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A rendelet főbb intézkedései 1. 
Az új típusú koronavírus sajnálatos terjedése miatt a Kormány a 46/2020 (III.16) Kormányrendelete alapján 2020. március 17. napjával
többek között a következő intézkedéseket vezeti be a járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében.

Rendezvények

Vendéglátó üzletek 
működése

A vendéglátó üzletekben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos
tartózkodni.
Megengedett azonban az ott tartózkodás az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele,
valamint a vételár megfizetése céljából az ehhez szükséges időtartamig.
A fenti szabály alóli kivételek: az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási
tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletek, a gyógyszertárak, a
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek, az üzemanyag-töltőállomások és a dohányboltok.
Ezen üzletek nem esnek a korlátozás alá.

Tilos a tartózkodás rendszeres zenés, táncos rendezvény, egyéb rendezvény, illetve gyűlés
helyszínén. Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a
temetés.

A Kormány által bevezetett, a kint tartózkodást érintő főbb intézkedések



A rendelet főbb intézkedései 2. 

2© 2020 KPMG Legal Tóásó Law Firm, a Hungarian law firm registered in the Budapest Bar Association and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

A Kormány által bevezetett, mindennapjainkat érintő főbb intézkedések

KultúraTilos a látogatása a színházaknak, moziknak és a muzeális intézményeknek, ideértve a
közgyűjteményeket, közművelődési intézményeket, valamint a közösségi színtereket is.

70. életévüket 
betöltött 

személyek 

A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási
helyüket ne hagyják el.
Amennyiben a Kormány kérésének az időskorúak eleget tesznek, és erről az önkormányzatot
tájékoztatják, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

A kormányhivatalok által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az
ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség.

A kormányhivatalok az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a regisztrációhoz
tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül
biztosítják.

Ügyintézés
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Következmények

A rendelet betartása • A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

• A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítő
eszközöket alkalmazhat.

• Szabálysértést követel el az, aki a rendeletben szabályozott helyszíneken,
rendezvényeken meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett
módon tartózkodik.

• Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint,
legmagasabb összege ötszázezer forint.
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