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A MaReSz frissített tájékoztatása a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan 

2020. május 18. 

A Kormány 2020. május 16-i bejelentése alapján a kijárási korlátozásokat a fővárosban is feloldják. 

A  május 18-i Kormányrendelet alapján az alábbi intézkedések vannak jelenleg érvényben: 

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések 

 Budapest főváros kivételével – Magyarország területén 

2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, 
ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. A  házasságkötés és a házasságkötést követő családi 
rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás 
biztosítható. 

 Budapest főváros területén 

2020. június 15. napjától a temetést valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, 
ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. A házasságkötés és a házasságkötést követő 
családi rendezvény vendéglátó üzletben valamint szálláshelyen is megtartható, s azon zenés 
szolgáltatás biztosítható. 

Jelen szabályozás szerint a fentebb említett családi esküvőkön kívül 2020. augusztus 15-ig 
Magyarország teljes területén más rendezvény nem tartható. 

A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések  

 Budapest főváros kivételével – Magyarország területén 

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében is – így különösen az étteremben, a kávézóban, a 
cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása – 
megengedett. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében: az ott dolgozók – a vendégek által látogatható 
területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és a 
védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező  

 Budapest főváros területén 

A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó- 
kerthelyiségében, vagy annak 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. 

 Magyarország teljes területén 

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. 

 

Budapest, 2020. május 18. 


