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Hírlevél 

 

COVID-19 

Koronavírus – Védelmi intézkedések 

meghosszabbítása április 8-ig és azok 

lépcsőzetes feloldásának szabályai- 

Magyarország 

2021. március 29. 

A tájékoztató ismerteti a koronavírus-járvány harmadik hulláma 

következményeinek enyhítésére bevezetett kormányzati intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának a tervét, azaz a 2,5 milliomodik védőoltás első 

dózisának beadásához kapcsolódó rendelkezéseket. 

Mely intézkedések alkalmazását hosszabbította meg a Kormány április 8-

ig? Mikortól lehetséges a korlátozott újranyitása a boltoknak, a 

szolgáltatóknak? Mikortól szűkítik a kijárási korlátozás időtartamát? 

_________________________________________________________ 

Mely intézkedések alkalmazását hosszabbította meg a Kormány április 8-
ig? 
 

• A Kormány az összes korábban is alkalmazott védelmi intézkedés hatályát 
az Operatív Törzs javaslatára 2021. április 8-ig meghosszabbította. 

• A korábban bevezetett védelmi intézkedésekről itt tájékozódhat, az Irodánk 
által közzétett Hírlevelekből. 

 

  

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/hungary/-hu/overview/news/index.page?
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A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozata – 2,5 
milliomodik védőoltás elérése 
 

• A Kormány konkrét időpont meghatározása helyett, a 2,5 milliomodik 
vakcina beadásához kötötte a nyitáshoz kapcsolódó új szabályok 
alkalmazhatóságát. 

• A korlátozott nyitáshoz szükséges átoltottság pontos időpontja a becslések 
szerint április 10. lesz. 

 

1. Kijárási tilalom 

 
• A kijárási tilalom időszaka este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak lesz, 

szemben a most érvényben lévő este 8 órától reggel 5 óráig tartó 
időszakkal. 

 

2. Szolgáltatások szünetelésének feloldása 

 
• A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 

megszüntetésre kerülnek. 
• A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség 

vagy helyszín nem köteles zárva tartani. 

 

3. Üzletek újranyitása 
 

• 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. 

 

Az üzlet a következő ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása 
és betartása esetén tarthat nyitva: 

 

• 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. 

• Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede 
nem egész szám, a kerekítés szabályát kell alkalmazni. 

• Az üzlet üzemeltetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő 
mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy egy időben 
összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében. 

• A négyzetméter szerinti vásárlók meghatározásánál nem kell figyelembe 
venni a 14. életévét be nem töltött kiskorút, a 65. életévét meghaladott 
személy segítőjét, a fogyatékossággal élő személy segítőjét. 

 

Az üzlet üzemeltetője, vezetője, valamint a bevásárlóközpont 
vezetője köteles gondoskodni arról, hogy: 

 

• a fentebb leírt ideiglenes védelmi intézkedéseket betartsák, 
• a bejutásra várakozók egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan 

megtartsák, 
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• a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében 
folyamatosan biztosított legyen, 

• az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és 
• a bevásárláshoz használt eszközök fertőtlenítése folyamatosan 

megtörténjen. 
 

• Azon üzlet, amely nem vállalja az ideiglenes védelmi intézkedések 
végrehajtását és betartását köteles zárva tartani és üzletben az ott 
foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. 

 

• 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. 

 

4. Vendéglátó üzletek kizárólag elvitelre szolgálhatnak ki 
 

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

 

5. Jogkövetkezmények 
 

• Az ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség, illetve a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok a Magyar Honvédség 
közreműködésével ellenőrzik. 

 
• Ha a rendőrség vagy a kormányhivatal az ellenőrzés során vagy a katona 

értesítése alapján az intézkedések megszegéséről szerez tudomást akkor, 
 

• 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, 
• az intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb 

egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 
 

• A jogkövetkezmények együttesen és azonos napon több egymást követő 
ellenőrzés alkalmával is alkalmazhatóak. 

 
• Nem alkalmazható jogkövetkezmény, ha az üzemeltető vagy a vezető a 

szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása 
érdekében, így különösen, ha 

 

• a jogsértő személyt felszólította távozásra, és 
• azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő 

felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette. 
 

• Ha az üzemeltető vagy a vezető a jogellenes helyzet felszámolása 
érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak 
részben tette meg, a rendőrség vagy a kormányhivatal a 
jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű 
állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi. 
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Április 19-től újranyitnak az iskolák és az óvodák 

 

• A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben 
visszatérnek a rendes oktatásra. 

• Az óvodákban megszüntetésre kerül a rendkívüli szünet. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

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. 


