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Tárgyalás módja. Előkészítette.

Nyílt ülés dr. Tanai Judit Jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. szeptember 3-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 208. szám.

I. A Kormány rendeletei

A Kormány 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete
a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Egyelőre egy hónapra visszaállította a teljes belső határon a határellenőrzést a Kormány. A rendelet
2020. szeptember elsején lépett hatályba és 2020. október elsején a hatályát veszti.
2020. szeptember elsejétől hatályát veszti 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 szóló 41/2020. (III. 1 1 .) Korm. rendelet is.

Hatálybalépés: 2020. szeptember 1.
(MK. 2020. évi 195. szám)

A Kormány 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

2020. szeptember elsejétől Magyarország ismét lezárja a határait a koronavírus világjárvány
belf?Mdi terjedésének a megfékezése érdekében. Az erről szóló jogszabály hatálya a magáncélú
utazásokra terjed ki, nem vonatkozik ugyanakkor azokra a személyekre, akik a Magyarországra
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való belépésük során hitelt érdemlően igazolják, hogy a megelőző 6 hónapon belül a COVID-19
betegségen már átestek.

2020. szeptember elsej étől főszabályként külf?5ldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország

területére (indokolt esetben az illetékes rendőri szerv e alól felmentést adhat), a külföldrM hazatérő
magyar állampolgároknak (és családtagjaiknak) pedig 14 nap időtartamra kötelező házi

karanténba/hatósági házi karanténba/kijelölt karanténba vonulniuk, a belépéskor lefolytatott

egészségügyi vizsgálat eredménye és a személyi körülményeik iggvényében. A kötelező karantén
ideje csak két — 5 napon belül, egymás között 48 órás időtartam elteltével belföldön elkészített —

negatív teszt bemutatásával rövidíthető le. A rendelet azonban úgy szól, hogy a karanténban

elhelyezett személy kérelmére ajárványügyi hatóság engedélyezheti a vizsgálatokon való részvételt

a karantén alóli felmentés megadása érdekében.
A külfMdi állampolgárok tekintetében a belépési tilalom alóli felmentést hatósági/bírósági eljárás,

üzleti cél, munkavégzés, egészségügyi ellátás igénybevétele, oktatásban való részvétel, fuvarfeladat

elvégzése, családi esemény, közeli hozzátartozó gondozása/ápolása, kiemelt jelentőségű

nemzetközi sport-/kulturális/egyházi esemény vagy egyéb méltányolható ok indokolhatja. Kivételt
képeznek a katonai konvojok, a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazások, az ingázók, a
humanitárius folyosón való átutazás, a sporteseményekre vonatkozó beutazások és a diplomáciai,

valamint hivatalos utak.
A külfZ5ldről ingázók esetében legfeljebb 24 órára és a határtól maximum 30 km-re engedélyezett a
karanténkötelezettség nélküli belépés. A külföldről visszatérő magyarok esetében is hasonló a
helyzet, feltéve, hogy „az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül” élnek, valamint

a „külfZ5ldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az
államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták cl.”

A tranzitforgalom a korábban már megszokott módon, csak az előre kijelölt útvonalon haladhat, a
belépők pedig egészségügyi ellenőrzésen esnek át. Az átutazók az ország területét legfeljebb 24
órán belül kötelesek elhagyni. Az Országos rendőrfőkapitány meghatározza és a rendőrség hivatalos
honlapján közzéteszi a tranzitforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom

útvonalát, a pihenőhelyeket, illetőleg az ország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet.

2020. szeptember elsejével hatályát veszti ajárványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet, a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe
tartozó államokról szóló 23/2020. (VII. 12.) BM rendelet, valamint a járványügyi készültségi

időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról szóló 1 1/2020. (VII.

13.) KKM rendelet.

Hatálybalépés: 2020. szeptember 1.
(MK. 2020. évi 1 95 . szám)

A Kormány 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete
a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes

szabályokról

A járványügyi hatóság az egészségügyi törvény szerinti, járványügyi megfigyelést elrendelő

határozatában a kontaktszemélyt mozgási szabadságában úgy is korlátozhatja, hogy meghatároz

számára egy lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem

minősülő helyet, amelyet a kontaktszemély a járványügyi megfigyelés időtartamára (COVID- 19
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vizsgálat kivételével) nem hagyhat el. Megszüntetik ugyanakkor a járványügyi megfi gyelést 5
napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, negatív PCR-tez esetén.
Az első vizsgálatot attól a naptól számított negyedik napon lehet megkezdeni, amikor a
kontaktszemély a COVID-l 9 betegségben szenvedő személlyel érintkezett.

Hatálybalépés: 2020. szeptember 1.
(MK. 2020. évi 195. szám)

A Kormány 422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm.

rendelet j árványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról

A 2020. szeptember 5-étől hatályos szabályok értelmében a magyar határátlépést követően kötelező
karaténban helyezett személyek esetében a karantén alóli mentességhez szükséges két negatív PCR
teszt tekintetében első tesztként azt vizsgálatot is el kell a magyar hatóságoknak fogadniulc, amelyet
valamely sehengeni térségbe tartozó országban, az USA-ban vagy Kanadában végeztek el, ha annak
eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirat igazolja.
Kivételes szabályokat állapítottak meg továbbá az üzleti, illetve gazdasági célú beutazásokra
vonatkozóan (korlátozás nélküli visszautazás, ha a magyar állampolgár üzleti célból utazott
külföldre; korlátozás nélküli beutazás, ha a nem magyar állampolgár üzleti vagy gazdasági célból
utazik Magyarországra), valamint módosultak a sport- és kulturális rendezvényekre törtéüő belépés
szabályai (nézők 72 órára szabadon beutazhatnak, ha részvételi jeggyel igazolják a belépés
jogosságát, és egy negatív PCR-teszttel igazolják a vírusmentességüket).

Hatálybalépés: 2020. szeptember 5.
(MK. 2020. évi 201. szám)

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

2020. szeptember 21-étől a 6. életév alatti gyermekek kivételével kötelező orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot vagy textilből, illetve más anyagból készített maszkot (sál, ruhadarab nem
megfelelő ! ) hordani az orrot és szájat eltakaró módon a tömegközlekedési eszközökön, illetve a
várakozás során, az üzletekben (vendéglátó üzlet vendégeit kivéve), kulturális rendezvényeken
(fellépők kivételével), moziban, múzeumokban, könyvtárakban, színházakban, közösségi
színtereken, levéltárakban, ügyfélfogadó helyiségekben (közigazgatási szerv, posta esetében, illetve
egyéb olyan ügyintézési helyiségben, ahol rendszeresen 5 főnél többen várakoznak).
Az egészségügyi intézményekben ugyancsak kötelezővé tették a maszkviselést (kivétel: betegek
kórteremben), a szociális intézményekben pedig a dolgozóknak akkor kell maszkot hordaniuk, ha
az ellátottakkal érintkeznek (közvetlenül, vagy tartósan 1 ‚5 méteren belüli távolságban). Az
intézményi ellátottaknak a közösségi programok során lehetőség szerint ugyancsak maszkot kell
viselniük.
Ezzel egyidejűleg az üzemeltetők számára is általános kötelezettségként Írja elő a jogszabály a
fentiek betartatását (szankciók előírásával, tömegközlekedésből, látogatásból kizárással), amelyet a
kormányhivatalok és a kereskedelmi hatóság köteles ellenőrizni.
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Üzletek, mozik esetében a kereskedelmi hatóság számos szankciót (sorrendben: figyelmeztetés,
1 000 000 Ft-ig terjedő bírság, 3 napos bezárás, 1 éves bezárás) alkalmazhat. Ezek alól csak akkor
lehet mentesülni, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket — különösen: jogsértő felszólítása
távozásra, kiszolgálás megtagadása, rendőrség értesítése — megtette.
Speciális szabályok alkalmazandóak az oktatási intézményekben (belépés korlátozása,
testhőmérséklet mérés), valamint a zenés, táncos rendezvények esetében (csak 500 fő alatt,
legfeljebb 23 óráig), illetőleg a vendéglátó üzletek nyitva tartására (23 óráig).

Hatálybalépés: 2020. 09. 19., 2020. 09. 21., 2020. 10. 01., 2020. 10. 03.
(MK. 2020. évi 207. szám)

II. A Köztársasági elnök határozatai

A köztársasá2i elnök 420/2020. (IX. 14.) KE határozata
a Nemzeti Választási Iroda elnökének kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a választási eljárásról szóló 201 3. évi
XXXVI. törvény 55. -a és 60. (8) bekezdése alapján — a miniszterelnök javaslatára — dr. Nagy
Attila Mihályt 2020. szeptember 1 5-ei hatállyal kilenc évig terjedő időtartamra a Nemzeti
Választási Iroda elnökévé nevezte ki a Köztársasági elnök.

(MK. 2020. évi 205. szám)

III. A Kormány határozatai

A Kormány 1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozata
a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos

kinevezéséről és feladatairól

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 201 8. évi CXXV. törvény 1 2 . (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Nemesi Pált a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex
fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos)nevezi ki. A kormánybiztos
az e határozat szerinti feladatait a Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád-Csanád megye
közigazgatási területét magában foglaló Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zónára (a továbbiakban:
Gazdaságfejlesztési Zóna) kiterjedően látja cl.
A kormánybiztos feladatkörében különösen

a) figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti
forrásból megvalósuló fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b) tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és
fejlesztési igényeikről,

c) véleményezi a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket — ideértve a turisztikai
fejlesztési térség tervezésével és a tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos
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dokumentumokat is —‚ valamint a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó,
európai uniós és központi költségvetési források biztosítását szolgáló döntések tei-vezeteit,
d) a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések
megvalósítására,
e) részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

A kormánybiztos feladatkörében együttműködik
a) a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában
megvalósuló fejlesztésekhez csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági
szereplőivel,
b) az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a Szegedi Tudományegyetemmel,
c) valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.

A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb
érintett szerveket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges — személyes adatnak
nem minősülő — adatokat, információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

(MK. 2020. évi 201. szám)

Békés, 2020. szeptember 25.

Tárnok Lászlóné

jegyző
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