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T Á J É KO ZT A T Á S  

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata alapján a 

védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. 

rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépésének napja 2021. április 07. (szerda).  

 

A 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet alapján 2021. április 07. napjától az alábbi rendelkezések lépnek 

hatályba: 

 

1. A kijárási tilalom időszaka: este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak. 

 

2. Megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybevétele. A szolgáltatásnyújtás során 

az üzletekre vonatkozó létszámkorlátot alkalmazni és a fertőtlenítést biztosítani kell. 

 

3. Üzletekre vonatkozó rendelkezések: 

- reggel 5 óra és este 9:30 óra közötti időben nyitva tarthatnak, 

- 10 négyzetméter vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzletekben – az ott 

foglalkoztatottakon kívül – egy időben csak egy vásárló tartózkodhat,  

- 10 négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében – az ott 

foglalkoztatottakon kívül – egy időben legfeljebb 10 négyzetméterenként egy vásárló 

tartózkodhat, 

- az üzlet üzemeltetője köteles az üzlet bejárata előtt kifüggeszteni, hogy egy időben összesen 

hány fő vásárló tartózkodhat az üzletben, 

- az üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók egymástól 

legalább 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak, 

- az üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a vásárlók számára a 

kézfertőtlenítés folyamatosan biztosított legyen az üzlet vásárlóterében 

- az üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az üzlet vásárlóterében a felületek 

fertőtlenítése folyamatos legyen és a bevásárláshoz használt eszköz (kocsi, kosár) 

fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen. 

 

4.  Vendéglátó üzletben továbbra is csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, 

az ehhez szükséges időtartamig megengedett a tartózkodás. 

 

A fenti intézkedések betartását a rendőrség és kormányhivatalok a Magyar Honvédség 

közreműködésével ellenőrzik. Kötelezettségszegés esetén 100.000,- forinttól 1.000.000,- forintig 

terjedő bírság szabható ki, valamint a kötelezettségszegő helyiséget, területet, intézményt, helyszínt 

legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen be lehet záratni. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a maszk használata és a legalább 1,5 méteres védőtávolság betartása 

továbbra is kötelező! 

 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a védelmi intézkedések betartására!  

 

Szakoly, 2021. április 07. 

  

                  Bacskai Erzsébet sk. Dr. Obsitos Erzsébet sk. 

                        polgármester jegyző  
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