
Tisztelt Kajdacsi Lakosok! 
 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításával 2021. május 23. napjától az 
alábbi intézkedéseket vezeti be. 
 
Maszkviselési szabályok: 
A közterületeken (utcákon, tereken stb.) a továbbiakban a maszk viselése nem kötelező. 
Továbbra is kötelező a maszk viselése - a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az 
értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő 
személy kivételével-  

a) a tömegközlekedési eszközön utasként,  
b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, 
c) a bevásárlóközpont területén, 
d) ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, 
e) a postán, továbbá 
f) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és 

a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen 
tartózkodnak egy időben, 

g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, 
h) az egészségügyi intézmény területén - a kórteremben elhelyezett beteg kivételével. 

 
Rendezvényre vonatkozó rendelkezések: 
A sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt 
lévő 18 életévét be nem töltött személy vehet részt. 
A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett 
személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18 életévét be nem töltött személy vehet részt. 
Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon - az ott foglalkoztatottakon kívül - 

a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is 
részt vehet, 

b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon - a (6) bekezdés szerinti kivétellel - 
kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18 életévét be 
nem töltött személy vehet részt. 
 
Családi esemény, magánrendezvény  
A családi eseményen vagy magánrendezvényen - az ott foglalkoztatottakon kívül - egy időben 

a) a lakodalom esetén legfeljebb 200 fő, 
b) a lakodalmon kívül minden más családi esemény vagy magánrendezvény esetén 

legfeljebb 50 fő 
lehet jelen. 
A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő 
előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett. 
Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzletbe a 
családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az 
esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett 
személy is részt vehet. 
A családi esemény vagy magánrendezvény résztvevője nem köteles maszkot viselni. 
 
A vendéglátó üzlet 
a) A koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem 
töltött vendége a vendéglátó üzleten belül, illetve a kerthelyiségben vagy teraszon a 
vendéglátó üzlet asztalánál ülve is, 
b) A koronavírus ellen nem védett személy kizárólag a kerthelyiségében vagy teraszán 
tartózkodhat és fogyaszthat ételt és italt. Üzleten belül kizárólag 



-  az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, 
-  a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából és 
-  ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség, a fogyasztás kifizetése céljából 

az ehhez szükséges időtartamig megengedett. 
 
A koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18 életévét be nem 
töltött személy az alábbi szabadidős létesítményeket látogathatja: 

a) színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz, 
b) a mozi, 
c) az edző- és fitneszterem, 
d) az uszoda, 
e) a közfürdő, 
f) a jégpálya, 
g) az állatkert, a vadaspark, 
h) a kalandpark, a vidámpark, 
i) a játszóház és 
j) múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény, közösségi színtér és integrált kulturális 

intézmény, 
k) szálláshely. 

 
Kajdacs, 2021. május 24. 
 
 

Vaszari István sk.    Herczig Viktória sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

 
 


