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Hírlevél 

 

COVID-19 

Koronavírus – További korlátozó 

intézkedések 2021. március 8-tól - 

Magyarország 

2021. március 8. 

A tájékoztató ismerteti a koronavírus-járvány harmadik hulláma 

következményeinek enyhítésére bevezetett további kormányzati 

intézkedéseket. Meddig zárják be az üzleteket Magyarországon? Mikor 

nyithatnak ki az iskolák és óvodák? 

_________________________________________________________ 

1. Óvodák és iskolák bezárása  
Rendelkezés hatálya: 2021. március 8. – 2021. április 7. 

 
• Iskolák digitális munkarendben működnek. 
• Óvodákban rendkívüli szünetet vezetnek be. 
• Középiskolák, egyetemek, főiskolák változatlanul digitális munkarendben 

működnek. 
 

2. Az üzletek bezárása  
Rendelkezés hatálya: 2021. március 8. – 2021. március 22. 

 
Az üzletek kötelesek zárva tartani. 

 
• Kivéve: 

 
o napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletek, 
o a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb üzletek, 
o illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és 

higiéniai papírterméket árusító üzletek, 
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o munkavégzéshez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket 
árusító üzletek, 

o állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, 
o mezőgazdasági üzletek, 
o kertészeti üzletek,  
o piacok, 
o a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti 

eszközöket forgalmazó üzletek, 
o állatgyógyszertárak, 
o üzemanyagtöltő állomások, 
o nemzeti dohányboltok, 
o újságosok. 

 
A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása 
és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. 

 

3. Szolgáltatások szünetelése 
Rendelkezés hatálya: 2021. március 8. – 2021. március 22. 

 
A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy 
helyszín köteles zárva tartani. 

 
• Kivéve: 
 

o pénzügyi szolgáltatások, 
o közlekedési és a szállítási szolgáltatás, 
o magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,  
o szociális szolgáltatás, 
o postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás, 
o totózó és lottózó szolgáltatás, 
o járműszervizek, a mezőgazdasági és iparigép-szervizek, a 

háztartásigép-szervizek (pl: autó-, bicikliszerviz, bojlerjavító), az 
épületgépészeti szolgáltatás, 

o informatikai, kommunikációs eszköz-javítási szolgáltatás, 
o temetkezési szolgáltatás, 
o állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi 

szolgáltatás, 
o élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás, 
o közétkeztetési szolgáltatás, 
o állattenyésztési szolgáltatás, 
o ügyvédi szolgáltatás, 
o biztonsági szolgáltatás, 
o épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás, 
o járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és 
o mosási és tisztítási szolgáltatás. 

 

4. Konditermek bezárása 
Rendelkezés hatálya: 2021. március 8. – 2021. március 22. 

 
A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények 
kizárólag a versenyszerűen sportolók által látogathatóak. 
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6. Szabadtéri sporttevékenységek 
Rendelkezés hatálya: 2021. március 8. – 2021. március 22. 

 
• A parkok és arborétumok nyitva maradnak. 
• A szabadtéri sporttevékenység engedélyezett egyedül vagy ugyanazon 

háztartásban élőkkel közösen, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter 
távolságot kell tartani. 

• Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni. 
 

7. Otthoni munkavégzés 
Rendelkezés hatálya: 2021. március 8. – 2021. március 22. 

 
Minden munkaadót felkérnek arra, hogy ahol van lehetőség otthoni 
munkavégzésre, ott ezt biztosítsák. 

 

8. Kötelező maszkhasználat 
Rendelkezés hatálya: 2021. március 8. – 2021. március 22. 

 
Települések belterületén és közterületen mindenki köteles maszkot viselni. 

 

9. 1,5 méter távolság 
Rendelkezés hatálya: 2021. március 8. – 2021. március 22. 

 
• Közterületen, nyilvános helyen mindenki köteles a másik embertől legalább 

1, 5 méter távolságot tartani. 
 

10. Határátlépés szabályai 
 

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítását 2021. március 22-ig 
meghosszabbították. 

 

11.  Adófizetési kedvezmények és bértámogatások 
 

A márciusi szigorítások előtti adófizetési kedvezményeket a korábban 
jogosult tényleges főtevékenységet folytatók 2020. novemberére, 
decemberére és 2021. január, február, március hónapjára vehetik igénybe. 
 
A márciusi szigorítások utáni adófizetési kedvezményeket az újonnan 
jogosult tényleges főtevékenységet folytatók 2021. március hónapjára 
vehetik igénybe. 
 
A márciusi szigorítások előtti adófizetési kedvezmény és 
bértámogatásra jogosult tényleges főtevékenységet folytatók köre 

 
1 Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet, 
2 Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet, 
3 Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet, 
4 Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet, 
5 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) 

tevékenységet, 
6 Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet, 
7 Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet, 
8 Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet, 



4 

 

 
 

9 Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet, 
10 Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet, 
11 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) 

tevékenységet, 
12 Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet, 
13 Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312), 
14 Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet, 
15 Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet, 
16 Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet, 
17 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, 
18 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329), 
19 Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet, 
20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) 

tevékenységet, 
21 Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, 
22 Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet, 
23 Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy 
24 Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet, 
25 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenységet, 

 

A márciusi szigorítások utáni adófizetési kedvezmény és 
bértámogatásra jogosult tényleges főtevékenységet folytatók köre 

 
26 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) 

tevékenységet, 
27 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenységet, 
28 Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenységet, 
29 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) 

tevékenységet, 
30 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 

4759) tevékenységet, 
31 Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenységet, 
32 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 

476203) tevékenységet, 
33 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenységet, 
34 Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenységet, 
35 Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenységet, 
36 Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenységet, 
37 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenységet, 
38 Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenységet, 
39 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet, 
40 Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenységet, 
41 Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenységet, 
42 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) 

tevékenységet, 
43 Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenységet, 
44 Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenységet, kivéve a totózó és 

lottózó, 
45 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenységet, 
46 Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenységet, 
47 Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenységet, 
48 Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenységet, 
49 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet, 
50 Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenységet, 
51 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenységet, 
52 Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601) 

tevékenységet, 
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53 Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás 
(TEÁOR 5629) tevékenységet, 

54 Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenységet, 
55 M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenységet vagy 
56 Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenységet 

folytató kifizető jogosult. 
 

Adófizetési kedvezmények 

 

• Szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni 

a kifizetőnek a munkaviszonyban lévő természetes személy foglalkoztatása 

tekintetében. 

• A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2021. március hónap 

tekintetében nem kell teljesítenie az alább felsorolt tényleges 

főtevékenységet folytató 

a) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és 

b) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 

fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti társas vállalkozónak e 

jogállására tekintettel. 

• Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 

hónapjára a kifizetőnek. 

• A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizető 2020. évben 

két hónapra és 2021. évben három hónapra arányosan jutó hozzájárulás-

fizetési kötelezettség alól mentesül, 2020-ra további előleget és a 2021. év 

első negyedévére előleget nem kell fizetnie. 

• A kisvállalati adóalany adókötelezettsége megállapításánál nem tekintik 

kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét. 

• A kisadózó vállalkozás 2021. március hónapra tekintettel mentesül a 

kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. 

 

Bértámogatás 

 

• A munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó 

munkabére 50%-nak megfelelő összegű munkaerőpiaci program szerinti 

támogatás nyújtható, ha 

• a munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő 

hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló 

jogviszonyát nem szünteti meg, és 

• a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti. 

 

12.  A bérletidíj-fizetési mentesség 
(Kizárólag a kötelező bezárással érintettekre vonatkozik) 

 

A bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június 

hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől: 

 

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint 

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló 

gazdasági társaság 
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tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján, 

amennyiben a bérleti szerződés 2021. február 10. előtt létrejött, és 

amelyben a bérlő 2020. november 4. napján a következő tevékenységek 

valamelyikét folytatja: 

 

o éttermi, mozgó vendéglátás, 

o rendezvényi étkeztetés, 

o italszolgáltatás, 

o filmvetítés, 

o konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, 

o sport és szabadidős képzés, 

o előadó-művészet, 

o előadó-művészetet kiegészítő, 

o művészeti létesítmények működtetése, 

o múzeumi tevékenység, 

o növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése, 

o sportlétesítmény működtetése, 

o sportegyesületi, 

o testedzési szolgáltatás, 

o egyéb sporttevékenység, 

o vidámparki, szórakoztatóparki, 

o fizikai közérzetet javító szolgáltatás, 

o egyéb szórakoztatás, szabadidős, 

o szállodai szolgáltatás, 

o üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, 

o kempingszolgáltatás, 

o egyéb szálláshely szolgáltatás, 

o utazásközvetítés, 

o utazásszervezés vagy 

o egyéb szárazföldi személyszállítás 

tevékenységet végzett. 

 

A bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem követelheti a 

bérlőtől: 

 

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint 

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló 

gazdasági társaság 

 

tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján, 

amennyiben a bérleti szerződés 2021. március 6. előtt létrejött, és amelyben 

a bérlő 2021. március 3. napján a következő tevékenységek valamelyikét 

folytatja: 

 

o iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, 

o audio-, videoberendezés kiskereskedelem, 

o textil-kiskereskedelem, 

o villamos háztartási készülék kiskereskedelem, 

o bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem, 

o könyv-kiskereskedelem, 

o papíráru-kiskereskedelem, 

o zene-, videofelvétel kiskereskedelem, 

o sportszer-kiskereskedelem, 

o játék-kiskereskedelem, 

o ruházat kiskereskedelem, 
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o lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem, 

o óra-, ékszer-kiskereskedelem, 

o egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem, 

o használtcikk bolti kiskereskedelem, 

o videokazetta, lemez kölcsönzése, 

o egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése, 

o egyéb foglalás, 

o szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó, 

o szórakoztatóelektronikai cikk javítása, 

o lábbeli, egyéb bőráru javítása, 

o bútor, lakberendezési tárgy javítása, 

o óra-, ékszerjavítás, 

o egyéb személyi, háztartási cikk javítása, 

o fodrászat, szépségápolás, 

o m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás, 

o virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem, 

o oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb 

vendéglátás, 

o járművezetés oktatás, 

o m.n.s. egyéb oktatás, 

o oktatást kiegészítő tevékenység. 

 

13.  Az üzleti célú utazások szigorítása 
 

Szigorították a gazdasági, illetve üzleti célú utazásra vonatkozó 
rendelkezéseket. 
 
Csak a következő országokból való beutazás esetén léphetnek be a magyar 
és nem magyar állampolgárok Magyarország területére korlátozás nélkül: 
 

o Európai Unió tagállama, 
o Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, 
o az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

állammal azonos jogállású állam, 
o európai uniós tagjelölt állam, 
o Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, 
o külpolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott állam. 

 
Minden más esetben fennáll a lehetősége annak, hogy az állampolgárt 
egészségügyi vizsgálat alá vonják. 

 
A külpolitikáért felelős miniszter a következő államokat határozta meg, 
ahonnan a magyar állampolgár üzleti vagy gazdasági célból korlátozás 
nélkül beléphet Magyarországra, és amelynek állampolgárai üzleti vagy 
gazdasági célból korlátozás nélkül léphetnek be Magyarországra: 

 

o Amerikai Egyesült Államok, 
o Azerbajdzsán, 
o Bahrein, 
o Egyesült Arab Emírségek, 
o Indiai Köztársaság, 
o Indonéz Köztársaság, 
o Izrael Állam, 
o Japán, 
o Kazahsztán, 
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o Kínai Népköztársaság, 
o Kirgizisztán, 
o Koreai Köztársaság, 
o Oroszországi Föderáció, 
o Szingapúr, 
o Török Köztársaság, 
o Ukrajna, 
o Üzbegisztán. 

 
 
_________________________________________________________________________ 

Kapcsolat  

További tájékoztatásért, kérem, forduljon a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds 

Sutherland Ügyvédi Irodából a kapcsolattartó ügyvédjéhez.  

Megjegyzés: A fentiek csupán általános tájékoztatásul szolgálnak, és nem helyettesítik a 

szakmai tanácsadást. Bár összeállításunk a lehető legnagyobb gondossággal készült, nem 

vállalhatunk felelősséget semmilyen hibáért, hiányos közlésért vagy véleményért. 


