
TÁJÉKOZTATÁS 

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 

 

MASZKVISELÉS SZABÁLYAI 2020. SZEPTEMBER 21. NAPJÁTÓL: 

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

munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (továbbiakban 

együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és szájat folyamatosan elfedje: 

a) a tömegközlekedési eszközön, 

b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során – a vendéglátó 

üzlet (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) vendégei kivételével, 

c) a bevásárlóközpont területén – a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás 

céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével, 

d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott 

esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, 

zeneművészet, 

e) a mozi területén– az irodák és az üzemi helyiségek kivételével, 

f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

törvényben meghatározott (könyvtár, kulturális intézmény, múzeum), 

g) közlevéltár, nyilvános magánlevéltár külsős személyek számára látogatható területén, 

h) ügyfélfogadási időben 

ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, 

hb) az egyetemes postai szolgáltató által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva 

álló helyiségben, továbbá 

hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik 

és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleérve – rendszeresen 5 főnél többen 

tartózkodnak egy időben, 

i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak. 

 

SZANKCIÓ MASZK NEM VISELÉSE ESETÉBEN 2020. SZEPTEMBER 21. 

NAPJÁTÓL: 

Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más 

alkalmazottjainak felszólítására sem viseli előírás szerint a maszkot, vagy nem hagyja el 

a tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles 

a) az utazásból kizárni, 



b) közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt 

rendőri intézkedést kezdeményezni, és 

c) gondoskodni e személyneki a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról. 

Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli az előírások szerint, 

meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, 

hogy e személy a helyiséget illetve a területet elhagyja. 

 

 

RENDEZVÉNYEK TARTÁSA 2020. SZEPTEMBER 21. NAPJÁTÓL: 

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott 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 tilos 

tartózkodni. Ez alól kivétel a vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer 

elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és 

időtartama. 

KIVÉTEL: 

Családi rendezvények továbbra is megtarthatóak időbeli korlátozások nélkül – a 

létszámkorlátozások betartásával -, amennyiben nem vendéglátó üzletben (étterem, borászat) 

kerülnek megrendezésre, hanem egyéb helyszíneken (pl. kultúrház, iskola, tornaterem stb.). 

 

A közösség egészsége érdekében kérem a fenti szabályokat mindenki tartsa be! 

 

Aparhant, 2020. szeptember 22. 

 

 

 Dávid Tímea 

 polgármester 


