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                 Vilonya Község Polgármestere 

8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel.:  88/ 490-163;e-mail: vilonya@invitel.hu 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 

humánjárvánnyal kapcsolatban 2020. november 3. napján a Magyar Közlöny 237. számában 

megjelent „A veszélyhelyzet kihirdetéséről” szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelet, 

valamint „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről” szóló 

479/2020. (XI. 3.) kormányrendelet.   

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelet értelmében a 

kormány 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön 

kormányrendeletek rendelkeznek.  

 

 

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. 

(XI. 3.) kormányrendelet – röviden összefoglalva – az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

 

2.1. A kijárási korlátozás  

 

Éjfél és reggel 5 óra között – fő szabály szerint – mindenki köteles a lakóhelyén, a 

tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. 

A fő szabálytól eltérően: 

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,  
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. 

 

A kijárási korlátozásra vonatkozó szabályok 2020. november 5. napjától 

alkalmazandóak.   

 

2.2. 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. 

 

Ilyen - a fent említett - rendezvény szervezése és tartása is tilos. 

 

2.3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a 

sportrendezvényekre vonatozó védelmi intézkedések 
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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) az alábbi szabályok betartása mellett tartható meg. 

A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – csak minden 

harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és 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 nemzetközi sportrendezvényeken a hazai szabályozáson túl a nemzetközi szövetség 

előírásai is alkalmazandóak. 

 

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. 

 

2.4. A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályai 

 

A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 

magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint 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. 

 

 

2.5. A járványügyi készültségi időszak szabályai 

 

A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a 

veszélyhelyzet idején is fennmaradnak. 

 

 

A védelmi intézkedések megszegése szabálysértésnek minősül, és a pénzbírság legalacsonyabb 

összege ötezer forint, legmagasabb összege pedig ötszázezer forint. A helyszíni bírság 

összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 

kétszázezer forintig terjed. 
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Az ismertetett szabályokat – kivéve a 2.1. pontban írtakat - 2020. november 4. napjától kell 

alkalmazni.  

 

 

Az említett számú Magyar Közlöny elérhető a https://magyarkozlony.hu/ elektronikus 

felületen.   

 

Hiteles információk: 

- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  

- 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 telefonszámokon (külföldről a +36 1 550 1825) 

- koronavirus@1818.hu e-mail címen, 

- www.vilonya.hu honlapon,  

- Vilonya Község Önkormányzata  facebook oldalán keresztül.  

 

Koronavírus fertőzésből gyógyultak jelentkezése vérplazma adásra: 

- telefon: 06 30 602 9250 

- e-mail: verplazma@dpckorhaz.hu; online: www.koronavirusplazma.hu 

 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a 2020. november 4. napjától Magyarország egész 

területére vonatkozó veszélyhelyzet fennállta alatt sem bizottsági, sem pedig Képviselő-

testületi ülések nem kerülnek megtartásra.  
 

Vilonya, 2020.11.04.   

 

 

                                                                                                  Fésüs Sándor   

                                                                                                  polgármester                                                                                               
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