) a játszótereken 

a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, 

munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon 

viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.” 

 

d) az üzletben vásárlás, az üzletben munkavégzés során, 

e) a bevásárlóközpont területén, 

f) a levéltár látogatható területén, 

g) ügyfélfogadási időben, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a 

közigazgatási szerveknél, a postán és minden egyéb olyan ügyfélfogadó helyiségben, 

amelyben rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, 

h) vendéglátó üzletben történő munkavégzés során és vendégként egyaránt, 

i) az egészségügyi intézmény területén (kivéve az intézményben ápolt beteg az 

elhelyezésére szolgáló kórteremben), 
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j) a szociális intézményben az ott foglalkoztatottak (az ellátottakkal való közvetlen 

érintkezéskor, vagy az ellátottakkal tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodva) és 

az ellátottak (a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben). 

 

2. KIJÁRÁSI TILALOM 
 

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén/tartózkodási 

helyén/szálláshelyén (a továbbiakban együtt: lakóhely) tartózkodni. Kivétel: megengedett a 

lakóhely elhagyása és a közterületen tartózkodás, az alábbi esetekben: 

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

életvédelmi céllal, 

b) munkavégzés céljából (okirattal szükséges igazolni!), 

c) a munkavégzés helyére vagy onnan a lakóhelyre történő közlekedés céljából (okirattal 

szükséges igazolni!), 

d) a versenyszerűen sportolók esetében edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel, annak 

helyszínére vagy onnan a lakóhelyre közlekedés céljából (okirattal szükséges igazolni!), 

e) kutyasétáltatás céljából, kizárólag a lakóhely 500 méteres körzetében. 

 

3. KÖZTERÜLETI MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 

 

Tilos a csoportosulás, a gyülekezés a közterületen és a nyilvános helyeken (nyilvános hely: a 

közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely). 

 

Az egyéni szabadidős sporttevékenység (pl. futás, gyaloglás, kerékpározás) közterületen, 

nyilvános helyen és a szabadtéri sportpályákon megengedett.  
Tilos azonban e helyeken a csapatsportok (pl. labdarúgás, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, 

röplabda) gyakorlása (kivétel: a versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és 

sportrendezvény). 

 

4. RENDEZVÉNYEK 

 

Tilos rendezvényt és gyűlést szervezni, tartani, valamint azok helyszínén tartózkodni, az 

alábbiakban foglalt kivételekkel.  

 

Rendezvénynek minősül pl. a zenés, táncos rendezvény, a kulturális esemény, a sportesemény, a 

magánrendezvény és a karácsonyi vásár.  

Nem minősül rendezvénynek a vallási közösségek szertartása, a házasságkötés és a temetés 

kivételével. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt. 

 

Az alábbiakban foglalt rendezvények megtarthatóak, azonban kizárólag a következő feltételekkel: 

̶ Tilos a sportrendezvényen nézőként tartózkodni. A sportrendezvény nézők nélkül, zárt 

körülmények között megtartható. 

̶ A családi esemény és a magánrendezvény legfeljebb tíz fő jelenlétével megtartható (a 

házasságkötés és a temetés kivételével, melyekre más, az alábbi szabály vonatkozik). 

̶ A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt. 
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̶ A házasságkötésnél kizárólag az anyakönyvvezető/a szertartás vezetője, a házasulók, a 

tanúk, a szülők, a nagyszülők, a testvérek és a házasulók gyermekei lehetnek jelen. 

 

5. VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK 

 

Vendéglátó üzletben tilos tartózkodni. Kivétel: 
a) az ott foglalkoztatottak, 

b) az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig 

megengedett a tartózkodás, 

c) kivételt képeznek az alábbi vendéglátó üzlet típusok, melyekben a következő feltételekkel 

lehet tartózkodni: 

ca) a munkahelyi étterem, büfé, 

cb) a szálláshelyen található étterem, bár (ha kizárólag a szálláshely vendégét 

szolgálják ki), 

cc) nevelési, oktatási intézmény menzája, büféje (ha kizárólag az intézmény 

dolgozóját, tanulóját szolgálják ki), 

cd) az egészségügyi intézményben található étterem, büfé. 

 

6. ÜZLETEK 

 

Este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben tilos ott tartózkodni, és ebben az időszakban 

zárva kell tartania: 

a) az üzletnek (a vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek), 

b) a lottózónak és 

c) a nemzeti dohányboltnak. 

 

Kivétel: 
̶ az ott foglalkoztatottak, 

̶ a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás (ebben az időtartamban is) nyitva tarthat. 

 

A Korm. rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (pl. fodrász, masszőr) a szokott 

rendben működhetnek, a kijárási tilalom szabályainak betartása mellett. 

 

7. SZÁLLÁSHELYEK 

 

Tilos tartózkodni a szálláshelyen. Kivétel: megengedett a szálláshelyen tartózkodás az alábbi 

személyek számára: 

̶ az ott foglalkoztatottak, 

̶ az üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkezők (a szálláshely 8. pont szerinti 

szabadidős létesítményeit azonban nem látogathatják és ezeknek zárva is kell tartaniuk), 

̶ a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatot ellátó 

személyek, és a kirendelt egészségügyi dolgozók (a szálláshely 8. pont szerinti szabadidős 

létesítményeit azonban nem látogathatják és ezeknek zárva is kell tartaniuk). 
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8. SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK 

 

Tilos az alábbi létesítmények látogatása és e helyszíneken a tartózkodás (kivéve az ott 

foglalkoztatottak): 

a) az előadó-művészeti esemény (pl. színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz), 

b) a mozi, 

c) az edző- és fitneszterem, 

d) az uszoda, 

e) a közfürdő, 

f) a jégpálya, 

g) az állatkert, a vadaspark, 

h) a kalandpark, a vidámpark, 

i) a játszóház, 

j) a közművelődési intézmények (pl. múzeum, könyvtár, közösségi színtér). 

 

Kivétel: a versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel 

céljából látogathatóak a jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények. 

 

9. NEVELÉSI, OKTATÁSI, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
 
Nyitva tartanak 

a) a bölcsődék, 

b) az óvodák és 

c) az általános iskolák a 8. osztályig. 

 

Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A 

kollégiumok az iskolaigazgató döntése szerint működnek. 

 

Az intézménybe érkezéskor mindenki köteles magát testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni (a 

belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét az országos tisztifőorvos állapítja meg). 

 

A nevelési, oktatási intézmény területére az alábbi személyek léphetnek be: 

a) a gyermek, a tanuló, 

b) a gyermeket, a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú 

személy (maszkviselés mellett, a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be), 

c) az ott foglalkoztatott, 

d) az intézményben szükséges karbantartási, javítási munkát végző személy, 

e) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy. 

 

A nevelési, oktatási intézménybe a nagykorú tanuló és a fenti c)-e) pont szerinti személy 

(foglalkoztatott, karbantartási munka, kötelezettség teljesítése) csak akkor léphet be, ha a 

testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. Ha a 

belépés során a gyermek, illetve a kiskorú tanuló testhőmérséklete eléri a meghatározott mértéket, 

a többi gyermektől, tanulótól el kell különíteni, és a szülőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 
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A felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható. (Ez alól a 

rektor kezdeményezésére a miniszter felmentést adhat.) A rektor dönt a kollégium és a diákotthon 

hallgatók általi látogatásának a rendjéről. 

 
10. JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

 

A védelmi intézkedések betartásáról a létesítmények, intézmények üzemeltetője, illetve vezetője, a 

rendezvény szervezője, a rendezvény helyszínének üzemeltetője (a továbbiakban együtt: 

üzemeltető) köteles gondoskodni. Aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli, az 

üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy a helyiséget, területet elhagyja. 

 

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével 
ellenőrzi. 
 
Aki az ismertetett védelmi intézkedéseket megszegi, szabálysértést követ el, mely esetén a 

pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.  
E szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a 

szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed. 
 
Ha a rendőrség az egyes létesítmények üzemeltetőinek fenti kötelezettségei megszegéséről szerez 

tudomást, az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 

 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírság kiszabása, 

 a helyiség, terület, intézmény, illetve a helyszín legalább egy napra, legfeljebb egy év 

időtartamra történő ideiglenes bezáratása. 
 
 

 

Köszönjük a járványhelyzetben eddig tanúsított türelmüket, megértésüket, kérjük további 

együttműködésüket. 

 

 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 
 

Hövej, 2020. november 11. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Vargáné Molnár Zsuzsanna  

  polgármester 


