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TÁJÉKOZTATÓ
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 (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm.
rendelet, melyben Magyarország Kormánya rendelkezett az alábbiakról:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00
óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, kivétel az élelmiszer
elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.
Tehát, amennyiben személyesen és nem telefonon rendeli meg az élelmiszert, annak elkészítése ideje alatt nem tartózkodhat a vendéglátó üzlethelyiségben. Az elkészült ételért vissza kell menni a megrendelőnek az üzlethelyiségbe!
Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a
dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra
után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
A Kertv. 2. § 27. pontja szerint üzletnek minősül a kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
a) vendéglátó üzletben,
b) üzletben,
c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
d) a rendezvény helyszínén, valamint
e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a
moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben
meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.
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A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés
esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege
ötszázezer forint.
A fenti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az
Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

Kérjük a fentiek betartását.
Zirc, 2020. március 16.
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