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A MaReSz frissített tájékoztatása a koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedésekről. 

2021. március 5. 

A kormány kihirdette „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
kormányrendeletet”, amit március 8-tól kell alkalmazni. A korábban 2020. november 9-én bevezetett 
korlátozások szintén életben maradtak. 

Rendezvényekre vonatkozó korlátozások: 

Élő rendezvény (beleértve a zenés táncos rendezvényeket, kulturális eseményeket, a sporteseményeket, és 
magánrendezvényeket is.) megtartása az alábbi kivételek figyelembevételével továbbra sem 
megengedett. 

 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. 

Vendéglátó üzletekre vonatkozó korlátozások: 

A vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. A vendéglátó üzletben való 
tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig 
megengedett. 

Ez alól kivételt képez a 

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

Szálláshely szolgáltatással összefüggő rendelkezések: 

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

 Szabadidős létesítményekkel összefüggő rendelkezések: 

A szabadidős létesítmények használata tilos. A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a 
sportlétesítmények versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel 
céljából látogathatóak. 

Általános rendelkezések: 

 Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 
1,5 méter távolságot tartani.  

 utcán, közterületen mindenki köteles szájat orrot eltakaró maszkot viselni  
 A kivételekben (alapvető élelmiszer, patika, drogéria) nem szereplő üzleteknek zárva kell tartaniuk. A 

kivételeket a 4.§ (2) pontja tartalmazza  
 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzletben megengedett a tartózkodás és a 

vásárlás. 
 Az oktatási intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. 
 Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben. 
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Szolgáltatásokat érintő korlátozások: 
 
6. § (1) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles 
zárva tartani, kivéve  

1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások), 
2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás, 
3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést, 
4. a szociális szolgáltatás, 
5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás, 
6. a totózó és lottózó szolgáltatás, 
7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az 
épületgépészeti szolgáltatás, 
8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás, 
9. a temetkezési szolgáltatás, 
10. az állategészségügyi szolgáltatás, 
11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás, 
12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás, 
13. a közétkeztetési szolgáltatás, 
14. az állattenyésztési szolgáltatás, 
15. az ügyvédi szolgáltatás, 
16. a biztonsági szolgáltatás, 
17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás, 
18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és 
19. a mosási és tisztítási szolgáltatás 
céljára szolgáló helyiség vagy helyszín. 

Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy 
helyszínen – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – tilos tartózkodni. 

A Kormányrendelet személyes megjelenést is igénylő online rendezvényeket érintő szolgáltatásaival 
kapcsolatosan dr. Nemes Ákos a MaReSz szakjogásza az alábbi jogi véleményt adja: 
 
A szigorító rendelkezések értelmezéséhez 5 dolgot kell rögzítenünk: 
 
 

1. A szigorítások önmagukban nem tevékenységeket és szolgáltatásokat céloznak, hanem ezek 
nyújtásához szükséges helyiségek vagy helyszínek használatát, az azokban tartózkodást.  

 
2. Továbbá vannak egyes szolgáltatások, melyek felülírják az általános tartózkodási tilalmat, ezek közül 

az online módon megvalósított rendezvények kapcsán, ami fontos lehet azok az informatikai, 
kommunikációs eszközjavítási szolgáltatások és irodai szolgáltatások. Azaz informatikai, 
kommunikációs eszközjavítási szolgáltatások és irodai szolgáltatások nyújtása során nem kell, 
zárva legyenek azok a helyek és helyszínek, amelyekben ezeket a szolgáltatásokat végzik.  

 
3. Minden olyan helyiségben és helyszínen, amelyeknek zárva kell maradniuk és azokban tilos 

tartózkodni (azaz nem esnek a kivételek alá) azokban az ott foglalkoztatottak szabadon 
tartózkodhatnak! A kormány csupán ’felkéri’ a ’gazdaság szereplőit’, hogy ’törekedjenek’ az otthoni 
munkavégzésre nem pedig kötelezi őket! A jelen megengedő szabály tehát a ’foglalkoztatottakra’ 
vonatkozik, e körbe pedig nem csupán a munkaviszony, hanem a megbízási és vállalkozási jogviszony 
is beletartozik! Ezért sem kéri fel a kormány a munkáltatókat, hanem gazdasági szereplőkről beszél, azaz 
egy tágabb körről. Példával megvilágítva, ha egy virágbolt zárva kell, hogy legyen a vevők elől, attól 
függetlenül a virágárusok és virágkötők bent tartózkodhatnak a boltban és felvehetnek telefonos 
rendeléseket, majd azokat kiszállíthatják, kvázi mint az éttermek.  

 
4. Továbbá minden jogszabály esetén a jogpolitikai célt kell alapul venni annak értelmezése során. A jelen 

rendelkezések célja minden helyiség és helyszín átmeneti bezárása, amelyben több ember gyűlhet 
össze és fertőzheti meg egymást. Ez nem vonatkozik a közvetlen munkakörnyezetre és 
munkavégzésre, azaz a gazdasági szereplők a saját közegükben (irodaház, raktár, stúdió, stb.) 
dolgozhatnak és akár egylégterű irodában 100 munkatársat is munkavégzésre kérhetnek. Az 
általános rendezvénytilalom fennáll, de az online rendezvények, online oktatások és tréningek pont ezt 
a közösségi tartózkodást, személyes kontaktussal járó együttlétet előzik meg, vagy pótolják.  
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5. A jogpolitikai cél felismerésén felül a rendelet elemzése során az is vélhető, hogy a személyes 
megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín egy elsősorban vállalkozó és 
fogyasztó közötti jogviszonyra vonatkoztatható. Egy B2B jogviszonyban a vállalkozási tevékenység 
keretében eljáró szereplőkre pedig szintén a már említett felkérésre hivatkozhatunk, ami alapján a 
jogalkotói elvárás csupán a gazdasági szereplők részéről való törekvés az otthoni munkavégzés 
előtérbe helyezésére.  

 
 
Fentiek alapján azon a jogi véleményen vagyunk, hogy tarthatók személyes jelenlétet is igénylő online 
események (maximum 10 fő együtt tartózkodása esetén) e célból a szükséges stáb kiküldhető egy 
gazdasági szereplő irodájába, vagy akár szállodába is, mert akiket kivezényeltek, és akik ott tartózkodnak 
foglalkoztatottak, szálloda esetén pedig az üzleti, gazdasági és oktatási cél kivételt képez. Szintén 
megengedhető az, hogy a saját stúdióba ügyfél részéről foglalkoztatottakat fogadjanak oly céllal, hogy 
velük forgassanak és azt az ügyfél többi munkavállalója/partnere részére online sugározzátok. 
 
Természetesen ezen túlmenően érdemes az ügyfelekkel egyeztetni az eseti, vagy atipikus igényeket. 
 

 

Az e rendeletben, szereplő korlátozások 2021. március 22-ig vannak érvényben. 

 

Budapest, 2021. 03.05. 


