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Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. február 27-i testületi ülés óta eltelt időszakban — a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából — az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában. A
legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny a 2020. évi 41 . szám.

I. A Kormány rendeletei

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete

veszélyhelyzet kihirdetéséről

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

Hatálybalépés: 2020. március 11. 15 óra
(MK. 2020. évi 39. szám)

A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete

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

Ideiglenesen visszaállítják a határellenőrzést Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint
Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán
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A zárlati kötelezettség alá tartozó Fertőző betegség behurcolásának vagy terj edésének
megakadályozása végett az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az
Iráni Iszlám Köztársaság területéről nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz,
valamint — a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve — polgári légijármű Magyarország területére
nem léphet be, illetve az innét érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban
Magyarország területére nem léphetnek be.

E rendelet hatálybalépésétől
a) a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lej áró hivatalos okmányai

a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 5 napig érvényesek,

b) a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
c) az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet
az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,

d) zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével
rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség
üzemeltetőjének a felelőssége,

e) a KülfZldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,

f) a külfZldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást
le kell mondani.

Hatálybalépés: 2020. március 12.

(MK. 2020. évi 40. szám)

Békés, 2020. március 16.
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