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73/2021.09.23. számú határozat 
a Covid-19 világjárvány kapcsán alkalmazandó intézkedések megállapítására 
vonatkozóan  
 

1. cikk 
(1) Azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
nagyobb mint 6/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 7,5/1000 lakos, pénteken, 
szombaton és vasárnap 20–5 óra között javasolják az éjszakai kijárási tilalmat, kivéve a: 
a) szakmai érdekű kijárást, ideértve a lakás / háztartás és a szakmai tevékenység helye / 
helyszíne közötti oda vissza közlekedést; 
b) halaszthatatlan, vagy távolról nem lehetséges orvosi ellátást, valamint gyógyszerek 
vásárlását;  
c) a személyek településeken kívül történő tranzit utazását, vagy azokat az utazásokat, 
amelyeknek időintervalluma átfedi a tilalom időtartamát, például repülővel, vonattal, 
távolsági autóbusszal vagy más személyszállítási eszközzel történnek, és amelyeket az 
utazó személy jegyekkel vagy az utazás kifizetésének bármilyen más módjával bizonyíthat;  
d) indokolt okokból történő kijárást, például a gyermekek gondozása / kísérése, az idősek, 
betegek vagy fogyatékosok számára nyújtott segítség vagy családtag halála.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedést nem alkalmazzák ha az utóbbi 14 
napban jegyzett összesített esetszám 5,5/1000 lakos alatti értéket mutat.  
 

2. cikk 

Javasolják, hogy az uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező személyek – azok a 
személyek, akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni védőoltás teljes 
dózisát –   mentesüljenek az éjszakai  kijárási tilalom alól 20–5 óra között a hét minden 
napján, azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám 
meghaladja a 7,5/1000 lakost.  
 
 

3. cikk 

(1) Javasolják, hogy pénteken, szombaton és vasárnap a kereskedelmi és szolgáltató 
egységek nyitvatartási idejét 5 és 18 óra közé korlátozzák azokon a településeken, 
ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám nagyobb mint 6/1000 lakos és 
kisebb vagy egyenlő mint 7,5/1000 lakos. 18–5 óra között a gazdasági egységek csak 
házhozszállítással foglalkozhatnak.   
(2) Az (1) bekezdésben leírtaktól eltérően, a gyógyszertárak, benzinkutak, házhoz szállítók, 
valamint a közúti személy- és áruszállítással foglalkozók menetrend szerint végezhetik a 
tevékenységüket, az egészségvédelmi normák betartásával. 

(3) A (2) bekezdésben előírt intézkedést nem alkalmazzák ha az utóbbi 14 napban jegyzett 
összesített esetszám kisebb vagy egyenlő mint 5,5/1000 lakos. 

 

 

4. cikk 



A jelenlegi 6 évről 12 évre módosul az az életkor, amely alatt a gyerekeknek nincs 
szükségük negatív PCR- vagy antigénteszt-eredményre ahhoz, hogy bizonyos 
szolgáltatásokban részesüljenek azokon a településeken, ahol ez ehhez a feltételhez 
kötött. 

 

5. cikk 

Javasolják, hogy azokon a településeken ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített 

esetszám nagyobb mint 3/1000 lakos és kisebb vagy egyenlő mint 6/1000 lakos, azokban a 
bevásárlóközpontokban, ahol több gazdasági egység működik, kerítsék el az 
ételudvarokat, ide csak az uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező személyeket 
engedjék be; vagy azokat, akik negatív teszteredményt mutatnak fel vagy átesteka 
fertőzésen.  

 

6. cikk 

A jelen határozatban javasolt intézkedések csak abban az esetben lépnek hatályba, ha 
azokat a kormány, illetve adott esetben a minisztériumok vagy a központi közigazgatási 
szervek vezetői jogszabályokkal hagyják jóvá.  

 
7. cikk  

Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsmentrendszeréhez tartozó 
struktúrák számára.   
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