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A MaReSz frissített tájékoztatása a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan 

2020. május 4. 

A Magyar Közlönyben 2020. április 30-án megjelent kormányrendeletek írnak arról, hogy a járvány 
elleni védekezés május 4-én kezdődő új szakaszában milyen intézkedéseket rendelt el a kormány. 

A kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy a korábban bejelentett kijárási korlátozást 
meghosszabbítják Budapesten - és Pest megyében. 

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet és a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 
95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet hatálya Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki. 

Budapest és Pest megye kivételével ugyanakkor az országban mindenhol máshol megszűnnek a 
kijárási korlátozások, és a következő intézkedések lesznek érvényesek május 4-től: 

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések 

 Valamennyi üzlet nyitva tarthat és vásárlók által látogatható (9-12-ig csak a 65 év felettieknek nyitott) 
 A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – 

kerthelyiségében vagy 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. 

 A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható. 
 A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható. 
 A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából 

működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. 

A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a hely üzemeltetője gondoskodik. 
A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. 

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a 
közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. 

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések 
A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá 
a polgári házasságkötés és temetés tartható. A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek 
kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását. 

A Kormány 170/2020. (IV.30) Korm. rendelet a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel 
kapcsolatos intézkedésekről. 

Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. 
A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú 
edzésen való részvétel megengedett. 
A lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni. 

Egyenlőre külön rendelet nem jelent meg arról, ami a rendezvényeket általánosan szabályozná, viszont 
a kormányszóvivő csütörtök esti pontosítása óta tudjuk, hogy semmilyen tömegrendezvényt, így az 
500 fő alattiakat sem engedélyezik Magyarországon augusztus 15-ig a koronavírus-járvány miatt. 

A rendezvények tilalma az egész országra - tehát nemcsak Budapestre és Pest megyére is vonatkozik. 
 
Budapest, 2020. május 04..    


