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TÁJÉKOZTATÁS  

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány a 104/2021. (III. 5.) 

Korm.rendelettel a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról döntött, melyeket az 

alábbiak szerint ismertetünk. 

 

Ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai 

 

Védőtávolság: közterületen, illetve nyilvános helyen a másik embertől lehetőség szerint 

legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. 

 

Maszk használat: a települések belterületén, az utcán, közterületen mindenki köteles 

maszkot (orvosi, munkavédelmi, textil, vagy más anyagból készült maszk) viselni oly 

módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan eltakarja. Kivétel: 6. életévét be nem 

töltött kiskorú, értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus 

spektrumzavarral élő személy. 

 

Egyéni szabadidős sporttevékenység: külterületen, valamint települések belterületén 

egyedül, vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, de másoktól a 

legalább 1,5 méter távolságot tartani kell. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során 

nem kötelező maszkot viselni. 

 

Üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 

 

Üzletben tartózkodni – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos. A kivételek között 

nem szereplő üzletek kötelesek zárva tartani. 

 

Kivétel:  

- élelmiszerüzlet (napi fogyasztási cikket értékesítő) 

- napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb üzlet (pl.: drogéria, vegyiáru bolt) 

- üzemanyagtöltő állomás 

- gyógyszertár, állatgyógyszertár 

- nemzeti dohánybolt 

- piac, helyi termelői piac 

- újságos 

- munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági, erdészeti 

tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, eszközöket árusító üzlet 

- állateledelt, takarmányt árusító üzlet 

- mezőgazdasági üzlet 

- kertészeti áruda, faiskola 
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Vendéglátó üzletben csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, 

az ehhez szükséges időtartamig megengedett a tartózkodás. 

 

Virágüzletekre vonatkozó kivétel: 2021. március 08. napján a virágüzletek nyitva 

tarthatnak. 

 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 

 

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín 

köteles zárva tartani. Az ilyen üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos 

tartózkodni. 

 

A zárva tartás alól kivétel: 

- pénzügyi szolgáltatás, 

- közlekedési és szállítási szolgáltatás, 

- magánegészségügyi szolgáltatás, 

- szociális szolgáltatás, 

- postai, csomagküldő, házhozszállítási szolgáltatás, 

- lottózó, totózó szolgáltatás, 

- járműszervíz, mezőgazdasági és ipari-szerviz, háztartásigép szerviz, 

épületgépészeti szolgáltatás, 

- informatikai, kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás, 

- temetkezési szolgáltatás, 

- állategészségügyi szolgáltatás, 

- állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás, 

- közétkeztetési szolgáltatás, 

- állattenyésztési szolgáltatás, 

- ügyvédi szolgáltatás, 

- biztonsági szolgáltatás, 

- épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás, 

- járműkölcsönzési szolgáltatás, 

- mosási és tisztítási szolgáltatás, 

céljára szolgáló helyiség vagy helyszín. 

 

Tilos a tartózkodás – az ott foglalkoztatottak kivételével – a játékkaszinókban, 

kártyatermekben. 

 

Közigazgatás és gazdaság működésére vonatkozó szabályok 
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A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a lakó-, illetve tartózkodási 

helyükön végzik. Kivéve azon esetet, amikor ez nem megoldható, valamint az otthoni 

munkavégzést az elvégzendő munka jellege nem teszi lehetővé. 

 

A gazdaság szereplőit felkéri a Kormány, hogy törekedjenek az otthoni munkavégzés 

jogintézményének alkalmazására. 

 

A fenti intézkedések 2021. március 08. napjától 2021. március 22. napjáig 

hatályosak. 

 

Az ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség 

közreműködésével ellenőrzi. Kötelezettségszegés esetén 100.000,- forinttól 1.000.000,- 

forintig terjedő bírság szabható ki, valamint a kötelezettségszegő helyiséget, területet, 

intézményt, helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen be 

lehet záratni. 

 

Oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 

 

A köznevelési intézmények – kivétel óvoda, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmény – tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. 

 

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben. 

 

Az intézkedések 2021. március 08. napjától 2021. április 07. napjáig hatályosak. 

 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a védelmi intézkedések 

betartására, a védőtávolság megtartására és a maszk használatára!  

 

Szakoly, 2021. március 05. 

  

  

 

                  Bacskai Erzsébet sk. Dr. Obsitos Erzsébet sk. 

                        polgármester jegyző  
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