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A MaReSz tájékoztatása a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatáról 

2021. április 16. 

A kormány kihirdette a védelmi intézkedések feloldásának második lépcsőfokának intézkedéseit, amelyek a 
hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának 
napját követően lépnek hatályba. 

Vendéglátó üzletekre vonatkozó rendelkezések: 

Reggel 5 óra és este fél 10 között a vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a 
büfé, a presszó - kerthelyiségében, vagy annak teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital 
elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni 
tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása és a mellékhelyiség látogatása. 

A vendéglátó üzleten belül mindenki köteles szájat és orrot eltakaró maszkot viselni, a kerthelyiségben vagy 
teraszon a vendég nem, a vendéglátó üzlet személyzete viszont köteles maszkot viselni. 

A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. 

A munkahelyi, iskolai, kórházi menzák és büfék nyitva lehetnek. 

A szálláshelyen található étterem és bár csak az ott megszálló – üzleti céllal érkezett – vendéget szolgálhatja 

ki, kivéve, ahol különálló egységként üzemel az étterem, ott a teraszon és kerthelyiségében külsős vendéget 

is fogadhatnak. 

További rendelkezések: 

A 484/2020 kormányrendeletben meghatározott egyéb turizmust, rendezvényszervezést, vendéglátást 
érintő intézkedések továbbra is érvényben vannak, melyek értelmében 

 Továbbra is tilos az élő rendezvények szervezése 
 Tilos a helyben fogyasztás az éttermek belső részében, ez csak a vendéglátóhelyek teraszán vagy 

kerthelyiségeiben lehetséges 
 A szabadidős létesítményeket beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, 

könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat továbbra is tilos látogatni 
 A szálláshelyen csak az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek 

tartózkodása megengedett 
 

dr. Nemes Ákos, a MaReSz jogi tanácsadójának értelmezésében 

 „a jelenleg hatályos korlátozó rendelkezéseket azok hatályvesztéséig, de legkésőbb, ha e dátum nem 
kerül újra elhalasztásra úgy május 23-ig kell alkalmazni” 

A már megszokott védelmi szabályok (este 22:00 óra és reggel 5:00 közötti kijárási tilalom, maszkviselés, 
távolságtartás) továbbra is fenn maradnak, és a kormány ezeken várhatóan fokozatosan fog oldani a 
jövőben, az oltási folyamat előrehaladottsága, valamint az aktuális járványhelyzet, járványkilátások fényében. 

Budapest, 2021. április 16. 


