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Székhelyeiken 

 

 

 

Tisztelt Vezető Úr! 

 

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Közlöny 2021. március 5-én megjelent 36. számában 

kihirdetésre került a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.), amely 2021. március 08-án lépett 

hatályba. A Korm. rendelet1. 2021. március 22-ig terjedő hatállyal új szabálysértési tényállást 

vezetett be, valamint közigazgatási szabályszegéseket állapított meg. 

 

I. 

A Korm. rendelet1. 10. § (1) bekezdése szerint 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, aki a rendeletben 

meghatározott, az alábbiakban felsorolt egyes ideiglenes védelmi intézkedéseket megszegi. 

 

Az új szabálysértési tényállás nevét nem határozza meg, ezért a jogalkalmazás során indokolt 

„szigorított védelmi intézkedések megszegése” szabálysértésnek tekinteni. 

 

Elkövetési magatartások: 

 

1. Szabálysértést követ el, aki a települések belterületén, az utcán és a közterületen – kivéve a 

hatodik életévet betöltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, 

illetve az autizmus sprektumzavarral élő személyt – nem visel az orrot és a szájat 

folyamatosan elfedő maszkot (Korm. rendelet1. 2. § (2) bekezdés). 

 

2. Megvalósítja a szabálysértést az a személy is, aki a kijárási tilalmon (reggel 5 óra és este 8 

óra közötti idő) kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenységet külterületen, valamint 

a települések belterületén nem egyedül vagy ugyanazon háztartásba élőkkel együtt, azoktól 1,5 

méter távolságot megtartva folytatja. (Korm. rendelet1. 3. § (1) bekezdés). 
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3. Szabálysértést valósít meg, aki az alábbiakban nevesítetteken kívüli üzletben – az ott 

foglalkoztatottak kivételével – tartózkodik (Korm. rendelet1. 4. § (1) bekezdés).  

 

Kizárólag az alábbi üzletekben megengedett a tartózkodás és a vásárlás: 

 

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, 

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, 

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

c) 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, 

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben, 

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat, 

f) a kertészeti árudában, a faiskolában, 

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt 

üzletek kivételével, 

h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó 

üzletben, az állatgyógyszertárban, 

i) az üzemanyagtöltő állomáson, 

j) a nemzeti dohányboltban és 

k) az újságosnál. 

 

4. Szabálysértést követ el az ott foglalkoztatottakon kívül, aki a személyes megjelenést 

igénylő szolgáltatás céljára szolgáló – az alábbiakban nevesítetteken kívüli – helyiségben vagy 

helyszínen tartózkodik (Korm. rendelet1. 6. § (2) bekezdés). 

 

Kizárólag az alábbi szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen megengedett a 

tartózkodás:  

 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, 
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 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. 

 

5. Az ott foglalkoztatottakon kívül elköveti a szabálysértést az is, aki a játékkaszinóban, vagy 

kártyateremben tartózkodik (Korm. rendelet1. 7. § (1) bekezdés). 

 

6. Szabálysértést követ el a szálláshelyen a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

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

10. § (3) és (4) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég – az ott foglalkoztatottakon 

kívül –, ha a szálláshelyen található játékkaszinót vagy kártyatermet látogatja (Korm. 

rendelet1. 7. § (4) bekezdés). 

 

A szabálysértés esetén kiszabható pénzbírság minimuma ötezer forint, a maximuma 

ötszázezer forint, a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésében 

meghatározottól eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt 

elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed. 

 

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az R. szabályaiban 

meghatározottaknak megfelelően – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók 

számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak. 

 

II. 

 

Az üzemeltető, illetve a vezető magatartása az alábbi közigazgatási szabályszegések esetén 

szankcionálható: 

 A Korm. rendelet1. 4. § (2) bekezdésben fel nem sorolt üzletet nyitva tartja, illetve az 

üzletben az ott foglalkoztatotton kívüli személy tartózkodik (Korm. rendelet1. (3) és (4) 

bekezdés): 

 A Korm. rendelet1. 6. § (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli személyes megjelentést 

igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiséget vagy helyszínt tart nyitva, illetve az ott 

foglalkoztatotton kívüli személy tartózkodik (Korm. rendelet1. 6. § (1) és (3) bekezdés). 

 A játékkaszinót, valamint a kártyatermet, illetve a szálláshelyen található ilyen helyiséget 

nyitva tartja, illetve az ott foglalkoztatottakon kívüli személy tartózkodik (Korm. rendelet1 

7. § (2) és (5) bekezdés). 

 

Az ideglenes védelmi intézkedések betartását a Rendőrség a Magyar Honvédség 

közreműködésével ellenőrzi. Amennyiben a Rendőrség az ellenőrzés során vagy a katona 

értesítése alapján a Korm. rendelet1. 4. § (3) és (4) bekezdése, a 6. § (1) és (3) bekezdése, 

valamint a 7. § (2) és (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást az 

üzemeltetővel, illetve a vezetővel szemben 

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, 

b) a helyiséget területet intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év 

időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 
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A Rendőrség a fenti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja, illetve a közigazgatási 

bírságot azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazhatja. 

Nem kerülhet sor a közigazgatási bírság kiszabására, illetve az ideiglenes bezáratásra, ha az 

üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet 

felszámolása érdekében, így különösen, ha 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 a szükséges 

intézkedéseket nem, vagy azokat csak részben tette meg, a jogkövetkezmények 

alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló 

intézkedéseket figyelembe veszi. 

III. 

A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 

112/221. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2.) a közigazgatási, illetve a 

szabálysértési eljárásokat érintően az alábbi rendelkezéseket vezette be: 

A 2021. március 8. és 2021. április 5-e közötti időszak (a továbbiakban: szigorított védekezés) 

ideje alatti kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint a szigorított védekezés ideje 

alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott 

határidejébe a szigorított védekezés időtartama nem számít bele (Korm. rendelet2 1. §). 

A Korm. rendelet2. 20. §-a alapján a bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkészítő eljárást 

lefolytató szerv a tanú írásbeli meghallgatásának a lehetősége mellett biztosítja, hogy 

meghallgatás tartása iránti kérelem előterjesztése esetén az eljárás alá vont személy is írásban 

tegyen vallomást. Erre figyelemmel, abban az esetben, ha a meghallgatás tartása nélkül hozott 

határozattal szemben az eljárás alá vont személy meghallgatás tartása iránti kérelmet terjeszt 

elő, az idézés kibocsátása helyett az írásbeli vallomástétel lehetőségéről – a hamis vádra 

történő figyelmeztetéssel – kell tájékoztatni.  

Az írásbeli vallomástétel esetén követelmény, hogy a tanú és az eljárás alá vont személy a 

vallomását saját kezűleg írja le és írja alá vagy hiteles személyazonosításra alkalmas 

elektronikus kapcsolattartás útján küldje meg. 

Kérem intézkedését, hogy az átirat tartalmát az érintett állomány soron kívül ismerje meg és 

az abban foglaltak szerint járjon el. 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Soós Istvánné dr. r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

főosztályvezető 
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