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Veszélyhelyzetet hirdetett ki a Kormány 
 
Tisztelt Felsőlajosi Lakosok! 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki 2020. november 4-étől. 
 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi 
intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján az 

alábbi szabályok érvényesek: 
 

1. A kijárási korlátozás 
 

 Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási 
helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. 
 
Ezen előírás alól érvényes kivételek: 
a) munkavégzés céljából, 
b) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, 
c) a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a 
szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy 
d) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
esetén, valamint életvédelmi céllal éjfél és reggel 5 óra között megengedett a 
lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a 
közterületen történő tartózkodás. 
 
 Ez a szabályozás jelenleg 2020. november 30-ig érvényes azonban, ha 
az Országgyűlés a fenti Kormányrendelet hatályát meghosszabbítja a kijárási 
korlátozás hatályának a fenntartásról a Kormány legkésőbb erről 2020. 
november 30-án döntést hoz. 
 
2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések 
 
 Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, 
a) amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban 
tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy 
élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és 
b) amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. 
 
 Tilos a fenti rendezvényt szervezni, illetve tartani. 
 
3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, 
valamint a sportrendezvényekre vonatozó védelmi intézkedések 
 
A 2. pont szerinti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet 
valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak 
nyilvánosságától - különösen színház, tánc-, zeneművészet -, a mozielőadás, 



valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: 
kulturális vagy sportrendezvény) a következő előírás szerint tartható meg: 
 
 A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők - a páholyok 

kivételével - 
a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két 
ülőhelyet üresen kell 
hagyni és 
b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, 
azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség 
szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani 
 
 A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők - a nézőtéren kialakított 

ülőhelyeken kívül - 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól 
megtartani, különösen 

a) a páholyokban, 
b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében, 
c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve 
d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó 

üzletben. 
 
A fenti védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek 
biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális 
vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a 
személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető 
alkalmazottja felszólítására sem tartja meg az előírt védelmi intézkedéseket, a 
szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja 
köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a 
helyiséget, illetve a területet elhagyja. 
 
4. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló törvényben meghatározott intézményekre 
vonatkozó előírások 
 
 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló törvényben meghatározott 
a) muzeális intézmény, 
b) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény, 
c) kép- és hangarchívum, 
d) közművelődési intézmény, 
e) közösségi színtér, valamint 
f) integrált kulturális intézmény 
látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot 
tartani. 
 
 A muzeális intézményekre vonatkozó fenti előírások betartásáról az 

intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki az 
üzemeltető, vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja 
meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az 
üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni 
arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja. 
 



5. Az előírt kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
 
A kulturális vagy sportrendezvényekre valamint a muzeális intézményekre 
vonatkozó kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi. 
 
Ha a rendőrség az ellenőrzés során a fentiekben előírt kötelezettség 
megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 38/B. §-ától eltérően 
a) figyelmeztetést alkalmaz,  
b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, 
c) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt - a sportrendezvény 
helyszíne kivételével - legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra 
ideiglenesen bezárathatja, vagy  
d) a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább 
egy, de legfeljebb tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell 
megtartani. 
 
A rendőrség ellenőrzési jogkörével és annak jogkövetkezményével kapcsolatos 
további részletszabályokat tartalmaz a 479/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 5. 
§ (3)-(11) bekezdése. 
 
6. A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során 
alkalmazandó eltérő szabályai 
 
A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében 
a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló 
közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, 
valamint 
b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől 
el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási 
területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat 
nem kell fizetni. 
 
7. A járványügyi készültségi időszak szabályai 
A járványügyi készültségi időszak szabályai - így például a maszkviselés 
szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak. 
Kérem továbbra is tartsunk be valamennyi szükséges Kormány által előírt 
védelmi intézkedést! 
 
Vigyázzunk egymásra és vigyázzanak magukra! 
 
 
Felsőlajos, 2020. november 04. 
 
 

Juhász Gyula  sk. 
polgármester 

 


