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A MaReSz frissített tájékoztatása és jogi állásfoglalása a koronavírus járvánnyal kapcsolatos 

a rendezvénytartási szabályokról 

2020. november 11. 

 

A Kormányzat a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében 2020. november 10-én újabb,  
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről döntött. 

A november 11-től december 11-ig hatályos jogszabályok értelmében az alábbi rendelkezések 
betartandók: 

 

Rendezvényekre vonatkozó korlátozások: 

Mindennemű gyülekezés és rendezvény (beleértve a zenés táncos rendezvényeket, kulturális 
eseményeket, a sporteseményeket, és magánrendezvényeket is) megtartása az alábbi kivételek 
figyelembevételével TILOS. 

Kivételek: 

 Sportrendezvény csak nézők nélkül, zárt körülmények között tartható 
 Családi esemény vagy magánrendezvény – a házasságkötés és temetés kivételével- abban 

az esetben tartható meg, ha azon egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a 10 főt.  
 Az esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott 

számú személy vehet részt. Temetésen legfeljebb ötvenen lehetnek. 
 Az Online módon közvetített kulturális esemény* vagy élő előadás által nyújtott 

zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a helyszínén kizárólag a fellépők és a 
megrendezéséhez elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik. 
 

Szálláshely szolgáltatással összefüggő rendelkezések: 

A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket 
fogadhatnak. 

 

Vendéglátó üzletekre vonatkozó korlátozások: 

A vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. A vendéglátó üzletben 
való tartózkodás csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása idején megengedett. 

Ez alól kivételt képez a 

 a munkahelyi étterem, illetve büfé, 
 a szálláshelyen található étterem, illetve bár, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét 

szolgálják ki, 
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 a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje, ha ott 
kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény 
tanulóját szolgálják ki és az 

 az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé. 

A házhozszállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti, és bevonhatóvá teszi a taxisokat a  
feladatok ellátásában. 

 

Szabadidős létesítményekkel összefüggő rendelkezések: 

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesztermeket, fedett uszodákat, 
múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat is. 

 

Általános rendelkezések: 

2020. november 11. szerda nulla órától este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, 
azaz a jogszabályban foglalt kivételeken kívül mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. 

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatos eddig bevezetett szabályok továbbra is 
érvényesek, azzal, hogy a 10.000 főnél nagyobb település egyes közterein (kivéve parkok és zöld 
területek, valamint sportolás esetén) a maszkviselés 6 éves kortól kötelező. A kötelező 
maszkviseléssel érintett közterület kijelöléséről az adott település vagy kerület polgármestere dönt. A 
gyakran látogatott települések vagy kerületek vonatkozásában érdemes az adott önkormányzat 
Facebook oldalán, illetve az önkormányzat honlapján tájékozódni.  

A rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el:  

https://magyarkozlony.hu/  

Magyar Közlöny 2020. évi 242. szám 

 

Vis maior vonatkozás: 

  
Rendezvények esetén, amikor a járványügyi helyzet és annak megfékezésére hozott azonnali 
intézkedések miatt válik lehetetlenné a szolgáltatás nyújtása (pl. jelen esetben tilos minden 
gyülekezés és rendezvény) akkor a „lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy 
érdekkörén kívül merült fel” és így a (Ptk. 6:248. §) kell eljárni, azaz vállalkozót az elvégzett munka 
és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.  
 

A lemondási nyilatkozat megtétele szempontjából annak közlésének időpontja számít. Azaz jelen 
esetben a november 11. szerda nulla óra után lemondott és a december 11-ig megrendezésre 
kerülő rendezvények esetében lehet alkalmazni a fenti bekezdésben írottakat, mivel a 
korlátozó jogszabály 2020. december 11-ig hatályos. 

 

Budapest, 2020. 11. 11. 


