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III. Kormányrendeletek

A Kormány 191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelete
a kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló  
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet a következő 28/E. §-sal egészül ki:
„28/E. § A kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról szóló 191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet 
hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. §-ra tekintettel a 22. § és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást 
megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”

2. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet 3. § (1)–(3) bekezdésében és 3. § (7) bekezdésében a „10 óra” szövegrész helybe a  „11 óra” szöveg lép.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében  
a „10 óra” szövegrész helyébe a „11 óra” szöveg lép.

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

4. §  A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában 
a „10 óra” szövegrész helyébe a „11 óra” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A belügyminiszter 2/2021. (IV. 23.) BM határozata
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló  
175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a és 3–5. §-a hatálybalépéséről, valamint az egyes veszélyhelyzeti 
intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladatkörömben, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának 
második fokozatára tekintettel a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 10.  § (3)  bekezdése és az  egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 
176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Megállapítom, hogy a  hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első 
dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. április 23. napján bekövetkezett, ezáltal a  védelmi 
intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó 
védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R1.) 10.  § (2)  bekezdése alapján az  R1. 1.  §-a és 3–5.  §-a hatálybalépésének naptári napja 
2021.  április 24-e, azaz kétezerhuszonegy április huszonnegyedik napja, valamint az  egyes veszélyhelyzeti 
intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 8.  § (1)  bekezdése alapján 
az R2. hatálybalépésének naptári napja 2021. április 24-e, azaz kétezerhuszonegy április huszonnegyedik napja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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