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A Magyar Közlöny 2021. évi 51. számában kihirdetésre került

a védelmi intézkedések

lépcsQzetes feloldásának elsQ fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet.

A

Korm. rendelet a jelenleg hatályban lévQ védelmi intézkedések enyhítését, a rendelkezések
hatályba lépését a
dózisa beadásához
6.) BM határozata

2,5 millió COVID-19 elleni oltóanyaggal történQ védQoltás elsQ
kötötte.

2021. április 06-án megjelent

a belügyminiszter

1/2021. (IV.

a védelmi intézkedések lépcsQzetes feloldásának elsQ fokozatáról

szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a
hatálybalépésérQl.

A kormányhatározat megállapítja, hogy a

2,5 millió COVID-19 elleni

oltóanyaggal történQ védQoltás elsQ dózisa beadásának napja

, mint hatálybalépési

feltétel 2021. április 6. napján bekövetkezett, ezáltal

a védelmi intézkedések

lépcsQzetes feloldásának elsQ fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

2.

alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépésének naptári napja 2021. április 7-e
A 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2021. április 07-én hatályba lépQ rendelkezései:
»

a kijárási tilalom

»

a szolgáltatásokkal kapcsolatos

kezdete este 10 óra , a vége továbbra is

»

a személyes megjelenést igénylQ szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy

ideiglenes védelmi

reggel 5 óra,

intézkedések megszqnnek,

helyszín nem köteles zárva tartani,
»

a személyes megjelenést igénylQ szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy

helyszínen

a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-ára figyelemmel

a

szolgálatás

nyújtása és a szolgáltatás igénybevétele megengedett,
»
közötti
»

az üzletek kötelezQ zárva tartási idQszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra
idQszak,
reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti idQben

az e rendelet, valamint a védelmi

intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
rendelkezéseire figyelemmel
»

megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás,

reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet

az e rendeletben meghatározott

ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén

tarthat nyitva, Az e

rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem
vállaló üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni és az üzlet
köteles zárva tartani.
»

a vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és

szállítása érdekében, az ehhez szükséges idQtartamig megengedett.

A vendéglátó üzlet e

rendelet alkalmazásában nem minQsül üzletnek,
»

10 m2-es vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkezQ üzlet

foglalkoztatottokon kívül
»

egy idQben egy vásárló tartózkodhat

vásárlóterében az ott
,

10 m2-t meghaladó vásárlótérrel rendelkezQ üzlet vásárlóterében

foglalkoztatottokon kívül

egy idQben

legfeljebb átlagosan

az ott

10 m2-ként egy vásárló

.
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tartózkodhat,
»

10 m2-es szabály alkalmazása során a

életévét meghaladott személy segítQjét

14. életévet be nem töltött kiskorút, a 65.
és

a fogyatékossággal élQ személy segítQjét

nem kell figyelembe venni,
»

az üzlet üzemeltetQje, illetve vezetQje köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra

várakozók

a közös háztartásban élQk kivételével

távolságot tartsanak

egymástól

1,5 méteres

, a vásárlók számára a kézfertQtlenítés lehetQsége az üzlet

vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen, az üzlet vásárlóterében a felületek
fertQtlenítése folyamatos legyen és a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár)
fertQtlenítése folyamatosan megtörténjen,
»

olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha

az üzlet üzemeltetQje, illetve vezetQje gondoskodik arról, hogy a várakozók
háztartásban élQk kivételével

a közös

egymástól a 1,5 méteres távolságot folyamatosan

tartsák.
A maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
rendelkezései továbbra is érvényben vannak.
kormányzati tájékoztató oldal (
közleményeit.

Továbbra is kísérjék figyelemmel a hivatalos

https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat

Vigyázzanak magukra! Vigyázzanak egymásra!
ÿý

ÿý
PetQ
Zsolt
dr. Gáspár Anita

polgármester
jegyzQ

