Budapest, 2021. május 10.

Címzett:

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

Tárgy:

A koronavírus által okozott világjárvány harmadik hullámára tekintettel elrendelt
intézkedések

Tekintettel arra, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott világjárvány harmadik hulláma
miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet ismételten kihirdette Magyarország egész területére
a veszélyhelyzetet, valamint – a jelen memorandum elkészítésének időpontjában irányadó
szabályozás szerint 2021. május 22. napjáig – elrendelte számos korábban kihirdetett
kormányrendelet újbóli hatálybalépését,
Tekintettel továbbá arra, hogy a fentiek értelmében újból hatályba léptetett és frissen kihirdetett
védelmi intézkedések 2021. április 7. napjától kezdődően lépcsőzetesen feloldásra, a
négymilliomodik koronavírus elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisának beadásával
pedig – jelentős mértékben védettségi igazolványra tekintettel – a megszorítások
nagymértékben enyhültek,
Ügyvédi Irodánk a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványtól megkeresést kapott a hatályos
védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályozás, így különösen a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: „484/2020 Rendelet”), a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „104/2021
Rendelet”), a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló
144/2021. (III. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „144/2021 Rendelet”) valamint a
védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a
sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.)
Kormányrendelet 2021. május 1. napjától hatályos szabályainak ismertetésére vonatkozóan.
Ennek megfelelően a hatályos jogszabályok és a Magyarország Kormánya által hivatalosan
meghirdetett kormányprogram1 alapján Irodánk az alábbi memorandumot készítette:
A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
2021. május 1. napjától lényegesen változtak a védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályok.
A négymilliomodik koronavírus elleni védőoltás beadásának a következtében, valamint ahhoz
kapcsolódóan a védettségi igazolvánnyal gyakorolható jogok körének a megjelenésével a
kijárási korlátozás az éjfél és reggel 5 óra közötti időtartamra szűkült, a koronavírus ellen
védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorú személyek számára a legtöbb korlátozás
pedig feloldásra került. Ezeknek a szabályoknak az áttekintésében és értelmezésében kíván
a jelen összefoglaló segítséget nyújtani az alábbi kérdéskörökre koncentrálva:
I)
II)
III)
1

a védettségi igazolvány használatának a szabályai;
a kijárási korlátozás és a közterületi magatartási szabályok;
maszkviselési szabályok;
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IV)
V)

a rendezvénytartás szabályai; valamint
a vendéglátó üzletekre, az üzletekre, a szálláshelyekre és a szabadidős
létesítményekre irányadó szabályok.

B. A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek számos olyan – a jelen memorandum
további pontjaiban részletezett – jogot tartalmaznak, amelyek kizárólag koronavírus ellen
védett személyek által gyakorolhatók, ennek következtében pedig a jelenleg hatályban lévő
védelmi intézkedések jelentős része alól mentesülhetnek a védett személyek. Ilyen jognak
minősül többek között a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel vagy ital elfogyasztásának,
a szálláshelyen vendégként való tartózkodásnak vagy a sportrendezvényeken és a kulturális
eseményeken nézőként való részvételnek a lehetősége. A védettség ténye sem mentesíti a
védett személyt valamennyi megszorítás alól, így például a számukra is kötelező az 1,5
méteres távolságtartásra vagy a kijárási korlátozásra vonatkozó szabályozás betartása.
A rendeletek értelmében főszabályként az tekintendő koronavírus ellen védett személynek,
aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: „Védettségi Igazolvány Rendelet”) szerinti védettségi igazolvány
bemutatásával igazolja.
A Védettségi Igazolvány Rendelet értelmében a védettségi igazolvány egy olyan hatósági
igazolvány, amely annak az igazolására szolgál, hogy a védett személy
a) a koronavírus betegségből meghatározott időn belül felgyógyult, vagy
b) az Európai Unióban, illetve Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására
felhasznált koronavírus oltóanyaggal védőoltáson esett át.
Nincsenek teljesen kizárva a jogosulti körből azonban azok sem, akik nem rendelkeznek
Magyarországon kiállított védettségi igazolvánnyal. Ennek megfelelően koronavírus ellen
védett személynek tekintendő az a személy is, aki
a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által
kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a vonatkozó
rendeletben megállapították,2 és
b) a koronavírus elleni védettségét a részére kiállított koronavírus elleni védettségi
igazolás bemutatásával igazolja.
Bármelyik esetköre is áll fent a védettségnek, az olyan jog gyakorlása esetén, amely csak a
koronavírus elleni védettség esetén lehetséges, az e jogot gyakorolni szándékozó személy
felhívható a védettségi igazolvány, valamint a védettségi igazolványon feltüntetett
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására.
Itt jegyeznénk meg továbbá azt is, hogy amint az a későbbi pontokban kifejtésre kerül, egyes
jogok a koronavírus elleni védettség tényétől függetlenül gyakorolhatók kiskorú személyek
által. E jogok gyakorlására való hivatkozás esetén az e jogokat gyakorolni szándékozó
személy felhívható – személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély vagy
diákigazolvány felmutatása útján – az életkor igazolására. Az ellenőrzés mellőzhető,
amennyiben a kiskorúság ténye nyilvánvaló.
2

Ezen államok hatályos listáját a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról
szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1. §-a tartalmazza.
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C. MASZKVISELÉSI SZABÁLYOK
A maszkviselési szabályok a védettségi igazolványhoz kapcsolódó mentesülési eseteken túl
érdemben az új szabályozással nem változtak, azonban a legjellemzőbb esetkörök teljeskörű
lefedése érdekében alább kifejtésre kerülnek a maszkviselésre vonatkozó, változásokkal nem
érintett, általános rendelkezések is. Maszkviselés alatt az orrot és szájat folyamatosan
eltakaró módon orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült
maszk viselése értendő.
A maszkviselési kötelezettség szűk kivétellel mindenkit terhel, függetlenül a védettség
tényétől. A maszkviselés alól egyedül a hatodik életévüket be nem töltött kiskorúak, valamint
az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral
rendelkezők mentesülhetnek.
A maszkviselés a lakóhelytől távol töltött mindennapi életvitel során nagyrészt kötelező, így
kiterjed különösen
a) a tömegközlekedésen történő utazásra,
b) a települések belterületén, az utcán és a közterületen való tartózkodásra,
c) az üzletben történő vásárlásra,
d) bevásárló központok területén való tartózkodásra, valamint
e) az olyan helyiségekben való tartózkodásra, amelyekben ügyintézés céljából
ügyfélfogadás zajlik, ha a helyiségben a foglalkoztatottakkal együtt rendszeresen öt
főnél többen tartózkodnak egy időben.
A maszkviselés alól kivételt képez azonban például a sporttevékenység időtartama, valamint
a koronavírus ellen védett személyek és az e személyek felügyelete alatt álló tizennyolcadik
életévét be nem töltött személyek esetén a sportrendezvényen és kulturális eseményen
nézőként való részvétel vagy a szálláshelyen vendégként való tartózkodás időtartama. A
vendéglátó üzletek esetén részletezettebb maszkviselési szabályozás irányadó, ez a jelen
memorandum F) pontjában kerül ismertetésre.
Fontos továbbá megemlíteni a maszkviselés kapcsán a sportrendezvényeken, illetve kulturális
eseményeken, a vendéglátó üzletekben, a szálláshelyeken és a szabadidős létesítményben
foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozást. A 484/2020 Rendelet egységes
rendelkezéseket alkalmaz, amelyek alapján a foglalkoztatottakra tekintettel valamennyi
esetben a szervező, valamint üzemeltető jogosult meghatározni a maszkviselési szabályokat
azzal, hogy
•

amennyiben a foglalkoztatott nem igazolja a koronavírus elleni védettsége tényét, úgy
köteles maszkot viselni, valamint

•

a foglalkoztatott számára a maszkhasználatot a szervező, valamint üzemeltető nem
tilthatja meg.

D. A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS ÉS A KÖZTERÜLETI MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
I) Kijárási korlátozás
A 2021. május 1. napján hatályba lépett szabályozás értelmében a kijárási korlátozás az éjfél
és reggel 5 óra közötti időszakra szűkült. A kijárási korlátozás során főszabályként mindenki
köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy szálláshelyén tartózkodni.
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E főszabály alóli kivételként megengedett a kijárási korlátozás időtartama alatt a lakóhely,
tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása az alábbi célokból:
•

egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén,
valamint életvédelmi céllal,

•

munkavégzés céljából,

•

a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés
helyéről történő hazajutás (lakóhelyre, tartózkodási helyre, illetve szálláshelyre)
céljából,

•

a versenyszerűen sportolók számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való
részvétel és az azzal összefüggő közlekedés céljából, illetve

•

a lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely 500 méteres körzetén belül
kutyasétáltatás céljából.

A munkavégzéssel összefüggő, valamint a versenyszerűen sportoló személyekre vonatkozó
követelményeket szükséges a Kormány honlapján közzétett tartalmi követelményeknek
megfelelő okirattal igazolni.3
A versenyszerűen sportoló személy fogalmát a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza
meg. Ez alapján versenyszerűen sportolónak az a természetes személy minősül, aki a
sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy
versenyrendszeren vesz részt, függetlenül attól, hogy amatőr vagy hivatásos sportoló. A jelen
memorandum a versenyszerűen sportoló fogalmán az e bekezdés szerinti definíciónak
megfelelő személyt érti.
II) Közterületi magatartási szabályok
Továbbra is irányadó a közterületi magatartásra vonatkozó szabály, amely napszaktól és a
koronavírus elleni védettség tényétől függetlenül tiltja a közterületeken és a nyilvános helyeken
– vagyis olyan közterületnek nem minősülő helyeken, amelyek mindenki számára nyitva állnak
– a csoportosulást, valamint a gyülekezést. A csoportosulás fogalmát nem határozza meg
a 484/2020 Rendelet, azonban a kormányrendeletek együttes értelmezése alapján a jogalkotó
célja a szabályozással feltehetőleg a három vagy több személyből álló, nem egy háztartásban
élő társaságok hosszabb időtartamú szociális érintkezésének a korlátozása.
A közterületen és nyilvános helyen való tartózkodásra vonatkozó előírás, hogy mindenki
köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető
legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5
méter, ún. védőtávolságot tartani.
A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység – így különösen a
futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása külterületeken, valamint a települések
belterületén egyedül, vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azonban az
1,5 méteres távolságot a sporttevékenység folytatása közben is meg kell tartani.
Az egyéni szabadidős sporttevékenységekkel ellentétben tilos azonban a közterületen, a
nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a
A munkáltatói igazolás kötelező elemeit tartalmazó mintaokirat az alábbi linken érhető el:
http://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas.
3
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jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása. Nem esik viszont a tilalom alá
az ilyen csapatsportok gyakorlása, amennyiben azok a versenyszerűen sportolók számára
tartott rendezvény vagy edzés keretében kerülnek megrendezésre a fentiekben részletezettek
szerint.
Sportolási lehetőségek
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az alábbiakban röviden összefoglaljuk a – D. pont II.)
alpontban, valamint az F) pontban részletesebben is kifejtett – szabadtéri és zárt térben
folytatható sportolási lehetőségekre irányadó szabályozást:
Sportolás szabadtéren:
•

•
•
•

Kijárási tilalmon kívüli időben (így reggel 5 óra és éjfél között) az egyéni szabadidős
sporttevékenység egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen
védettségi igazolvány nélkül is folytatható azzal, hogy az 1,5 méteres távolságot a
spottevékenység folytatása közben is meg kell tartani.
Az egyéni szabadidős sporttevékenységeket lehetőség szerint zöldterületeken kell
folytatni (a parkok, arborétumok és erdők a hatályos megszorítások mellett is
szabadon látogathatók).
Csapatsportokat szabadtéren kizárólag versenyszerűen sportolók számára, edzés
vagy sportrendezvény keretein belül lehet megtartani.
A sporttevékenység folytatása során nem kötelező maszkot viselni.

Sportolás zárt térben:
•

•
•
•

A jégpályákat, uszodákat, edző- és fitnesztermeket és sportlétesítményeket
kizárólag koronavírus ellen védett személyek, valamint edzésen vagy
sportrendezvényen való részvétel céljából a versenyszerűen sportolók, és az őket
felkészítő személyek látogathatják.
Ezek a létesítmények a védett személyek számára reggel 5 óra és este 11 óra között,
míg a versenyszerűen sportolók és az őket felkészítő személyek számára kijárási
tilalom idején is látogathatók.
A szálláshelyeken található edző- és fitnesztermeket, uszodákat kizárólag a
koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük alatt álló kiskorú
személyek vehetik igénybe.
A létesítményekben a maszk viselése nem kötelező.

E. A RENDEZVÉNYTARTÁS SZABÁLYAI
A 484/2020 Rendelet meghatározza, hogy melyek azok a kategóriák, amelyekre a
szabályozás kiterjed. A 484/2020 Rendelet alapján rendezvénynek minősül különösen
a) a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános,
valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott
zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény (zenés táncos rendezvény),
b) a kulturális esemény,
c) a sportesemény, a sportrendezvény,
d) a magánrendezvény,
e) a karácsonyi vásár.
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Nem minősül azonban a 484/2020 Rendelet alkalmazásában rendezvénynek a vallási
közösségek szertartása, valamint az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő
előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás, így ezekre az alábbiakban kifejtett korlátozások nem
terjednek ki.
A 484/2020 Rendelet továbbra is általános jelleggel tiltja a rendezvények, gyűlések
szervezését és tartását, valamint a rendezvények, illetve a gyűlések helyszínén való
tartózkodást. 2021. május 1. napjától kezdődően azonban a rendelet – a koronavírus ellen
védett személyekre tekintettel – a korábbi szabályozásnál lényegesen nagyobb mértékben
enged a tilalom alól kivételeket. A következőkben e kivételeket kívánjuk szemléltetni.
I) Sportrendezvények, kulturális események
A kulturális esemény fogalmát meghatározza a 484/2020 Rendelet az értelmező
rendelkezések között a 24. §-ban, amely alapján kulturális esemény „a személyes művészi
teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános
rendezvény.” Kifejezetten kiemeli a rendelet, hogy a zenés, táncos rendezvények nem
tartoznak a kulturális esemény fogalmi körébe, így azok megtartására az alábbi
engedmények nem alkalmazhatóak, azokat továbbra is tilos szervezni, tartani, illetve azok
helyszínén tartózkodni.4
A jogalkotó a sportrendezvények és a kulturális események megtartása kapcsán a tilalmat
feloldotta, és a szabályozást nagyrészt egységesítette. A sportrendezvényeken és a jegy
megváltásásával látogatható kulturális eseményeken a hatályos rendelkezések értelmében
már nézőként részt vehetnek koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük
alatt álló tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek (azzal, hogy a rendezvények
tervezett befejezési ideje legkésőbb este 11 óra lehet).
A 484/2020 Rendelet rendelkezéseinek az érvényre juttatása érdekében kötelezettség a
rendezvények szervezője, illetve a rendezvények helyszínének üzemeltetője számára, hogy
megtagadja a beléptetését, valamint megakadályozza a belépését annak a nézőnek, aki a
koronavírus elleni védettségét, illetve az életkorát a jelen memorandum B) pontjában foglaltak
szerint nem igazolta.
II. Családi események, magánrendezvények
Családi események és magánrendezvények általános jelleggel továbbra is csak úgy
tarthatók meg, ha azokon legfeljebb tíz fő vesz részt – függetlenül a résztvevők életkorától,
rokoni viszonyától, vagy attól, hogy rendelkeznek-e védettségi igazolvánnyal. A 484/2020
Rendelet kifejezetten lehetővé teszi azt is, hogy e rendezvények – az egyéb irányadó
rendelkezésekre is figyelemmel – akár vendéglátó üzletben vagy szálláshelyen kerüljenek
megtartásra.
A fentiekben foglaltak alól kivételt képeznek a temetésre és a házasságkötésre vonatkozó
szabályok. Előbbi esetében a jelenlévők megengedett létszáma legfeljebb ötven fő, míg
házasságkötésen kizárólag a következő személyek vehetnek részt:
•
•
•
•

a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
a házasulók,
a házasulók tanúi,
a házasulók szülei, nagyszülei,

4

A zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó tilalom a vendéglátó üzletekben vagy szálláshelyeken
megszervezett ilyen jellegű rendezvényekre szintén kiterjed.
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•
•

a házasulók testvérei és
a házasulók gyermekei.

F. A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEKRE, AZ ÜZLETEKRE, A SZÁLLÁSHELYEKRE ÉS A
SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEKRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOZÁS
A vendéglátó üzletekre, az üzletekre, a szálláshelyekre, valamint a szabadidős
létesítményekre vonatkozó szabályozást a könnyebb áttekinthetőség érdekében az
alábbiakban táblázatos formában kívánjuk szemléltetni.

Vendéglátó üzletek
A vendéglátó üzletek5 kapcsán a 484/2020 Rendelet a beltéri és kültéri vendégtér alapján
differenciált szabályozást tartalmaz az ott tartózkodásra és a maszkviselésre
vonatkozóan, azzal, hogy az alábbi szabályok nem alkalmazandók a következőkre:
•
•
•
•

munkahelyi étterem, büfé,
szálláshelyen található étterem, illetve bár, ha ott kizárólag a szálláshely vendégeit
szolgálják ki,
nevelési, oktatási intézmény menzája, illetve büféje, ha ott kizárólag az intézmény
dolgozóit és tanulóit szolgálják ki,
egészségügyi intézményben található büfé.

Fontos megjegyezni, hogy a vendéglátó üzletek esetén csak arra vonatkozóan került
korlátozás megállapításra, hogy a vendégteret (akár külső, akár belső) a vendégek mikor
látogathatják, így annak nincs akadálya, hogy a vendéglátó üzlet az elvitelre alkalmas étel
kiadása, szállítása érdekében az este 11 óra és reggel 5 óra közötti időszakban is nyitva
tartson.

Beltér

Kültér

A vendéglátó üzleten belül reggel 5 óra és
este 11 óra között a koronavírus ellen
védett személy, valamint a felügyelete alatt
álló tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy számára a tartózkodás, és a
megrendelet
étel,
illetve
ital
elfogyasztása megengedett. E személyi
körön – valamint a vendéglátó üzleteben
foglalkoztatottakon kívül – a vendéglátó üzlet
belterében tartózkodni kizárólag az alábbi
célokból és az azokhoz szükséges
időtartamig lehet tartózkodni:

A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy
teraszán reggel 5 óra és este 11 óra között
a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital
elfogyasztása megengedett a védettség
tényétől függetlenül valamennyi vendég
számára. A vendégek a kerthelyiségben,
illetve a teraszon maszk viselésére nem
kötelesek.

•
•

az elvitelre alkalmas ételek kiadása
és szállítása,
a
mellékhelyiség
használata,
valamint

5

Vendéglátó üzlet elnevezés alatt a 484/2020 Rendelet alkalmazásában a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet értendő.
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•

a fogyasztás kifizetése (ha arra a
kerthelyiségben vagy teraszon nincs
lehetőség).

A
vendéglátó
üzleten
belül
a
maszkhasználat a vendégek számára
általánosságban kötelező, ez alól kivételt
kizárólag a koronavírus ellen védett
vendégek, valamint a felügyeletük alatt álló
kiskorú vendégek képeznek az étel, illetve az
ital elfogyasztásának az időtartama alatt,
valamint az asztaluknál ülve. Példának
okáért Irodánk értelmezése alapján tehát a
koronavírus ellen védett vendég is köteles
maszkot viselni, amikor ülőhelyét az
illemhelyiség használta miatt elhagyja.
A vendéglátó üzletekkel kapcsolatos védelmi intézkedések betartásáról a vendéglátó üzlet
üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni. Amennyiben a rendőrség – a Magyar
Honvédség esetleges közreműködésével – az ellenőrzése során megállapítja, hogy a
vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője nem tett eleget a 484/2020 Rendelet szerinti
kötelezettségeinek,
a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve
b) a vendéglátó üzletet legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra
ideiglenesen bezárhatja.
A fenti jogkövetkezmények együttesen is alkalmazhatók, a pénzbírság pedig azonos napon
több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható. A vendéglátó üzlet vezetője vagy
üzemeltetője abban az esetben mentesülhet ezen jogkövetkezmények alól, ha a jogellenes
helyzet felszámolása érdekében megtette a szükséges intézkedéseket, így különösen, ha a
jogsértő személyt felszólította a távozásra, és azt követően, hogy a jogsértő személy a
távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

Üzletek
A hatályos szabályozás értelmében az üzletekben – amennyiben azok megfelelnek az
irányadó rendeletekben foglalt követelményeknek – 5 óra és 11 óra között bárki számára
megengedett a tartózkodás és a vásárlás. Este 11 óra és reggel 5 óra között kizárólag a
gyógyszertárak és az üzemanyagtöltő-állomások tarthatnak nyitva.
Azt, hogy mit értenek a rendeletek olyan üzletek alatt, amelyek a fenti szabályozás alapján
jogosultak nyitva tartani, a 104/2021 Rendelet tartalmazott felsorolást, azonban e felsorolás
2021. május 10. napjával hatályát vesztette, így Irodánk értelmezése szerint a
rendeletekben foglalt követelményeknek és korlátozásoknak megfelelő valamennyi üzlet
nyitva tarthat.
Az üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egyidőben legfeljebb átlagosan tíz
négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. A 144/2021 Rendelet értelmében az
üzletvezető kötelezettsége az üzlet bejárata előtt mindenki számára jól látható módon
kifüggeszteni, hogy egy időben összesen hány vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.
Köteles továbbá az üzletvezető a kézfertőtlenítés lehetőségéről és a vásárlótér folyamatos
fertőtlenítéséről gondoskodni.
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Amennyiben a rendőrség – a Magyar Honvédség, illetve egyes kötelezettségek esetén a
fővárosi és megyek kormányhivatalok közreműködésével tartott – ellenőrzésén megállapítja
az üzletekre vonatkozó, a rendeletben előírt követelmények – így különösen a korlátozott
nyitva tartásra, vagy a fertőtlenítésre vonatkozó kötelezettségek – megszegését, úgy az
alkalmazható jogkövetkezmények, és az azok alóli mentesülés módja megegyezik a
vendéglátó üzletek esetében ismertetettekkel. Az üzletben egyidőben tartózkodó vásárlókra
vonatkozó követelmény megszegése esetén szabálysértés miatt 5 000 és 500 000 forint
közötti összegű pénzbírság szabható ki, míg a helyszíni bírság összege 5 000 forinttól
150 000 forintig, illetve a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 200 000 forintig
terjedhet.

Szálláshelyek
A szálláshelyre vonatkozó szabályozás a korábbiakban is megengedőbb volt az egyéb
szolgáltatásokhoz viszonyítva, a védettségi igazolványhoz kötött engedmények
bevezetésével pedig tovább bővült a szálláshelyek igénybevételére jogosultak köre. A
szálláshelyek fogalmát továbbra sem pontosította a 483/2020 Rendelet, így Irodánk
értelmezése szerint az kiterjed valamennyi, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény szerinti szálláshelyre,6 ideértve a magánszálláshelyeket7 és az egyéb
szálláshelyeket8 is.
A szálláshelyeket tartózkodás céljából a hatályos szabályozás alapján is igénybe vehetik a
védettség tényére tekintet nélkül az üzleti, gazdasági, valamint oktatási tevékenység
céljából érkező személyek. Ugyanígy védettségi igazolvány nélkül tartózkodhatnak a
szálláshelyeken a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek állományába tartozó,
szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, valamint a kirendelt
egészségügyi dolgozók is.
2021. május 1. napjától kezdődően immáron a koronavírus ellen védett turisták és a
felügyeletük alatt álló tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek is jogosultak a
szálláshelyeken tartózkodni azzal, hogy a szálláshely üzemeltetője jogosult és köteles
megtagadni a szálláshelyre bejelentkezést az életkor, illetve a védettség ténye megfelelő
igazolásának a hiányában.
A szálláshelyen található szabadidős létesítményeket (így az edző- és fitnesztermeket,
uszodákat9) azonban kizárólag a koronavírus ellen védett személyek, valamint a
felügyeletük alatt álló kiskorú személyek vehetik igénybe, így ez a kedvezmény az üzleti,
gazdasági tevékenység céljából érkező vagy egyébként jogszerűen a szálláshelyen

6

Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló
rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület, valamint szálláshely-szolgáltatás folytatása
céljából, bérbeadás keretében hasznosított, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a.
pontja szerinti nyaralóhajó.
7 Magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély
vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és
hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma
legfeljebb tizenhat.
8 Egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de
szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított,
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is
hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb
száz.
9 A szabadidős létesítményekre vonatkozó felsorolás és a külön szabályozás a következő alpont alatt
olvasható.
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tartózkodó személyeket is csak abban az esetben illeti meg, ha rendelkeznek védettségi
igazolvánnyal.
A 483/2020 Rendelet azonban a maszkhasználatra vonatkozó szabályokat nem
differenciálja, így a szálláshelyeken tartózkodó személyeknek – a koronavírus elleni
védettség tényétől függetlenül – nem kötelező maszkot viselniük.
Amennyiben a rendőrség – a Magyar Honvédség közreműködésével tartott – ellenőrzése
során megállapítja a szálláshelyek nyitvatartására, vendégek fogadására, illetve egyéb, a
484/2020 Rendeletben megállapított követelmény betartására irányuló kötelezettség
megszegését,
a) 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve
b) a szálláshelyet legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen
bezárhatja.
A fenti jogkövetkezmények együttesen is alkalmazhatók, a pénzbírság pedig azonos napon
több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható. Az üzletvezető abban az esetben
mentesülhet ezen jogkövetkezmények alól, ha a jogellenes helyzet felszámolása érdekében
megtette a szükséges intézkedéseket, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította a
távozásra, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem
tett eleget, a rendőrséget értesítette.
Szabadidős létesítmények
Szabadidős létesítmények körébe a 483/2020 Rendelet értelmében az alábbiak tartoznak:
a) színház, cirkusz, tánc-, zeneművészeti esemény megtartására szolgáló
létesítmény,
b) mozi,
c) edző- és fitneszterem,
d) uszoda,
e) közfürdő,
f) jégpálya,
g) állatkert, vadaspark,
h) kalandpark, vidámpark,
i) játszóház,
j) muzeális intézmény.
A szabadidős létesítmények újra kinyithatnak, azokat reggel 5 óra és este 11 óra között
főszabályként a koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük alatt álló
tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek látogathatják. E szabály alól kivételt a
jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények képeznek,
amelyeket kizárólag a koronavírus ellen védett személyek, az edzésen vagy
sportrendezvényen való részvétel céljából a versenyszerűen sportolók, és az őket felkészítő
személyek, valamint a testnevelés óra, sportszakkör, vagy sportoktatás keretében a
gyermekek és az oktatás vezetői látogathatják. Ez utóbbi helyszíneken a versenyszerűen
sportolók és az őket felkészítő szakemberek jogosultak az este 11 óra és reggel öt óra
közötti idősávban is tartózkodni.
A szabadidős létesítmény vezetője köteles a belépéshez szükséges életkort, védettség
tényét vagy a sportolói, illetve felkészítő sportszakemberi minőséget, továbbá a testnevelés
óra, sportszakkör vagy sportoktatás tényét ellenőrizni, és annak megfelelő igazolása
hiányában a belépést megtagadni, valamint a látogatás megkezdését megakadályozni.
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Amennyiben a rendőrség az ellenőrzése során megállapítja, hogy a létesítmény vezetője e
kötelezettségének nem tett eleget,
a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve
b) a létesítményt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen
bezárhatja.
A jogkövetkezmények alóli mentesülés szabályaira a fentiekben kifejtettek az irányadók.
A szabadidős létesítményeket jogszerűen látogató személyek a látogatás során
maszkviselésre nem kötelesek.

***
A fenti memorandum nem minősül konkrét jogi tanácsnak, arra hivatkozni esetleges
jogvitában, illetve bármely jogügylet vagy hatósági, peres, nemperes eljárások során
nem lehet. A jelen memorandumban szereplő egyes példákat a megrendelő kérésére
mutattuk be, azok nem konkrét eseteket takarnak, pusztán példálózó jelleggel kerültek
bemutatásra.
A fenti memorandum tájékoztató és figyelemfelhívó céllal született, a konkrét egyedi
esetekben az esetek részletes ismerete feltétlenül szükséges azok megválaszolásához.
Amennyiben további kérdése van a fentiekkel kapcsolatban vagy azokkal
összefüggésben, abban az esetben kérjük, keresse bizalommal az Irodánkat az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: +36 70 605 1000
E-mail: info@provaris.hu; bagdi.aron@provaris.hu
Web: www.provaris.hu
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