Tájékoztató a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.
(IX. 18.) Korm. rendelet alapján
Tisztelt Kereskedők, Üzemeltetők!
2020. szeptember 21. napjától vendéglátó üzletben 23 óra után reggel 6 óráig – az ott
foglalkoztatottak kivételével – csak az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és
átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.
A zenés táncos rendezvények - függetlenül attól, hogy nyílt vagy zárt helyen kerülnek
megtartásra, nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegűek –
abban az esetben tarthatók meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma –
beleértve az ott foglalkoztatottakat – egy időben nem haladja meg az 500 főt, és
legfeljebb 23 óráig tarthatnak.
A 23 óra utáni tartózkodásra vonatkozó rendelkezések megszegése a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény 239/A.
§ (1) bekezdésében meghatározott szabálysértésnek minősül.
2020. szeptember 21 napjától módosultak a maszkviselés szabályai, valamint az üzletek
üzemeltetőinek kötelezettségei:
Az üzletben történő vásárlás során – a vendéglátó üzlet vendégei kivételével -, illetve az
üzletben történő munkavégzés során – a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével –
mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból
készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
A maszkviselési szabályok betartatásáért az üzlet üzemeltetője felel.
Az üzemeltetőnek:
- a megfelelő maszkviselésre először fel kell szólítania a vásárlót,
- amennyiben az felszólítás ellenére sem viseli megfelelően a maszkot, az üzemeltető köteles
a jogsértő személy kiszolgálását megtagadni (ha még a vásárló nem lépett be a boltba, akkor
felszólítani, hogy be se lépjen) és gondoskodni arról, hogy a jogsértő vásárló az üzletet
elhagyja,
- amennyiben a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tesz eleget, az
üzemeltető a későbbi kötelezettségszegés alól akkor tud mentesülni, ha a rendőrséget
értesítette.
A maszkviselés szabályainak betartását a rendőrség munkatársai mellett a Budavári
Polgármesteri Hivatal is ellenőrzi.
Az üzemeltetőkkel szemben a jogszabályi kötelezettségeik megszegése miatt a szankciót
2020. október 3. napjától a jegyző, mint kereskedelmi hatóság foganatosítja, a szankciók
szigorodnak annak függvényében, hogy hány alkalommal került sor a kötelezettség
megszegésére. (A büntetés a figyelmeztetéstől a pénzbírság kiszabásán át az üzlet ideiglenes
bezárásáig terjedhet.)
Szankció csak abban az esetben nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges
intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében.

