Segítség az ügyfelek tájékoztatásához veszélyhelyzeti intézkedésekkel kapcsolatban – II. hullám

Ismét kihirdették a veszélyhelyzetet (2020.11.04-től), így mostantól gyakrabban várható az oldalunk
frissítése. (Remélem, most nem lesz olyan sűrűn változás, mint tavasszal, amikor nem győztük
kapkodni a fejünket!) Mindenesetre figyelek, és ha bármi megjelenik, akkor igyekszem minél
hamarabb tájékoztatni benneteket róla ezen a platformon.
Bízom benne, hogy ezzel tudok nektek is segíteni az ügyfelek tájékoztatásában.
2020.11.11.
Az Országgyűlés felhatalmazta a Kormányt (a 2020. évi CIX. törvénnyel), hogy 2020.11.11. naptól
kezdődően a veszélyhelyzettel összefüggésben sajátos szabályokat állapítson meg.
A veszélyhelyzet megszűnését követő napig nem tűzhető ki időközi önkormányzati választás, a már
kitűzött választások elmaradnak. Ugyancsak elmaradnak az országos és helyi népszavazások, sőt
az aláírásgyűjtések is szünetelnek.

Megszülettek a facebookon már bejelentett intézkedésekhez kapcsolódó kormányrendeletek is. Ezek
szerint a szabályok 2020.11.11. naptól 2020.12.11. napig a következők:

Kijárás korlátozása:

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.
A kijárási tilalom ideje alatt az alábbi esetekben megengedett a közterületen való tartózkodás:
– egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint
életvédelmi céllal;
– munkavégzés céljából (ezt okirattal kell igazolni);
– munkavégzés helyére, illetve onnan haza történő közlekedés céljából (okirattal igazolni kell);
– versenyszerűen sportolóknak edzésen, sportrendezvényen való részvétel, illetve oda utazás vagy
onnan haza utazás céljából (ezt is okirattal kell igazolni);
– kutyasétáltatás a lakóhely 500 méteres körzetén belül (a kutyafuttatókat a helyi önkormányzat
saját hatáskörben bezárathatja).
A munkavégzéssel, illetve a sportolók tevékenységével kapcsolatos okirat tartalmi követelményeit a
Kormány honlapján már közzétették, doc és pdf formátumban is letölthető.
letölthető munkavégzésről szóló igazolás

Vendéglátó üzletek, üzemi étkezdék:

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából – az ehhez
szükséges időtartamig – lehet tartózkodni.
Ez nem vonatkozik a munkahelyi étteremre/bárra, a szálláshelyen az ottani vendégek kiszolgálását
végző éttermekre/bárokra, az oktatási intézmények menzájára/büféjére, ha csak az ott dolgozókat és
tanulókat szolgálják ki, valamint az egészségügyi intézményben található étteremre/büfére.
A házhoz szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti (lásd lejjebb), és bevonhatóvá teszi a
taxisokat a feladat ellátásába.

Üzletek:
Az üzletek reggel 5 órától este 7 óráig lehetnek nyitva. Csak az ott dolgozók tartózkodhatnak az
ezenkívüli időszakban (este 7 és reggel 5 között) az üzletben, a lottózóban, valamint a nemzeti
dohányboltban.
Ez a szabály nem vonatkozik a gyógyszertárakra, üzemanyagtöltő-állomásokra és a vendéglátó
üzletekre, ezek normál rend szerint nyitva tarthatnak.

Szállodák, szálláshelyek:

A dolgozókon kívül csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégek, valamint a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladat ellátása érdekében
elhelyezett személyek és a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodhatnak ezeken a helyeken.
Viszont ők sem használhatják az ott lévő szabadidős létesítményeket.

Rendezvények, szertartások, gyülekezés:

– Szinte mindennemű rendezvény, gyűlés megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket (vagyis
a személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében
zajló nyilvános rendezvényeket), sporteseményeket, magánrendezvényeket, a karácsonyi vásárokat,
a zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó eseményt is.
– Nem minősül rendezvénynek – így megtartható – az a kulturális esemény vagy élő előadás útján
nyújtott zeneszolgáltatás, melyet online módon közvetítenek, és az esemény helyszínén csak a
fellépők és a technikai személyzet tartózkodik.
– A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg (viszont a
Kormány kéri, hogy az ehhez kapcsolódó magatartási szabályokat az általános szabályokkal
összhangban határozzák meg).
– Magán- és családi rendezvények (például születésnap) maximum 10 fő részvételével
megtarthatóak.
– Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

– Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak a szertartás
vezetője/anyakönyvvezető, a házasulók, azok tanúi, szülei, nagyszülei, testvérei és gyermekei
lehetnek jelen.

Sportolás, mérkőzések:

– A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani, nem lehetnek ott nézők.
– Az egyéni szabadtéri sportok – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás –
gyakorlása engedélyezett közterületen , nyilvános helyen (közterületnek nem tekinthető, mindenki
számára nyitva áll helyen), szabadtéri sportpályákon.
– Tilos viszont a csapatsportok – különösen labdarúgás, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, röplabda –
gyakorlása. De ez a rendelkezés nem vonatkozik a versenyszerűen sportolók edzéseire,
sportrendezvényeire, ugyanis a versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

Szabadidős létesítmények:

Az ott foglalkoztatottak kivételével senki sem tartózkodhat
– előadó-művészet valamennyi ágának fellépési helyszínén (így különösen színház, tánc-,
zeneművészet, cirkusz)
– moziban
– edző- és fitneszteremben
– uszodában, közfürdőben
– jégpályán
– állatkertben, vadasparkban
– kalandparkban, vidámparkban
– játszóházban
– múzeumban, könyvtárban, kép- és hangarchívumban, közművelődési intézményben, közösségi
színtéren, integrált kulturális intézményben.
Kivételt képez a fentiek alól a versenyszerűen sportoló, ugyanis ő edzése, sportrendezvény céljából
használhatja a jégpályát, uszodát, edző- és fitnesztermet, sportlétesítményt.
A fentiek zöme jól körülhatárolható fogalom, viszont kérdésként merült fel bennem, hogy mit takar
az “edző- és fitneszterem”. Ide értendőek-e például a jógastúdiók? Ezért megnéztem, melyik szó mit
jelent. Mivel jogszabályban nem találtam meg ezen szavak jelentését (ha valaki tudja, melyik
jogszabályban vannak ezek meghatározva, kérem, írja meg nekem a maniko1999@gmail.com címre),
ezért az értelmező kéziszótárhoz fordultam segítségért. Az edzőterem jelentését meg is találtam:
“testedzés céljára kialakított nagyobb helyiség különböző tornaeszközökkel, amelynek használatáért

többnyire fizetni kell”. A fitnesz “olyan életforma, amely a jó fizikai erőnlétet, a szív, a tüdő és a
vérkeringés tartós teljesítő-képességének fejlesztését, az egészséges életmódot és az esztétikus
külsőt helyezi előtérve”. Tehát a fitneszterem az, ahol ezeket fejlesztjük.
Fentiek miatt véleményem szerint mindenféle testedzési szolgáltatást nyújtó létesítménynek – így a
jógastúdióknak is – tilos nyitva lennie 2020.12.11-ig.

Oktatási intézmények:

– A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva
tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Ezen
intézmények területére az ott dolgozó, karbantartást, javítást végző, jogszabályon alapuló
kötelezettség teljesítése céljából érkező (pl. ellenőr), a tanuló, és az őt kísérő 1 fő nagykorú, maszkot
viselő személy léphet be, de a kísérő csak a testhőmérséklet-mérési pontig mehet be. Mindegyikükre
vonatkozik, hogy csak akkor mehetnek be, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg a 37,8 Celsiust.
Ha a tanuló testhőmérséklete ennél magasabb, akkor őt el kell különíteni és erről a szülőt vagy
törvényes képviselőt telefonon értesíteni kell.
– A középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarend lép életbe.
– A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
– Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át, de a rektor kezdeményezésére ez alól a
felsőoktatásért felelős miniszter, illetve – amelyik intézmény nem hozzá tartozik, annak – az
intézményt fenntartó miniszter felmentést adhat.
– A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A
tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a kollégiumban karanténban lévők
számára engedélyezhető.

COVID-teszt:

– Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat hetente
tesztelni kell.

Maszkviselés:

A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a száját és az orrát maszkkal
eltakarni:
– a tömegközlekedési eszközön és azok várótermeiben;

– a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén az önkormányzat által kijelölt
közterületen, illetve nyilvános helyen (kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve
zöldterületeken);
– az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során;
– a bevásárlóközpont területén (kivéve az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi
helyiségek területét);
– levéltár látogatóterében;
– ügyfélfogadási időben a közigazgatási szervek, posták ügyfélterében;
– minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a
helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy
időben;
– vendéglátó üzletben a dolgozóknak és a vendégeknek is;
– egészségügyi intézmény területén mindenki (kivétel: a beteg az elhelyezésére szolgáló
kórteremben nem köteles maszkot viselni);
– szociális intézményben az ott dolgozóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha
tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, valamint az ellátottaknak a
közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint.

A maszkviselési szabályok betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni, a szabályszegőkkel
szemben intézkedéseket tehet, szankciókat alkalmazhat.
Tömegközlekedési eszközön pótdíjat kell fizettetni a szabályszegővel, és ha az utas felszólítás
ellenére sem hajlandó a szabályokat betartani, akkor ki kell zárni az utazásból, rendőri intézkedést
kell kezdeményezni és le kell szállítani a járműről.
A többi helyen (például üzletekben, egyéb helyiségekben) a szabályszegőt ki kell zárni a látogatásból
és gondoskodni kell arról, hogy a területet elhagyja.

Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem:

A 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. Ezt a tevékenységet akár a vendéglátó
üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.
Forgalmazható termékek köre: napi fogyasztási cikk (élelmiszer is), vendéglátó tevékenység
keretében értékesített termék.
Bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása
céljából végzett csomagküldő kereskedelem is, de nekik nem kell szerződést kötniük vendéglátó
üzlettel vagy bolttal.

Viszont termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.
Ha ezt a tevékenységet személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltató végzi, akkor
neki az ezen szerződés alapján végzett tevékenysége során a személygépkocsival díj ellenében
végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben [176/2015. (VII. 7.) Korm.rendelet] és a
helyi önkormányzati rendeletben meghatározott előírásokat nem kell alkalmazni.

Az előzőekben nem említett minden más szolgáltató és szolgáltatás (például fodrász, masszőr,
személyi edző) a szokott rendben működhet a kijárási tilalom szabályai mellett.

Ellenőrzés:

A Magyar Honvédség is bekapcsolódik a veszélyhelyzeti intézkedések végrehajtásába, ugyanis ellátja
egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét, valamint közreműködik a veszélyhelyzeti
intézkedések betartásának ellenőrzésében és közterületi járőrszolgálatot lát el.
Ha a rendőrség a saját vagy a katona ellenőrzése során a veszélyhelyzeti előírások megszegéséről
szerez tudomást, akkor az üzemeltetőre 100.000,- Ft-tól 1 millió Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki,
valamint a helyszínt legalább 1 napra, legfeljebb 1 évre bezárathatja. A bezárást nem alkalmazhatják
oktatási intézménnyel szemben. A szankciók egy napon belül többször és együttesen is
alkalmazhatóak. A bírság és a bezárás elkerülhető, ha a hely üzemeltetője, illetve a szervező, vagy
ezek alkalmazottai a jogsértő személyt felszólították a távozásra és azt követően, hogy a jogsértő
személy ennek nem tett eleget, értesítették a rendőrséget. Ha ezeket az intézkedéseket csak részben
teszik meg, akkor azt figyelembe veszik a szankciók mértékének meghatározásánál. A bírságot
kiszabó határozat ellen nem lehet fellebbezni és az erről szóló határozat véglegessé válásától
(jogerőre emelkedésétől) számított 15 napon belül be kell fizetni a rendőrség által közölt
számlaszámra.
A szabályszegőt minimum 5.000,- Ft-ra, maximum 500.000,- Ft-ra büntetik. A helyszíni
bírság összege pedig 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjed, ismételt elkövetésnél max. 200.000,- Ft
lehet.

A közfeladatot ellátó szerv vagy személy kérheti a védekezéshez szükséges eszköz (pl. orvostechnikai
eszköz, egyéni védőeszköz) Állami Egészségügyi Ellátó Központ általi beszerzését, ha saját maga
igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen tudná azt beszerezni.

Most, hogy túl vagyunk azon, mit szabad és mit nem, nézzük meg, milyen kedvezményekről döntött a
Kormány!

Adó- és járulékkedvezmények:

2020.
november hónapra egyes tevékenységi köröket tényleges főtevékenységként
folytatóknak
– nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük a munkaviszonyban foglalkoztatottak után,
– nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük;
– mentesülnek az egy hónapra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól
azzal, hogy 2020-ban további előleget már nem kell fizetniük;
– nem kell KIVA-t fizetniük a személyi jellegű kifizetések összege után.

Ezek a tevékenységi körök a következők:
TEÁOR 5610

Éttermi, mozgó vendéglátás

TEÁOR 5621

Rendezvényi étkeztetés

TEÁOR 5630

Italszolgáltatás

TEÁOR 5914

Filmvetítés

TEÁOR 8230

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR 8551

Sport és szabadidős képzés

TEÁOR 9001

Előadó-művészet

TEÁOR 9002

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

TEÁOR 9004

Művészeti létesítmények működtetése

TEÁOR 9102

Múzeumi tevékenység

TEÁOR 9104

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

TEÁOR 9311

Sportlétesítmény működtetése

TEÁOR 9312

Sportegyesületi tevékenység

TEÁOR 9313

Testedzési szolgáltatás

TEÁOR 9319

Egyéb sporttevékenység

TEÁOR 9321

Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

TEÁOR 9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

TEÁOR 9604
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (de csak ha megfelel a közfürdők
létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet
szabályainak.)

Tényleges főtevékenység: az a tevékenység, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak a
rendelet hatálybalépését megelőző 6 hónapban (vagyis a májustól októberig terjedő időszakban) a
legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 %-a származott.

Azért nem olyan rózsaszínű a kép, mint amilyennek elsőre látszik, ugyanis szigorú feltételek vannak:
– A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető a 2020.11.11. napon már fennálló
munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket
közös megegyezéssel, felmondással, azonnali hatályú felmondással nem szünteti meg 2020.
november hónapban.
– A mentesség akkor jár, ha a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel
elbocsájtotta volna, és a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

Tehát ez a kedvezmény már nem automatikus, külön kérelmet kell rá benyújtani (az természetesen
még nem tudható, hogy milyen formában, de elképzelhetőnek tartom, hogy a 08-as bevallásban kell
majd jelölni, persze az is előfordulhat, hogy e-papíron, vagy külön nyomtatványon kell bejelenteni).
Szerintem ez leghamarabb november végén fog kiderülni (persze rögtön megírom, ha megtudom).

Jó hír viszont, hogy más támogatásokkal együtt is igénybe vehető, feltéve, hogy az ily módon
halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók
bérköltségeinek 100 %-át.
A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

Munkahely-megtartó bértámogatás:

A felsorolt tevékenységet főtevékenységként végzők 2020. november hónapra munkahely-megtartó
bértámogatást is kaphatnak az alábbiak szerint.
A munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 %-ának
megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben
– a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
– a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz
(Munkaügyi Központhoz) kell benyújtani, mely a támogatás odaítéléséről 8 munkanapon belül
határozatban dönt.
Ez is igénybe vehető más támogatásokkal együtt, de csak addig, amíg az ily módon halmozott
támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek
100 %-át.
Erre is vonatkozik az iratok 10 évig történő megőrzési kötelezettsége.

Szálláshely-szolgáltatás támogatása

A tényleges főtevékenységként
TEÁOR 5510

Szállodai szolgáltatás

TEÁOR 5520

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR 5530

Kempingszolgáltatás

TEÁOR 5590

Egyéb szálláshely szolgáltatás

tevékenységet végzők közül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központba (NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató
részére az NTAK-ban 2020.11.08. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80 %-át.

Ennek feltétele, hogy
– a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020.11.08. napján foglalkoztatott munkavállalók
munkaviszonyát 2020. november hónapban fenntartja,
– a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók
részére kifizeti, és
– a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az
e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak (2020.12.10-ig).

Ezen – EU szerződés 107.cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatás – részletes szabályait majd külön
kormányrendeletben fogják közzétenni, de akit érint, annak érdemes elolvasni a 485/2020. (XI.10.)
Kormányrendeletet, ugyanis ebben szerepelnek a támogatás minősítésének kritériumai, illetve
számításának pontos leírása.

Egészségügyi dolgozók utazási kedvezménye

2020.11.11-től ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe a helyközi és a helyi
személyszállítási közszolgáltatást az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem
rendelkező személy, valamint az az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató, aki a
koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködik.
Ehhez a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát és az egészségügyi intézmény által a
486/2020. (XI.10.) Kormányrendelet melléklete szerint kiállított igazolást köteles az ellenőrzés esetén
felmutatni. Orvostanhallgatónak a hallgatói jogviszonyát igazoló igazolványt is be kell mutatnia.
Az utazási kedvezmény 2. osztályra érvényes, és a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

2020.11.05.

Tegnap írtam arról, hogy 2020.11.04-től tilos olyan rendezvényt szervezni, illetve tartani, 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”.
Egy kicsit most boncolgatom ezt a rendelkezést, ugyanis fontos, meghatározó szavak vannak ebben a
csodálatos mondatban:
– “Főszolgáltatásként“: vagyis aki nem főszolgáltatásként nyújtja a zeneszolgáltatást, arra ez nem
vonatkozik. Tehát például az éttermek, italboltok, cukrászdák, stb. mivel “főszolgáltatásként” ételt,
italt adnak a betérőnek, így kinyithatnak (persze 23:00 óra és 06:00 óra között a korábbi
– 2020.09.21-től érvényes – előírás miatt nekik is zárva kell lenniük).
– “Nem kell megváltott ülőhely“: vagyis az olyan zeneszolgáltatás, ahová jegyet kell venni, továbbra
is látogatható. Így járhatunk továbbra is “leülős” koncertre (itt viszont csak minden 3. ülőhelyen
szabad leülni).
Fentiekből tehát az következik, hogy a diszkókat, “küzdőteres” koncerteket kell egy időre
elfelejteni.

A NAV oldalára felkerült egy felhívás a koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható áruk
behozatali vám- és áfamentességéről, ugyanis 2020.01.30. és 2021.04.30. között vám- és
áfamentesen lehet behozni az országba a katasztrófa áldozatainak javára a koronavírussal szembeni
védekezéshez felhasználható termékeket. Ennek feltétele, hogy a behozni kívánt terméket a
katasztrófa áldozatai között ingyenesen szétosztják, vagy ingyenesen rendelkezésükre bocsátják a
tulajdonjog átruházása nélkül. Katasztrófa áldozatának számít az, aki a COVID-19 járványnak vagy a
járvány veszélyének van kitéve, illetve a járvány leküzdésében részt vevő személy. Vámmentességet
kaphatnak az állami szervezetek, önkormányzatok, közintézmények, és egyéb közjogi szervek,
katasztrófaelhárító szervezetek, valamint a NAV által jóváhagyott egyéb jótékonysági vagy
emberbaráti szervezetek.
A részletes felhívás itt található:
https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/A_koronavirussal_szem20201104.html

2020.11.04.

A 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020.11.04. naptól ismét kihirdették a veszélyhelyzetet. A
világjárvány következményeinek elhárításáért a miniszterelnök felelős, akit feladatának ellátásában
az Operatív Törzs segíti. A rendkívüli intézkedések ismét kormányrendeletekben fognak megjelenni.

Ezen rendeletekből az első a 479/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, mely az alábbi előírásokat
tartalmazza:

Kijárás korlátozása

2020.11.05-től éjfél és reggel 5 óra között szinte mindenkinek a lakóhelyén (tartózkodási helyén,
szálláshelyén) kell tartózkodnia. Csak az alábbi esetekben megengedett a lakóhely elhagyása, illetve a
közterületen tartózkodás:
– munkavégzés céljából,
– munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,
– munkavégzés helyéről a lakóhelyre történő közlekedés céljából,
– egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet miatt.
A kijárási korlátozás további fenntartásáról 2020.11.30-án fog a kormány döntést hozni.

Rendezvények korlátozása

2020.11.04-től tilos olyan rendezvényt szervezni, illetve tartani, 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”.
Vagyis az ilyen szórakozóhelyek egyáltalán nem nyithatnak ki.
Szabálysértés esetén a pénzbírság mértéke minimum 5.000,- Ft, maximum 500.000,- Ft. A helyszíni
bírság mértéke pedig 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjed, ismételt elkövetés esetén pedig maximum
200.000,- Ft lehet.

Egyéb rendezvények korlátozása

2020.11.04-től a kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – csak
minden 3. ülőhelyen ülhetnek (2 néző között 2 üres helyet kell hagyni), az egymás mögötti
ülőhelyeket nem foglalhatják el (lehetőség szerint minden irányban biztosítani kell a 1,5 méteres
távolságot az emberek között). A rendezvények helyszínén egyéb helyeken (páholyban, vendéglátó
üzletben, az épület egyéb részein) egymástól 1,5 méteres távolságot kell tartani.
A szabályok betartásáról a szervezőnek, üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Ha a szabályszegő
felszólításra sem tartja be a szabályokat, akkor az üzemeltető alkalmazottja köteles az illetőt a
látogatásból kizárni, és gondoskodni a területről történő eltávolításáról.

A nemzetközi sportrendezvényeken kötelező a maszkviselés, ezen túl a nemzetközi szövetség
előírásai alkalmazandók.

A múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények, közösségi színterek, kép- és hangarchívumok,
integrált kulturális intézmények még látogathatóak, de itt is kötelező a 1,5 méteres távolságot
tartani. A szabályok betartásáért itt is az üzemeltető felel.

A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha szabályszegésről szerez tudomást, akkor az
üzemeltetővel szemben
– figyelmeztetést alkalmaz,
– 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki,
– a helyszínt minimum 1 napra, maximum 1 évre bezárathatja (ez nem vonatkozik a
sportrendezvények helyszínére, mert ott szankcióként a helyszín minimum 1, maximum 10
sportrendezvény zártkapus megtartását rendelhetik el).

Ugyanezek a szankciók vonatkoznak a mozikra, múzeumokra, könyvtárakra, közművelődési
intézményekre, tömegközlekedési eszközök várótermeire is.

Ráadásul a fenti jogkövetkezmények együttesen és naponta többször is kiszabhatóak. A bírságot
kiszabó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, s a kiszabott összeget a határozat véglegessé
válásától számított 15 napon belül kell befizetni.

Van azért lehetőség arra, hogy a hely üzemeltetője mentesüljön a szankciók alól. Ugyanis ha a
jogsértő személyt felszólította a távozásra, de az illető ennek nem tett eleget, és az üzemeltető
értesíti a rendőrséget, akkor nem lehet az előbb említett szankciókat alkalmazni vele szemben.

Szabálysértés esetén a szabálysértőre kiszabott pénzbírság mértéke minimum 5.000,- Ft, maximum
500.000,- Ft. A helyszíni bírság mértéke 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjed, ismételt elkövetés esetén
pedig maximum 200.000,- Ft lehet.

Tömegközlekedésre vonatkozó rendelkezések

2020.11.05-ig Budapesten és a megyei jogú városokban kötelező járatsűrítési tervet készíteni a
tömegközlekedési járatokra vonatkozóan a munkanapokon reggel 7 óra és 9 óra, valamint délután 15
óra és 19 óra közötti időszakra vonatkozóan. Ezt a tervet át kell adni a Kormányhivatalnak, majd
amikor ezt a Hivatal jóváhagyja, attól a naptól alkalmazni is kell. Ha ezt nem készítik el és nem vezetik
be, akkor 1 millió Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedő bírságot kapnak, mely bírság többször is kiszabható.

Parkolási díj eltörlése

2020.11.04-től az országos és helyi közutakon, valamint az állam vagy a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb
közterületeken határozatlan ideig nem kell parkolási díjat fizetni.

2020.11.02.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 12. § (4) bekezdése alapján a bérbeadó a bérleményt évente legalább
egyszer ellenőrzi, melyet a bérlő tűrni köteles. 2020.10.28-tól azonban a járványügyi készültség ideje
alatt az idén nem kötelező.

2020.10.28-tól bármely egészségügyi dolgozó – kivéve a szakképzési munkaszerződéssel
foglalkoztatott tanulót és képzésben részt vevő személyt – kirendelhető más egészségügyi
intézménybe.

A járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény több helyen is módosult, az abban foglalt
érvényességi időket az alábbiak szerint hosszabbították meg:

2020.10.30-tól a korábban létrejött, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési
támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban
meghatározott támogatott tevékenység időtartama az eredeti felhasználási határidőtől számított 180
nappal, de legalább 2021.04.28-ig meghosszabbodik.

A 2020.10.30-ig megkötött, a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a
filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok
tekintetében 2021.06.30-ig nem mondható fel a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti szerződése, ha a bérbeadó az állam, a többségi állami tulajdonú gazdasági
társaság, a helyi önkormányzat, vagy a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaság. (A módosítást megelőzően ez a szabály 2020.06.30-ig volt érvényes, most visszahozták.)

Ha az utazásszervező a koronavírus világjárványra tekintettel utalvány kibocsátására kötelezett,
akkor ezekről olyan nyilvántartást köteles vezetni, mely tartalmazza
1. a) az utalvány értékét és érvényessége idejét,

2. b) az utalvány tulajdonosának
3. ba) – természetes személy tulajdonos esetében – azonosításához feltétlenül szükséges
mértéket meg nem haladó természetes személyazonosító adatait, vagy
4. bb) – jogi személy tulajdonos esetében – megnevezését és cégjegyzékszámát.
5. c) Ha az utalvány átruházható, akkor az utalvány tulajdonosa személyében bekövetkezett
változást (ekkor a korábbi tulajdonos adatait törölni kell a nyilvántartásból).
Akkor is törölni kell az adatokat, ha az utalvány érvényességi ideje lejárt (a törvény szerint ezek az
utalványok 2021.08.31-ig érvényesek).

Az utazási vállalkozó a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevételt a Kormányhivatalnak az
idén 2020.11.15-ig köteles bejelenteni, és azzal egyidejűleg köteles Budapest Főváros
Kormányhivatala felé adatot szolgáltatni minden utazási szerződéssel összefüggésben az általa
kibocsátott utazási utalványok számáról és összesített értékéről. Ugyanezen időpontig kell
a vagyoni biztosíték meglétét is igazolniuk. A következő évre a 2019. évi forgalom 50 %-ára kell
beadni a vagyoni biztosítékot, de az nem lehet alacsonyabb a 213/1996. (XII.23.)
Kormányrendeletben meghatározott minimum összegeknél. Ez a 12 %-os kauciót fizetőknél utazási
szolgáltatás nélkül minimum 5 millió Ft, utazási szolgáltatással 7 millió Ft. A 20 %-os kauciót
fizetőknél minimum 50 millió Ft.
Míg korábban május 31-ig kellett aktualizálni a hatóság felé az adott évi tényleges nettó árbevételt,
mostantól az utazási vállalkozó az utazási utalványokról szóló nyilvántartásban szereplő összegnek, a
nyilvántartott előlegek és részvételi díjak összegének 2020.03.31., 20201.04.30. és 2020.05.31.
napján aktuális állásáról a vonatkozó határnapokat követő 3 munkanapon belül köteles adatot
szolgáltatni a Kormányhivatal felé. Ezen bejelentési kötelezettség teljesítése esetén az utazási
vállalkozót nem terheli a 2021.05.31-i esedékességű adatszolgáltatási és vagyoni biztosíték-emelési
kötelezettség.

2020.10.30-tól a köztestület testületi szervének ülése elektronikus eszköz útján is megtartható. Ha az
így megtartásra kerülő tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend, akkor a
köztestület elnöke határozza azt meg, és a köztestület honlapján az érintettek számára
hozzáférhetővé teszi. Ez akkor is alkalmazható, ha egyes tagok személyesen megjelennek.

A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég megszűntnek nyilvánításáról 2020.10.31.
helyett most már 2021.06.30-ig nem határozhat.
Ezzel összefüggésben a kényszertörlési eljárás megindítása nem rendelhető el, és a cég már nem
2020.10.31-ig, hanem 2021.06.30-ig nyújthatja be a törlése iránti kérelmét.

A Büntető Törvénykönyv veszélyhelyzet miatt bevezetett eltérő rendelkezéseit (pl.
telekommunikációs eszköz segítségével való eljárás, halasztás, távoltartás, stb.) az eredeti
2020.12.31. helyett 2021.06.30-ig kell alkalmazni.

2020.11.12-től a helyszíni bírság összege a védelmi intézkedés megszegése, illetve a közérdekű üzem
működésének járványügyi készültség ideje alatti megzavarása esetén minimum 5.000,- Ft, maximum
150.000,- Ft.

A Magyar Állam magyarországi székhelyű hitelintézetnek tőkeelem-vásárlással 2021.06.30ig támogatást nyújthat (ez a lehetőség eredetileg 2020.12.31-ig állt fenn).

A Szép-kártya emelt kerete (szálláshely alszámlára 400.000,- Ft/év, vendéglátás alszámlára 265.000,Ft/év, szabadidő alszámlára 135.000,- Ft/év) eredetileg csak 2020-ban lett volna érvényes, viszont a
módosított rendelkezés alapján 2021.06.30-ig marad fenn. Ez vonatkozik a rekreációs keretösszeg
emelt összegére is (költségvetési szervnél 400.000,- Ft/év, más munkáltatónál 800.000,- Ft/év).
A szociális hozzájárulási adót sem kell ezen juttatás után 2021.06.30-ig megfizetni.

A 2020. CVII. törvény értelmében a 2020.03.18-án fennálló hitelszerződéseknél 2021.06.30-ig él
a hitelfelmondási tilalom, mely szerint a hitelező az adóssal kötött szerződést az adós tőke-, kamat-,
illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt nem szüntetheti meg. A hitelező és az adós
újratárgyalhatják a szerződést, és közös megegyezéssel módosíthatják a mellékkötelezettségekkel (pl.
garanciaszerződés) együtt a nélkül, hogy közjegyzői okiratba foglalnák. Ha nem módosítják a
szerződést, akkor a hitelfelmondási tilalom 2021.06.30-án automatikusan megszűnik.

Szintén 2021.06.30-ig tart a fizetési moratórium is, mely szerint az adós a 2020.03.18-án fennálló
hitelezői szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési
haladékot kap. A törvény értelmében adósnak minősül a 2021.01.01-től 2021.06.30-ig terjedő
időszakban:
– az álláskeresőként nyilvántartott munkanélküli,
– a gyermeket váró (betöltött 12. hetét követően), 25 év alatti gyermeket nevelő, vagy 25 év feletti
megváltozott munkaképességű gyermeket nevelő szülő (ha ez az állapot legalább 1 éve tart vagy 1 év
alatt előreláthatóan nem szűnik meg),
– a saját jogú nyugdíjas vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülő,
– a közfoglalkoztatott.
Adóstársak esetén elegendő, ha csak egyik minősül a fenti előírások alapján adósnak.
2021.06.30-ig az adós bármikor dönthet úgy, hogy él a fizetési moratórium adta lehetőséggel, de akár
úgy is, hogy nem.

A pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások (melynek paramétereit külön kormányrendelet
határozza majd meg) a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve
díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2021.06.30-ig hiteltörlesztési moratóriumot vehet igénybe. Ezt
írásban kell kérnie a hitelezőnél. Ennek a kérelemnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, ami
alapján megállapítható, hogy az adós a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás meghatározásáról

szóló kormányrendeletben meghatározottak alapján jogosult a hiteltörlesztési moratórium
igénybevételére. (Ez a rendelet egyelőre még nem jelent meg.)

2020.11.02-től már a zenés, táncos rendezvények helyszínén, valamint a vendéglátó üzletekben is
kötelező – a 6 év alatti gyermekek kivételével mindenkinek – az orrot és a szájat folyamatosan
eltakaró maszkot viselni. A maszkot csak az étel és az ital elfogyasztásának idejére lehet levenni.
Nyilvános rendezvény helyszínén is csak az étel, ital elfogyasztásának időtartamára lehet levenni a
maszkot. Egyedül a rendezvényen fellépőnek nem kell maszkot viselnie (a fellépés alatt).
Aki a maszkviselési szabályokat nem tartja be, azt a helyszín üzemeltetőjének ki kell zárnia a
látogatásból és gondoskodnia kell arról, hogy a helyszínt a szabálysértő elhagyja.
Szankciók: A maszkviselési szabályok megszegése esetén a kereskedelmi hatóság a saját ellenőrzése
vagy a rendőrség értesítése alapján
– figyelmeztetést alkalmaz,
– 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki, vagy
– az üzletet, illetve a helyiséget legalább 1 napra, legfeljebb 1 év időtartamra ideiglenesen
bezárathatja.
(Utóbbi két retorziót akár együttesen is alkalmazhatják.)

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítását további egy hónappal (2020.11.30-ig)
meghosszabbították.

Külföldről Magyarországra érkezőnek 2020.10.28-tól ha karanténba kell vonulnia, akkor ehhez már
nem kell külön közigazgatási hatósági eljárást lefolytatni, elegendő a határellenőrzést végző rendőri
szerv tájékoztatása hozzá. A határon meg kell adni a karanténlakás címét. Ha ezt nem teszi meg a
határt átlépő személy, akkor közigazgatási eljárás keretében kerül sor ennek megállapítására.
A Magyarországra történő belépést követően rögtön a karanténlakáshoz kell menni. Az oda vezető
úton csak egészségügyi, műszaki vagy menetrendi okból lehet az utazást megszakítani.
A karanténlakásba érkezéskor a bejárati ajtóra ki kell rakni a határon kapott jelölést (piros táblát),
valamint a karanténkötelezettnek a telefonjára – ha az erre alkalmas – telepítenie kell a
karanténszoftvert és azt a hatósági házi karantén ideje alatt használnia kell (csak a házi karantén
lejártát követő napon törölheti a telefonjáról).
A határátlépéskor a rendőrség rögzíti a személyes adatokat, a határátlépés pontos idejét, a
karanténlakás címét, telefonszámot, e-mail címet is. Ezeket az adatokat a police.hu oldalon a
határátlépő is közölheti a határátlépést megelőző 24 órával korábban. A bejelentés űrlapját
a https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/ oldalon találjuk meg, ahol a kereső
ablakba a COVID-10 beírása után megjelenik a „Magyarországra történő belépést megelőző
határátlépési adatközlés” nyomtatványt. A határátlépést követő 8 órán belül a határellenőrző
rendőri szerv átadja adatainkat a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak.

A karanténlakást a házi karantén lejártát követő nap előtt csak kivételes esetben (pl. orvosi
utasításra, életveszély vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben) szabad elhagyni, de ezt a
rendőrségnek be kell jelenteni.
Ha a karanténban lévő a COVID tüneteit észleli magán, azt köteles telefonon a háziorvossal (ha nincs
saját háziorvosa, akkor a területileg illetékes háziorvossal) közölni, aki – ha a tünetek alapján a COVID
gyanúját állapítja meg – értesíti a rendőrséget.
A házi karantén végrehajtását továbbra is a rendőrség ellenőrzi. A rendőrt a karanténlakásba
kötelező beengedni.
A karanténszabályok megsértése esetén a szabályszegést elkövető személyre 5.000,- Ft-tól 150.000,Ft-ig terjedő bírságot szabnak ki (annyiszor, ahány ellenőrzésen megállapítják a jogsértést). A
kiszabható bírság maximuma 600.000,- Ft/nap. A bírságo(ka)t kiszabó határozat ellen – csakúgy, mint
a karanténnal kapcsolatos egyéb ügyekben – nincs helye fellebbezésnek.

2020.11.12-től a COVID-19 fertőzöttség vagy annak gyanúja miatt elrendelt járványügyi elkülönítés,
megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegése esetén a helyszíni bírságot az elkövető
távollétében is ki lehet szabni. Az erről szóló értesítést a rendőrség a karanténlakás
levélszekrényében helyezi el, majd a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány másodlati
példányát a csekkszelvénnyel együtt a nyilvántartásban szereplő lakcímre megküldi.

2020.10.14.

A 2020.06.18-tól bevezetett járványügyi készültség időtartama alatt most már nem csak a Magyar
Közlönyt, de a Hivatalos Értesítőt is árgus szemekkel kell figyelni, mivel a 453/2020. (X.09.)
Korm.rendelet értelmében a járvánnyal kapcsolatos valamennyi, az országos tisztifőorvos vagy az
egészségügyi államigazgatási szervként kijelölt szerv vezetője által kiadmányozott, az ország egész
területén alkalmazandó módszertani útmutatót, eljárásrendet és egyéb közleményt az
egészségügyért felelős miniszter kezdeményezésére 2020.10.10-től ebben fogják közzé tenni.

A maszkviselést 2020.10.10-től a boltokban, bevásárlóközpontokban és mozikban a kereskedelmi
hatóság köteles ellenőrizni (a fővárosi és megyei kormányhivatal már nem).
A többi helyet (amit a 2020.09.24-i írásomban felsoroltam) a rendőrség ellenőrzi, de a boltokban is
ellenőrizhet. Ha valahol a kötelezettség megszegését észleli, akkor az üzemeltető figyelmét felhívja
erre, s értesíti a kereskedelmi hatóságot.

Amint azt múltkor írtam, az iskolákba való belépésnek szigorú feltételei vannak. Ha ezeket az
intézményeket választás lebonyolítására használják, akkor ezek során – vagyis a szavazás
előkészítése, a szavazás és az eredmény-megállapítás időtartamára – ezeket a szigorú előírásokat
nem kell alkalmazni (vagyis például nem kell az intézménybe belépők testhőmérsékletét megmérni).

A játékkaszinók és a kártyatermek területén 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak, az
üzemeltető képviselői, valamint a műszaki feladatokat ellátó személyek kivételével tilos tartózkodni.

2020.09.24.

A 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelet értelmében 2020.09.21-től:
Minden 6 év feletti személy köteles orvosi, munkavédelmi, illetve textil vagy más anyagból készült
maszkot viselni (a sál már kevés) úgy, hogy a maszk az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Ez az alábbi helyeken kötelező:
– tömegközlekedési eszközökön, ezek várótermeiben;
– vendéglátó üzletben az ott dolgozóknak, illetve az oda betérő, ám nem fogyasztó vendégeknek
(például annak, ki elvitelre kér ételt);
– bevásárlóközpontok teljes területén (kivéve az ottani vendéglátó üzlet vendégeit, illetve az
irodákban vagy sportolás célját szolgáló helyiségekben, valamint az üzemi helyiségekben);
– színházban, egyéb művészeti intézményben (kivéve az ott fellépő művészeket);
– moziban (kivéve az ottani irodákat és üzemi helyiségeket);
– múzeumban, könyvtárban, közművelődési intézményben, közösségi színtéren, kulturális
intézményben azon a területen, ami a látogatók számára nyitva áll (tehát ezek raktárában pl. nem
kötelező);
– levéltárban;
– közigazgatási szerveknél, postán az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, ügyfélfogadási
időben;
– minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás történik és rendszeresen 5 főnél többen
tartózkodnak egy időben (az ott dolgozókat is beleértve), de itt is csak az ügyfélfogadási időben;
– egészségügyi intézményekben (kivéve az ápolt beteget, amikor a kórtermében tartózkodik),
– szociális intézményben az ott dolgozóknak, ha tartósan 1,5 méteren belül tartózkodnak az
ellátottakkal, illetve az ellátottaknak lehetőség szerint a közösségi tereken.

A szabály betartásáról (vagyis hogy aki benn tartózkodik, annak a szája és az orra legyen
eltakarva maszkkal) a hely üzemeltetőjének kell gondoskodnia. Ha a szabályt megsértő személy (pl. a
boltban a vevő) felszólítás ellenére sem viseli megfelelően a maszkot, akkor az üzemeltető köteles
felszólítani őt a terület elhagyására és köteles gondoskodni arról, hogy e személy a területet elhagyja.
Fenti szabályok betartását a kormányhivatal, a kereskedelmi hatóság és a rendőrség ellenőrzi.

Ha szabálytalanságot találnak, akkor 2020.10.03-tól megkezdődik a bírságolás.
– Első körben csak figyelmeztetnek,
– 2. alkalommal 100.000,- Ft-tól 1 millió Ft-ig terjedő bírságot szabnak ki (nem kiszabhatnak, hanem
kiszabnak!),
– 3. alkalommal minimum 3 napra, maximum 1 éves időtartamra bezárják az üzletet,
– 4. alkalomtól kezdve pedig ahány kötelezettségszegés volt, legalább annyi napra, max. 1 évre zárják
be a helyiséget.

A rendelet szerint egy napon belül több egymást követő ellenőrzés is lehet, s mindegyik ellenőrzés
alkalmával kiszabják a bírságot! Persze ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette a
jogellenes helyzet felszámolására, akkor mentesül a bírság alól. Ehhez a következőket kell tennie:
– Felszólítja a jogsértő személyt a távozásra.
– Megtagadja a jogsértő személy kiszolgálását.
– Ha még ekkor sem távozik, akkor kihívja a rendőrséget.

Szintén 2020.09.21-től a zenés, táncos rendezvények abban az esetben tarthatóak meg, ha a
helyszínen max. 500 fő tartózkodik (az ott dolgozókat is beleértve). Minden ilyen rendezvényt
legkésőbb 23:00 órakor be kell fejezni, ugyanis 23:00 óra után 06:00 óráig tilos az ilyen rendezvény
helyszínén tartózkodni.

Ugyancsak 2020.09.21-től a vendéglátó üzletben 23:00 óra után 06:00 óráig az ott dolgozókon kívül
csak az tartózkodhat, aki a megrendelt élelmiszer elvitele, illetve a vételár megfizetése céljából megy
be (csak annyi ideig lehet ott, amíg ezt elintézi).

2020.10.01-től köznevelési és szakképző intézménybe történő belépéskor az ott dolgozók,
karbantartást végzők, gyermekek, tanulók, őket kísérők – lényegében minden belépő személy –
testhőmérsékletét meg kell mérni. Amelyik gyereknek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az
országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (ezt még nem tudjuk, mennyi), azt el kell
különíteni és értesíteni kell a szülőt. Ha a gyermeket kísérő 1 fő nagykorú személy a maszkot
megfelelő módon viseli, akkor az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Mészáros Anikó
MINKE Szakértő
KNOX Kft.

