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TÁJÉKOZTATÓ 
 

    
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 2021. március 5-én a Magyar Közlöny 36. számban 
megjelent a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet „a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról, 
amelyben újabb, szigorított védelmi intézkedések kerültek bevezetésre:   
 
Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom továbbra is érvényben van, mindenkinek 
haza kell érnie este 8 óráig.  
 
A kijárási tilalom alóli mentesülnek:  
a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint 
életvédelmi céllal,  
b) munkavégzés céljából,  
c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről 
a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és  
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzés, rendezvény, 
e) kutyasétáltatás, mely során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres 
körzete nem hagyható el. 
 
Minden közterületen, illetve nyilvános helyen KÖTELEZŐ:  

a) maszkot viselni 
b) a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető 

legszűkebb személyi körre korlátozni, 
c) és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. 

 
Nem kell kötelezően maszkot viselni:  

a) a 6. életévüket be nem töltött személynek 
b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus 

spektrumzavarral élő személy, 
c) egyéni sporttevékenység során. 

 
Egyéni szabadidős sporttevékenység  

a) kül- és belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken, –  
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b) egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, 
c) másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. 

 
Külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők 
nyitva maradnak, de a védelmi intézkedések betartása ott is kötelező.  
 
Az általános iskola digitális munkarendben működik. 
 
Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.  
  
A bölcsőde nyitva tart.  
 
Az alábbi üzletek tarthatnak nyitva:  
 
a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet, 
b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, 
háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzlet, 
c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti 
tevékenységelvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzlet (így 
különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), 
ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket 
forgalmazó üzletet, 
d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet, 
e) a mezőgazdasági üzlet, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat, 
f) a kertészeti áruda, a faiskola, 
g) a piac, a helyi termelői piac, az ott található, kötelezően bezárt üzletek kivételével, 
h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó 
üzlet az állatgyógyszertár, 
i) az üzemanyagtöltő állomás, 
j) a nemzeti dohánybolt és 
k) az újságos, 
l) virágbolt azzal, hogy csak március 8-án maradhat nyitva, utána be kell zárnia. 
 
 
Az alábbi szolgáltatások tarthatnak nyitva:   
1. a pénzügyi szolgáltatások, 
2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás, 
3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést, 
4. a szociális szolgáltatás, 
5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás, 
6. a totózó és lottózó szolgáltatás, 
7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a 
háztartásigép-szerviz,szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás, 
8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás, 
9. a temetkezési szolgáltatás, 
10. az állategészségügyi szolgáltatás, 
11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás, 
12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás, 
13. a közétkeztetési szolgáltatás, 
14. az állattenyésztési szolgáltatás, 
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15. az ügyvédi szolgáltatás, 
16. a biztonsági szolgáltatás, 
17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás, 
18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és 
19. a mosási és tisztítási szolgáltatás 
céljára szolgáló helyiség vagy helyszín. 
 
 
Vendéglátó üzletben, éttermekben az alábbi személyek tartózkodhatnak:  
a) az ott foglalkoztatottak kivételével és  
b) az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az ehhez szükséges 
időtartamig megengedett. 
 
A szállodák, szálláshelyeken az alábbi személyek tartózkodhatnak:  

a) az ott foglalkoztatottak, 

b) csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégek 

A közművelődési intézmények (közösségi tér, könyvtár…) továbbra zárva tartanak.  
 
A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények versenyszerűen 
sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak. 
 
Minden gyülekezés tilos.  
 
Tilos a közösségi rendezvények megtartása is.  
 
Magán és családi rendezvények, temetés és esküvő esetén a korábbi szabályozás 
érvényben marad.  
 
Az ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség 
közreműködésével ellenőrzi.  
A rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján  
a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, és /vagy  
b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év 
időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 
 
Kérem a Tisztelt Lakosságot a fenti intézkedések betartására! 
 
Saját magunk, szeretteink, embertársaink egészsége védelme érdekében vigyázzunk 
magunkra és vigyázzunk egymásra is!  

    
 

Mátraszentimre, 2021. március 6. 
                            Előházi Péter sk. 
                            Polgármester  


