
A COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló 

rendelet 14. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 

17/21, 19/21, 22/21 és 29/21. szám) alapján, a COVID-19 fertőző betegség visszaszorításával 

foglalkozó válságtörzs javaslatára, 

az egészségügyi miniszter meghozza az alábbi 

RENDELETET 

a munkaidőről és a térbeli korlátozásokról a COVID-19 fertőző betegség ideje alatti kedvezőtlen 

járványügyi helyzet idejére vonatkozóan 

Az SZK Hivatalos Közlönye, 33. szám, 2021. április 4. 

1. E rendelettel megállapítjuk a munkaidőre vonatkozó korlátozásokat és a térbeli korlátozásokat a 

2021. április 5-e 6.00 órától kezdődő időszakra vonatkozóan, amíg a járványügyi helyzet megköveteli. 

2. Nem dolgoznak az alábbi tevékenységeket végző létesítmények: 

1) szolgáltatásnyújtás a vendéglátóipar területén, amely magában foglalja az étet- és italárusítást 

(éttermek, kávézók, bárok, klubok és hasonlók), kivéve a helyi önkormányzati egység illetékes szerve 

által engedélyezett szabadtéri résszel (kerthelyiséggel) rendelkező vendéglátóhelyek, amelyek csak a 

létesítmény szabadtéri részében nyújthatnak vendéglátó-ipari szolgáltatást, azzal hogy: 

– a szolgáltatás felhasználóinak a létesítményben való tartózkodás ideje alatt végig maszkot kell 

viselniük (akkor, amikor nem fogyasztanak ételt vagy italt), 

– az alkalmazottaknak maszkot kell viselniük, különösen az étel- és italkészítés, valamint a 

felszolgálás alkalmával, 

– az asztalok között legalább kétméteres távolságnak kell lennie úgy, hogy az asztaloknál ülő 

személyek közötti távolságot számolják, 

– egy asztalnál nem ülhet ötnél több ember, 

– amennyiben a szabadtéri részen nincsenek asztalok és székek, a szabadtéri részen tartózkodó 

személyek közötti távolságot úgy kell kialakítani, hogy minden 9 négyzetméteren tartózkodhat egy 

személy, 

– a létesítmény szabadtéri részét fizikailag el kell különíteni a közterülettől úgy, hogy fizikai akadályt 

kell kihelyezni az említett rész és a közterület közé úgy, hogy a szolgáltatás felhasználója és a 

közterületen tartózkodó személy között legalább 3 méteres távolság legyen, 

– nem lehet élő zene és 

– a munkaidő mindennap 6.00 órától 22.00 óráig tart. 

2) szolgáltatásnyújtás zárt vagy szabadtéri kereskedelmi központokban és hasonló létesítményekben, 

amelyekben kiskereskedelmi tevékenységet végeznek (bevásárlóközpontok és hasonlók). 

2. Mindennap 6.00 és 22.00 óra közötti munkaidővel dolgozhatnak az alábbi létesítmények: 

1) gyógyszertárak (beleértve az állatorvosi és a mezőgazdasági patikákat is); 

2) a besorolt és nem besorolt szálláshelyeken, valamint a besorolt magánszálláshelyeken működő 

éttermekben és étkeztetési szolgáltatást nyújtó egyéb helyiségekben csak azokat a személyeket lehet 

kiszolgálni, akik szállást foglaltak az említett szálláshelyeken; 

3) kiskereskedelmi létesítmények (kereskedelmi és egyéb üzletek és elárusítóhelyek); 

4) a szak-, tudományos, innovációs és műszaki tevékenységet, pénzügyi és biztosítási tevékenységet, 

ingatlanközvetítést, tájékoztatási és kommunikációs, adminisztratív és támogató tevékenységet, 

kézműves és egyéb tevékenységet végző létesítmények, üzletek, műhelyek és egyebek; 

5) sporttevékenységre szolgáló létesítmények (fitnesz központok, edzőtermek, tornatermek, spa 

központok, medencék és egyéb, sportolásra és szabadidős tevékenységre szolgáló létesítmények, stb.); 



6) szerencsejátékkal foglalkozó létesítmények (fogadóirodák, játéktermek, stb.); 

7) élelmiszeripari termékeket árusító üzletek és elárusítóhelyek, állateledel-boltok (pet shopok, 

takarmányboltok és egyebek), zárt és szabadtéri piacok;  

8) zárt és szabadtéri piacok keretében működő üzletek és elárusítóhelyek (hentesüzletek, sütödék, 

élelmiszer-ipari szaküzletek és hasonlók), 

9) kiskereskedelmi tevékenységet vagy szolgáltatásnyújtást végző üzletek és elárusítóhelyek, amelyek 

bevásárlóközpontokban végzik tevékenységüket, s amelyek esetében az üzemeltető külön bejáratot tud 

biztosítani vagy amelyekbe nem kívülről kell bemenni vagy közvetlenül a közterületről;  

10) a művelődés területén szolgáltatást nyújtó létesítmények (színházak, mozik, múzeumok, galériák). 

3. A munkaidő korlátozása nélkül dolgozhatnak: 

1) gyógyszertárak (beleértve az állatorvosi és a mezőgazdasági patikákat is); 

2) a töltőállomások üzemanyag-árusító része, 

3) étel-házhozszállítást végző kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb létesítmények; 

4) orvosi és fogorvosi szolgáltatást nyújtó rendelők és laboratóriumok, valamint állatorvosi rendelők 

és laboratóriumok, stb. 

4. A jelen rendelet 1. és 2. pontjában foglalt munkaidő alatt minden létesítményben, amelynek 

engedélyezett a működése, a jogi személynek vagy vállalkozónak biztosítania kell a megfelelő 

távolságot a jelenlévő személyek között, mégpedig úgy, hogy minden 9 négyzetméteren csak egy 

személy tartózkodhat, kivéve az edzőtermekben, fitnesz központokban és spa központokban, ahol 

minden 16 négyzetméteren tartózkodhat egy személy. 

5. E rendelet hatályba lépésének napján érvényét veszti a COVID-19 fertőző betegség ideje alatti 

kedvezőtlen járványügyi helyzet idejére vonatkozó munkaidőről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 22/21., 23/21. és 25/21. szám).  

6. E rendelet a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelenését követő napon lép 

hatályba. 

Szám 500-01-00130/1/2021-23 

Belgrád, 2021. április 4. 

Miniszter, 

dr. Zlatibor Lončar, s.k. 


