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Tisztelt Fertőszentmiklósi Polgárok! 

 

2020. március 17-én hatályba lépett a Kormány 46/2020.(III.16.) Korm. rendelete, az élet-és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről. 

 

A rendelet által bevezetett korlátozások:  

 

A kávézók, éttermek boltok csak 15 óráig tarthatnak nyitva 

 

1. A szigorítások értelmében vendéglátó üzletben (például kávézó, étterem) 15.00 órától 

hajlani 06.00 óráig csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Ebben az időszakban 

csak az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár 

megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan tartózkodhat más a vendéglátó 

üzletben. 

 

2. Kiskereskedelmi tevékenység folytatására szolgáló üzletben 15.00 órától hajnali 06.00 

óráig csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Ez alól kivételt képeznek az 

élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a 

higiéniai papírterméket árusító üzletek, továbbá a gyógyszertárak, a gyógyászati 

segédeszközt forgalmazó üzletek, az üzemanyag-töltőállomások és a dohányboltok. 

 

Önkormányzati feladat lesz az idősek ellátása 

 

A Kormány azt a kérést fogalmazza meg a 70. életévüket betöltött személyek irányába, hogy 

lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha az érintett személyek mindezt 

vállalják és erről az önkormányzatot tájékoztatják, akkor az ellátásáról való gondoskodás a 

települési önkormányzat polgármesterének feladata lesz. 

 

Bejelentő űrlap elérhető és beküldhető az alábbi módon:  

 

 kézi kitöltés esetén; e-mailen keresztül vagy postai úton beküldhető, illetve a hivatal 

postaládájában elhelyezhető a nyomtatvány:  

https://www.fertoszentmiklos.hu/document/5/iform_ASP-IGAZ-SSZIB-

2020_20200317_100438.pdf 

 elektronikus kitöltés esetén, ügyfélkapunk keresztül beküldhető a nyomtatvány:  

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas 

(Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ágazatában található a „Segítségre szoruló idős 

bejelentés” elnevezésű űrlap) 
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Betiltásra kerül valamennyi rendezvény 

 

A korábbi szabályozás szerint tilos volt zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen 

pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvényt tartani (ennek érvényesítése a rendező, 

valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége volt). A szigorítás értelmében általánosan 

betiltásra kerülnek a rendezvények a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől 

függetlenül, illetve bezárnak a rendszeres zenés, táncos rendezvények (szórakozóhelyek) és nem 

lehet részt venni gyűléseken sem. A rendezvényekre vonatkozó korlátozás alól kivételt képeznek 

a vallási közösségek szertartásai, a polgári házasságkötések és a temetések. A sportrendezvények 

kizárólag nézők nélkül, zárt körülmények között tarthatóak meg, de erős ajánlást fogalmazott 

meg a Kormány arra nézve, hogy lehetőség szerint úgy se kerüljön sor a megtartásukra. 

 

Bezárnak a kulturális intézmények és a mozik 

 

A rendelet értelmében tilos látogatni a színház, tánc-, zeneművészeti eseményeket, a mozikat, a 

közgyűjteményeket (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívumok), 

közművelődési intézményeket (művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ, 

többfunkciós közművelődési intézmény, népfőiskola, népi kézműves alkotóház, gyermek-, illetve 

ifjúsági ház, valamint szabadidőközpont) és a közösségi színtereket (a települési, kerületi 

közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében 

fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen 

rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, 

helyiségegyüttes, épület). Az ilyen intézményekben csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. 

 

Szabálysértési szankciók 

 

A kormányrendelet szabálysértésnek minősíti, ha valaki vendéglátó üzletben, üzletben, 

rendszeres zenés, táncos rendezvényen, a rendezvény helyszínén, valamint az előadó-művészet 

valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától 

(színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a közgyűjteményben, közművelődési intézményben és 

közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik. 

Ilyen esetben a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer 

forint. 

 

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, és szükség esetén intézkedéseket 

(például: igazoltatás, fokozott ellenőrzés, elfogás és előállítás, elővezetés, idegenrendészeti 

intézkedés, biztonsági intézkedés) és kényszerítő eszközöket (például: testi kényszer, bilincs) 

alkalmazhat. 

 

Bevezetésre kerül a határzár 

 

2020. március 17-én 0 órától külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban 

Magyarország területére nem léphetnek be. Különös méltánylást érdemlő esetben az Országos 

Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója azonban felmentést adhat, illetve egyedi 

magatartási szabályt állapíthat meg, ha az érintett az egészségügyi vizsgálaton átesett, ennek 

során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és az érintettet a járványügyi hatóság 

nyilvántartásba vette. 

 

Egyéb intézkedések 

 

A kormányhivatal által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre 

az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség. 

 

Az emberi erőforrások minisztere felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- vagy 

felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi 



alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális 

akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az 

adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak 

 

Kérem Önöket a rendelkezések betartására, legyenek szabálykövetőek!  

 

Fertőszentmiklós, 2020.máricus 17.  

                                                                                                      

 

 

 

 Horváth Tibor  

 polgármester 


