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A MaReSz frissített tájékoztatása a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan 

2020. május 28. 

A május 27-i Kormányrendelet szerint 2020. május 28-től az alábbi rendeletek hatályosak:   

Szabadtéri rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések: 

 Hatályos Magyarország teljes területén, beleértve a fővárost is  

Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket a 
rendezvény szervezője biztosítja, a szabadtéri rendezvény megtartható- a szabadtéri rendezvény 
helyszínén való tartózkodás megengedett. Szabadtéri sportrendezvény nézők részvételével megtartható 

E rendelet alkalmazásban szabadtéri rendezvénynek minősül az a rendezvény: 

-  amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik 
-  amely során a nézőket az időjárás viszontagságaitól sátorral védik. 
-  amely a rendezvény céljából épült fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben 

zajlik (például stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi) 

Ha  a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a páholyok 
kivételével 

- csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el 
- két néző között 3 ülőhelyet szabadon kell hagyni és közvetlenül egymás melletti ülőhelyeket nem 

foglalhatják el. 
- a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1.5 méteres távolságot kell biztosítani 

Szabadtéri rendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül a védőtávolságot kötelesek 
egymástól megtartani, különösen  

- A páholyokban 
- szabadtéri rendezvény szünetében 
- szabadtéri rendezvény létesítményének területén 
-  illetve  a szabadtéri rendezvény helyszínen található vendéglátó üzletben  
- valamint az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra 

E rendelet szerinti védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a szervező 
felelőssége. A szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény 
helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi. 

Egyes rendezvényeken való részvétel tilalma 

Függetlenül annak nyilvánosságától tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott zenés táncos rendezvény 
helyszínén. 

Zenés táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott válogatott 
lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást fő szolgáltatásként nyújtó rendezvény 
(például fesztivál, könnyűzenei koncert, táncház, táncklub, diszkó, amelyen a részvételhez nem kell megváltott 
ülőhellyel rendelkezni). 
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A családi 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. 

A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések  

 Hatályos Magyarország teljes területén, beleértve a fővárost is 2020. május 29-től. 

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  

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 szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések 

 Hatályos Magyarország teljes területén, beleértve a fővárost is  

A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-
tartózkodás megengedett. 
A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok 
irányadóak. 

 

 

Budapest, 2020. május 27. 


