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Bevezetés
Bár a veszélyhelyzet feloldására még nem került sor, de az elmúlt napokban számos olyan intézkedés született, amely enyhít az

eddigi szigorú szabályokon, és abba az irányba mutat, hogy az élet lassan visszatérjen a korábbihoz hasonló kerékvágásba.

Ezen intézkedések közül a legfontosabb a kijárási korlátozás szakaszos enyhítésére vonatkozott. Első lépésben április 30-án

született meg az a Kormányrendelet, amely Budapest és Pest megye kivételével már országosan alkalmazható volt. Ezt követte az

elmúlt napok két lépcsős további enyhítése is Pest megye, majd Budapest területén.

A fenti intézkedések legfontosabb pontjait az alábbiak szerint foglaljuk össze.

1. Enyhítő intézkedések: Budapest és Pest megye kivételével az ország egész területére vonatkozóan: 2020. április 30.

2. További enyhítések: Budapest kivételével az ország egész területére vonatkozóan: 2020. május 15.

3. Enyhítések Budapesten: 2020. május 16.
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Első enyhítő intézkedések – 2020. április 30.
Területi hatály: Budapest és Pest megye kivételével az ország egész területére alkalmazandó

1. A márciusban elrendelt kijárási korlátozás megszűnt, de általános védelmi intézkedéseket kell alkalmazni:

• védelmi távolság (lehetőség szerint legalább 1,5 méter) betartása minden olyan területen (így pl. 

munkahelyen is), amelyre más, speciális rendelkezés nem alkalmazandó, 

• üzletekben és tömegközlekedési eszközökön orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő) viselése, 

• a szabályok betartásával a közterületek és parkok látogathatók

2. Időskorúakra vonatkozó rendelkezések:

• 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati 

segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja;

• Ebben az idősávban kizárólag ők tartózkodhatnak az üzletekben;

• A piacokra vonatkozó szabályokról a települési önkormányzat polgármestere rendelkezhet.

3. Üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:

• valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható;

• strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható;

• szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható;

• szolgáltatások bárki által igénybe vehetők;

• vendéglátó üzletekre vonatkozó rendelkezések: védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni, 

2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet 

közterületen működő terasza után
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További enyhítések – 2020. május 15.
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Területi hatály: Budapest kivételével az ország egész területére alkalmazandó

1. Vendéglátó üzletekre vonatkozó rendelkezések:

• A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

• Védelmi szabályok: az ott dolgozók – a  vendégek által látogatható területen – kötelesek a  szájat és az  orrot eltakaró 

eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, védőtávolság betartása kötelező.

2. Játszóterek:

• A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.

3. Szálláshelyekre vonatkozó intézkedések:

• Szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett.

4. Családi rendezvények

• 2020. június 1. napjától a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők 

száma nem haladja meg a 200 főt

• 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a  házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint 

szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.
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Enyhítések Budapesten – 2020. május 16.
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A korlátozásokat enyhítő rendelkezések 2020.05.17. 24 órától érvényesek.

A kijárási korlátozás feloldása május 18-ától Budapest tekintetében is 

megtörtént, így néhány kivételtől eltekintve már Budapesten is ugyanazok az 

enyhébb szabályok érvényesek, mint bárhol máshol az országban. A kijárási 

korlátozás tehát megszűnik. Budapesten is érvényes, hogy a tömegközlekedési 

eszközökön, illetve üzletekben, és a munkahelyeken is be kell tartani a védelmi 

távolságot, az időkorúak védelme érkében hozott rendelkezéseket, és legalább 

az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön maszkban, sálban vagy 

kendőben kell közlekedni.

Mik ezek a kivételek?

A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital 

elfogyasztása megengedett, azonban vendéglátó üzleten belül tartózkodni tilos. Kivéve: az  elvitelre 

alkalmas ételek kiadása és szállítása (vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként 

kell érteni).
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vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A KPMG ugyan törekszik pontos 

és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi, vagy 

jövőbeli hatályosságáért. A KPMG nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek 

az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a KPMG-nek az adott esetre vonatkozó teljes 
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