
TÁJÉKOZTATÓ   

a védelmi intézkedések meghosszabbításáról szóló 143/2021. (III. 27.) Korm. 

rendeletről és a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első 

fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletről 

  

2021. március 27. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a védelmi 

intézkedések meghosszabbításáról szóló 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet, 

valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet. 

 

I. Előzmények 

   

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 

 

A Kormány 2020. november 4. napjától a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett 

ki. 

 

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 

 

A Korm. rendelet 2020. november 4-ei hatállyal további védelmi intézkedéseket vezetett 

be. 

 

A Korm. rendelet meghatározta azon védelmi intézkedések körét, amelyek megszegője - 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésétől 

eltérően - szabálysértést követ el: 

- A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések [Korm. rendelet 2. §] 

- A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a 

sportrendezvényekre vonatozó védelmi intézkedések [Korm. rendelet. 3. § (1)-(3) és 4. § 

(1) bekezdés] 

A hivatkozott rendelkezések 2020. november 11. napja óta hatálytalanok. 

A rendelet szerinti szabálysértések miatt indított eljárásokat azonban a szabálysértés 

elkövetésekor hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. 

 

 

3. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

 

A R. 2020. november 11. napján lépett hatályba, melyet követően több alkalommal is 

módosításra került. 

 



A R. jelenleg is hatályos alábbi szabályai határozzák meg a védelmi intézkedések azon 

körét, amelyek megszegője a Szabs. tv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően - szabálysértést 

követ el. 

 

A maszkviselési szabályok megsértése [R. 1. § (1), (2) és (4) bekezdés] 

 

A R. részletesen (taxatíve) felsorolja azokat a helyeket, ahol mindenkinek kötelező 

maszkot az orrot és a szájat folyamatosan elfedő módon viselni, a hatodik életévét be 

nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az 

autizmus spektrumzavarral élő személyek kivételével. 

 

Ezek a helyek különösen: 

➢ a tömegközlekedési eszközön utasként, ill. a tömegközlekedési eszközön történő 

munkavégzés során, 

➢ a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési 

önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a 

sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken, 

➢ az üzletben történő vásárlás, ill. az üzletben történő munkavégzés során, 

➢ az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének 

kivételével - a bevásárlóközpont területén, 

➢ ügyfélfogadási időben 

• a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, 

• az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által 

üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá 

• minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából 

ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve 

- rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, 

➢ a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet 

szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő 

munkavégzés során és vendégként, 

➢ az egészségügyi intézmény területén, 

➢ a szociális intézményben 

• az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, 

vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az 

ellátottakkal, 

• az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben 

való tartózkodás esetén lehetőség szerint. 

A R. a maszkviselési kötelezettség tekintetében kivételeket is megállapít. 

A maszkviselési szabályok betartatásának elmulasztása [R. 2. § (3) bekezdés] 

 

Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének vagy az üzemeltető más 

alkalmazottjának felszólítására sem viseli a maszkot, vagy nem hagyja el a 

tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más 

alkalmazottja köteles 

➢ az utazásból kizárni, 

➢ a Szabstv. 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének 



megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést 

kezdeményezni, és 

➢ gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról. 

 

A kijárási tilalom szabályainak megsértése [R. 3. § (1) és (7) bekezdés] 

 

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén 

vagy a szálláshelyén tartózkodni. 

 

A kivételként meghatározott esetek közül egyeseket (a lakó-, tartózkodási- és szálláshely 

elhagyása munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére, illetve helyéről történő 

közlekedés céljából, valamint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy 

sportrendezvényen való részvétel céljából, illetve az edzés vagy sportrendezvény 

helyszínére, illetve helyszínéről történő közlekedés céljából) okirattal szükséges igazolni.  

 

Okirat hiányában, este 8 óra és reggel 5 óra között tilos a fenti célokból a lakó-, 

tartózkodási- és szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. 

 

A kutyasétáltatás során alkalmazandó szabályok megsértése [R. 3. § (3) bekezdés] 

 

Kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a 

tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, 

hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres 

körzete nem hagyható el. 

 

A közterületi magatartási szabályok megsértése [R. 4. § (1) és (3) bekezdés] 

 

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés. 

 

Tilos a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok - 

különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda - gyakorlása. 

Kivétel: a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés 

és sportrendezvény. 

A rendezvényre, gyűlésre és sportrendezvényre vonatkozó tartózkodási tilalom 

megsértése [R. 5. § (2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés] 

Rendezvény és gyűlés helyszínén tilos tartózkodni.  

 

Rendezvénynek minősül különösen 

➢ a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, 

nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás 

útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény, 

➢ a kulturális esemény, 

➢ a sportesemény, 

➢ a magánrendezvény, valamint 

➢ a karácsonyi vásár. 

 

A vallási közösségek szertartása - a házasságkötés, valamint a temetés kivételével - nem 



minősül rendezvénynek.  

 

A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. A sportrendezvény azonban nézők 

nélkül, zárt körülmények között megtartható. 

 

A házasságkötésnél meghatározott jelenléti korlátozások megsértése [R. 6. § (5) 

bekezdés] 

 

A házasságkötésnél kizárólag az alábbi személyek lehetnek jelen: 

➢ a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető, 

➢ a házasulók, 

➢ a házasulók tanúi, 

➢ a házasulók szülei, nagyszülei, testvérei, gyermekei. 

 

Az üzletben tartózkodás tilalmának megsértése [R. 9. § (1) bekezdés] 

 

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben 

➢ az üzletben, 

➢ a lottózóban, valamint 

➢ a nemzeti dohányboltban 

tartózkodni. 

 

E szabály alkalmazásában a vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek. 

 

A szálláshelyen tartózkodás tilalmának megsértése [R. 10. § (1) bekezdés] 

 

A szálláshelyen tilos tartózkodni. 

 

Kivételek (azaz az alábbi személyek tartózkodása megengedett): 

➢ az ott foglalkoztatottak; 

➢ az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek; 

➢ a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, 

szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt 

egészségügyi dolgozók. 

 

A szabadidős létesítményekre vonatkozó látogatási és tartózkodási tilalom 

megsértése [R. 12. § (1) és (2) bekezdés] 

 

A R.-ben meghatározott kivételekkel tilos az előadó-művészet valamennyi ágának 

fellépése céljából megtartott eseménynek, (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, 

cirkusz), a mozinak, az edző- és fitneszteremnek, az uszodának, a közfürdőnek, a 

jégpályának, az állatkertnek, a vadasparknak, a kalandparknak, a vidámparknak, a 

játszóháznak és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló törvényben meghatározott intézményeknek, kép- és 

hangarchívumnak, közösségi színtérnek a látogatása és e helyszíneken - az ott 

foglalkoztatottak kivételével - a tartózkodás. 

 



A fenti helyszíneket a szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég (az üzleti, gazdasági, 

továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személy, a Magyar Honvédség, illetve a 

rendvédelmi szervek állományába tartozó személy, a kirendelt egészségügyi dolgozó) sem 

látogathatja. 

 

Megjegyzés: a szálláshelyen kialakított fenti helyszíneket a szálláshely üzemeltetője 

köteles zárva tartani. 

 

A nevelési, oktatási intézménybe érkezéskor a testhőmérséklet ellenőrzésre 

vonatkozó alávetési kötelezettség megsértése [R. 17. § (7) bekezdés] 

 

A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a 

testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 

 

A nevelési, oktatási intézmény területére történő belépés tilalmának megsértése 

[R. 18. § (1) bekezdés] 

 

A nevelési, oktatási intézmény területére az alábbi személyeken kívül más személy nem 

léphet be: 

➢ az ott foglalkoztatott, 

➢ az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző, 

➢ a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező,  

➢ a gyermek, illetve a tanuló és 

➢ a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személy. 

Utóbbi is csak a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be, ha a maszkot az orrot és a szájat 

folyamatosan elfedő módon viseli. 

A fent felsorolt szabálysértések esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer 

forint, legmagasabb összege ötszázezer forint, míg a helyszíni bírság összege ötezer 

forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer 

forintig terjed. 

 

A vendéglátó üzletben tartózkodás tilalmának megszegése [R. 8. § (1) bekezdés] 

 

Vendéglátó üzletben tilos tartózkodni. 

 

Kivételek (azaz megengedett a tartózkodás): 

➢ az ott foglalkoztatott személyeknek; 

➢ más személyeknek az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az 

ehhez szükséges időtartamig. 

 

A fenti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege százötvenezer forint, 

legmagasabb összege egymillió forint, míg a helyszíni bírság összege százötvenezer 

forinttól ötszázezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén hatszázezer 

forintig terjed. 

 

4. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. 



rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

 

A R.-t reggel 5 óra és este 8 óra között, azaz a kijárási tilalmon kívüli időben a 

Rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

A Rendelet hatálya nem terjed ki 

➢ a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra, 

➢ a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti 

nagykereskedelmi tevékenységre. 

 

A Rendelet szabályai meghatározzák azon szigorított ideiglenes védelmi intézkedések 

körét, amelyek megszegője a Szabs. tv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően - szabálysértést 

követ el. 

 

Maszkviselési szabályok megszegése [Rendelet 2. § (2) bekezdés] 

 

A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles maszkot az orrot 

és a szájat folyamatosan elfedő módon viselni, a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, 

valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus 

spektrumzavarral élő személyek kivételével. 

 

Szabadidős sporttevékenység gyakorlása szabályainak megszegése [Rendelet 3. § 

(1) bekezdés] 

 

A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, 

valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy 

ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 

méter távolságot kell tartani. 

 

Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni. 

 

Üzletben tartózkodás tilalmának megszegése [Rendelet 4. § (1) bekezdés] 

 

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az üzletben tartózkodni. 

 

Kivételek 

 

A kijárási tilalmon kívüli időben az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel 

megengedett a tartózkodás és a vásárlás 

➢ a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, 

➢ a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai 

terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) 

üzletben, 

➢ a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és 

erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint 

eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az 

építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként 

szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet, 



➢ az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben, 

➢ a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat, 

➢ a kertészeti árudában, a faiskolában, 

➢ a piacon, a helyi termelői piacon (kivéve az olyan üzleteket, amelyeket kötelező 

zárva tartani), 

➢ a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket 

forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban, 

➢ az üzemanyagtöltő állomáson, 

➢ a nemzeti dohányboltban és 

➢ az újságosnál. 

 

A Rendeletben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani. 

 

A vendéglátó üzlet a Rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek. 

 

Szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben tartózkodás tilalmának megszegése 

[Rendelet 6. § (2) bekezdés] 

 

Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára 

szolgáló helyiségben vagy helyszínen tilos tartózkodni. 

 

Kivéve: 

➢ a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás 

(pénzügyi szolgáltatások), 

➢ a közlekedési és a szállítási szolgáltatás, 

➢ a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést, 

➢ a szociális szolgáltatás, 

➢ a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás, 

➢ a totózó és lottózó szolgáltatás, 

➢ a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a 

háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás, 

➢ az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás, 

➢ a temetkezési szolgáltatás, 

➢ az állategészségügyi szolgáltatás, 

➢ az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás, 

➢ az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás, 

➢ a közétkeztetési szolgáltatás, 

➢ az állattenyésztési szolgáltatás, 

➢ az ügyvédi szolgáltatás, 

➢ a biztonsági szolgáltatás, 

➢ az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás, 

➢ a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és 

➢ a mosási és tisztítási szolgáltatás 

céljára szolgáló helyiség vagy helyszín. 

 

Játékkaszinó és kártyaterem látogatási tilalmának megszegése [Rendelet 7. § (1) 

bekezdése] 



 

Tilos a játékkaszinók, illetve a kártyatermek látogatása és e helyszíneken - az ott 

foglalkoztatottak kivételével - tartózkodás. 

 

Szálláshelyen jogszerű tartózkodás szabályainak megszegése [Rendelet 7. § (4) 

bekezdés] 

 

A szálláshelyen az R. szerint jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található 

játékkaszinót, kártyatermet nem látogathatja. 

 

A Rendeletben felsorolt szabálysértések esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 

ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint, míg a helyszíni bírság összege 

ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 

kétszázezer forintig terjed. 

 

Megjegyzés: A Rendelet értelmében a fenti szabálysértésekkel összefüggő ideiglenes 

védelmi intézkedéseket, továbbá a R. szabályait is 2021. március 22. napjáig lehetett 

alkalmazni. 

 

5. A védelmi intézkedések egy héttel történő meghosszabbításáról szóló 133/2021. 

(III. 19.) Korm. rendelet 

 

A Korm. rendelet értelmében a Rendelet fenti szabálysértésekkel összefüggő ideiglenes 

védelmi intézkedéseit, továbbá a R. szabályait is 2021. március 29. napjáig lehetett 

alkalmazni. 

 

II. A védelmi intézkedések meghosszabbításáról szóló 143/2021. (III. 27.) Korm. 

rendelet 

Hatályba lépés napja: 2021. március 28. 

 

A Korm. rendelet értelmében a Rendelet fenti szabálysértésekkel összefüggő ideiglenes 

védelmi intézkedéseit, továbbá a R. szabályait is 2021. április 8. napjáig lehet alkalmazni. 

 

III. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 

Hatályba lépés napja: 2021. március 28. 

Kivételek 

 

➢ A kihirdetést követő tizenötödik napon lép hatályba az alábbi rendelkezés: 

A Kormány a Korm. rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.  

 

➢ Egyes rendelkezések a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal 

történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lépnek hatályba.  

(A hatályba lépés napja annak ismertté válását követően egyedi határozattal kerül 

megállapításra.) 



A Korm. rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.  

 

Általános rendelkezések  

 

Az R. [a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] és a Rendelet [a védelmi intézkedések ideiglenes 

szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet] szabályait a Korm. rendeletben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

A Korm. rendelet alkalmazásában vásárlótér: az a terület, ahova az üzlet vásárlói vásárlás 

céljából belépnek.  

 

A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első 

dózisa beadásához kapcsolódó rendelkezések  

 

A hatályba lépés napja – a fentiek szerint - egyedi határozattal kerül megállapításra. 

 

Legfontosabb változások: 

 

➢ A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.  

 

➢ A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 

megszüntetésre kerülnek.  

 

➢ Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti 

időszak.  

Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben megengedett az üzletekben 

tartózkodás és vásárlás.  

Reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet – beleértve a Rendelet alapján 

kötelezően zárva tartó üzletet – a Korm. rendeletben meghatározott ideiglenes 

védelmi intézkedések (kézfertőtlenítés folyamatos biztosítása a vásárlótérben, a 

felületek és a bevásárláshoz használt eszközök folyamatos fertőtlenítése, stb.) 

végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva.  

 

A Korm. rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések 

végrehajtását és betartását nem vállaló  

• üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni,  

• üzlet köteles zárva tartani.  

 

➢ A vendéglátó üzletben való tartózkodás – a Korm. rendelet hatálybalépésekor 

hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a R. szabályai értelmében – az elvitelre 

alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig 

– megengedett. A vendéglátó üzlet a Korm. rendelet alkalmazásában nem minősül 

üzletnek.  

 



➢ A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet 

vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló 

tartózkodhat.  

 

A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az 

ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz 

négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.  

 

E rendelkezések alkalmazásában  

• a 14. életévét be nem töltött kiskorút,  

• a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és  

• a fogyatékossággal élő személy segítőjét  

            nem kell figyelembe venni.  

 

➢ Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat 

nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban 

álló várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres 

távolságot folyamatosan tartsanak.  

 

➢ A bevásárlóközpont üzleten, valamint a személyes megjelenést igénylő 

szolgáltatás céljára szolgáló helyiségen vagy helyszínen kívüli területén történő 

tartózkodás, közlekedés, továbbá az üzletek, valamint a személyes megjelenést 

igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek előtti területen 

történő várakozás során – a közös háztartásban élők kivételével – mindenki köteles 

a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.  

 

Új szabálysértések 

 

A Korm. rendelet a fenti szabályokkal összefüggésben meghatározza azon ideiglenes 

védelmi intézkedések körét, amelyek megszegője – a Szabs. tv. 1. § (1) bekezdésétől 

eltérően - szabálysértést követ el. Ezek: 

 

➢ a tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet 

vásárlóterében tartózkodás [Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés]; 

➢ a tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében 

tartózkodás [Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés]; 

➢ a bevásárlóközpont területén történő tartózkodás [Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdés]. 

 

A Korm. rendeletben felsorolt szabálysértések esetén a pénzbírság legalacsonyabb 

összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint, míg a helyszíni bírság 

összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 

kétszázezer forintig terjed.  

A Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően az R. és a Rendelet alapján indított 

szabálysértési eljárásokat, az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában 

hatályos szabályok szerint kell elbírálni. 



A R. szabályainak módosítása 

 

A hatályba lépés napja – a fentiek szerint - egyedi határozattal kerül megállapításra. 

 

A kijárási tilalomra vonatkozó rendelkezések [R. 3. § (1)-(3) és (7) bekezdés] kapcsán a 

kijárási tilalom időszaka az „este 8 óra és reggel 5 óra” közötti időszakról az „este 10 óra 

és reggel 5 óra” közötti időszakra változik. 

 

A módosítás az alábbi szabálysértéseket érinti: 

 

A kijárási tilalom szabályainak megsértése [R. 3. § (1) és (7) bekezdés] 

A kutyasétáltatás során alkalmazandó szabályok megsértése [R. 3. § (3) bekezdés] 

 

Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések [R. 9. § (1)-(3) bekezdés] kapcsán a kötelező 

zárva tartási időszak az „este 7 óra és reggel 5 óra” közötti időszakról az „este 9.30 óra 

és reggel 5 óra” közötti időszakra változik. 

 

A módosítás az alábbi szabálysértést érinti: 

 

Az üzletben tartózkodás tilalmának megsértése [R. 9. § (1) bekezdés] 

 

A Rendelet szabályainak módosítása 
 

A hatályba lépés napja – a fentiek szerint - egyedi határozattal kerül megállapításra. 

 

Az általános rendelkezéseknél [Rendelet 1. § (1) bekezdés] a kijárási tilalmon kívüli idő a 

„reggel 5 óra és este 8 óra” közötti időszakról a „reggel 5 óra és este 10 óra” közötti 

időszakra változik. 

 

Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedéseket [Rendelet 4. § 

(1)-(3) bekezdés] a Korm. rendeletben meghatározott eltérésekkel, kivételekkel kell 

alkalmazni. 

 

A módosítás az alábbi szabálysértést érinti: 

 

Üzletben tartózkodás tilalmának megszegése [Rendelet 4. § (1) bekezdés] 

 

Hatályát vesztik a személyes megjelenést igénylő szolgáltatásokkal kapcsolatos 

ideiglenes védelmi intézkedésekre vonatkozó rendelkezések [Rendelet 6. §], valamint a 

jogkövetkezmények tekintetében a Rendelet 6. §-át érintő szabályok. 

 

A hatályvesztés az alábbi szabálysértést érinti: 
 

Szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben tartózkodás tilalmának megszegése [Rendelet 6. 

§ (2) bekezdés] 

 

 



 


