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A MaReSz tájékoztatása a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatáról 

2021. április 30. 

A kormány kihirdette a védelmi intézkedések feloldásának harmadik lépcsőfokának intézkedéseit, 
amelyek a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának 
napját követően lépnek hatályba, melynek értelmében számos szolgáltatás védettségi igazolványhoz 
kötötten, de újra elérhető lesz. 

A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendelkezések 
Az új szabályok koronavírus ellen védett személynek azt tekintik, aki ezt védettségi igazolvány 
bemutatásával igazolja. A védettség tényének ellenőrzése a helyiség üzemeltetőjének, a 
szolgáltatás nyújtójának a feladata. A tizennyolcadik életévét be nem töltött személytől nem kell 
védettségi igazolványt kérni, amennyiben nagykorú védettségi igazolvánnyal rendelkező személy 
felügyeletével érkezik és amennyiben nem egyértelmű úgy életkorát személyazonosító 
igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja. A védettségi 
igazolvány közokiratnak minősül. A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv 
vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán 
szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti. 
Aki a védettséget vagy az életkort nem igazolja, attól a belépést meg kell tagadni. 
 
A vendéglátóhelyekre vonatkozó szabályok 
Megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, ott reggel 5 óra és este 11 óra között a koronavírus ellen 
védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
számára megengedetté válik a tartózkodás és a megrendelt étel-ital elfogyasztása. Nekik nem kell 
maszkot viselniük a vendéglátó üzleten belül az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt.  
 
A kerthelyiségében vagy teraszon való fogyasztás nincs védettségi igazolványhoz kötve, és a 
maszkviselés sem kötelező a vendég számra. Ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs 
lehetőség, akkor a fogyasztás kifizetése céljából a vendéglátó üzleten belül való tartózkodás az ehhez 
szükséges időtartamig minden vendég számára megengedett. 
 
A koronavírus elleni védettségét nem igazoló személytől és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személytől a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten belüli 
elfogyasztását meg kell tagadni.  
 
A vendéglátó üzletben foglalkoztatott személyek maszkhasználati szabályait a vendéglátó üzlet 
vezetője határozza meg azzal, hogy ha a foglalkoztatott a koronavírus elleni védettséget nem igazolja, 
köteles az a vendéglátóüzlet területén maszkot viselni, illetve a vendéglátó üzlet vezetője a 
maszkhasználatot nem tilthatja meg.  
 
A vendéglátó üzletben továbbra is tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani., illetve a 
vendéglátó üzletben családi esemény vagy magánrendezvény pedig csak abban az esetben 
szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. 
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Látogathatóvá válnak a szálláshelyek magán célból is 
A koronavírus ellen védett személynek és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személynek megengedetté válik a szálláshelyen történő tartózkodás. Aki nem igazolja a 
védettséget vagy az életkort, attól meg kell tagadni a bejelentkezést. Ez alól kivételt képeznek 
továbbra is az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek, a Magyar 
Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása 
érdekében elhelyezett személyek, és a kirendelt egészségügyi dolgozók.  
 
A szálláshelyen foglalkoztatott személyek maszkhasználati szabályait a szálláshely vezetője 
határozza meg azzal, hogy ha a foglalkoztatott a koronavírus elleni védettséget nem igazolja, köteles 
a szálláshely területén maszkot viselni. 
A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni. 
A szálláshelyen továbbra is tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani, családi esemény 
vagy magánrendezvény pedig csak abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy 
időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. 
 
Megszűnik a szálláshelyen kialakított szabadidős létesítményekre zárva tartási kötelezettsége is a 
koronavírus ellen védett személyek számára. 
  
Szabadidős létesítmények 
A novemberben bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. 
Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a 
könyvtárak is. 
 
Rendezvények 

Este 11-ig Nézőként látogathatóvá válnak a sportrendezvények és a kulturális események(a 
személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében 
zajló nyilvános rendezvény) a a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek számára. 
A nézőként jelen lévő személy nem köteles maszkot viselni 
 
A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy számára a 
maszkhasználat szabályait az esemény szervezője határozza meg azzal, hogy ha a foglalkoztatott a 
koronavírus elleni védettséget nem igazolja, köteles az esemény befejezéséig maszkot viselni, illetve 
a szervező a maszkhasználatot nem tilthatja meg.  
 
A rendelet kiemeli, hogy a zenés, táncos rendezvény nem minősül kulturális eseménynek, így azt 
továbbra is tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén tartózkodni 
(kivéve az online módon közvetítettet, mert ott a helyszínen kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz 
elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodhat). 
A rendelet alapján fennmaradnak a magán- és családi rendezvények tekintetében a 2020 
novemberében elrendelt korlátozások. 

 Munkavégzés céljából tartott az üzleti, gazdasági és oktatási célú események 

Mivel a hatályos jogszabályok és a korábban jogászunk által az Operatív Törzs Ügyeleti Központjától 
bekért állásfoglalás alapján nem volt egyértelmű az értelmezés, ezért az üzleti, gazdasági és oktatási 
célú események tartásával kapcsolatosan a MaReSz részéről beadtunk egy állásfoglalás kérést a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ felé, hogy tisztázzuk pontosan a munkavégzés céljából tartott 
üzleti, gazdasági és oktatási rendezvények tartására vonatkozó szabályozásokat. 
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A 2021. 04.26-án a Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Tisztifőorvosi Titkárságához 
beadott állásfoglalás kérésünket itt olvashatják. 
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Megkeresésünkre 2021.04.29-én Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvostól a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ részéről az alábbi válaszlevelet kaptuk: 
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Dr. Nemes Ákos a MaReSz jogásza így értelmezi a kapott állásfoglalást: 

„A jelen trendeket figyelembe vevő lazuló álláspont szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központtól 
kapott válasz alapján, melyet idézve:  

„Nem minősül rendezvénynek, így a rendezvény és gyűlés tartásának tilalma nem vonatkozik a 
munkavégzéshez kapcsolódó feladatok ellátására. Nagy létszámú személyek jelenlétében 
megtartandó sajtótájékoztató, üzleti konferencia szervezését azonban még ennek ellenére sem 
támogatom./” 

megerősítve látom korábbi véleményemet, hogy a tiltó 484/2020 rendeletben foglalt 
rendezvényszabályok alól az üzleti, gazdasági és oktatási célú események, azaz a nem fogyasztói, 
hanem vállalati, szakmai, üzleti (B2B) összejövetelek kivételt képeznek. Így ahogy e célokból eddig 
is lehetett szállodában tartózkodni, így ennek megfelelően ilyen események szervezhetők és azokon 
egy időben jelenlévők száma meghaladhatja a 10 főt a maszkviselésre és egyéb járványügyi védelmi 
intézkedésekre vonatkozó előírások betartása mellett, hiszen ezek az üzleti, gazdasági és oktatási 
célú szakmai (vállalati) események nem magánrendezvények! Védettségi igazolvány meglétét nem 
írja elő a rendelet ezekre az eseményekre.” 

Dr. Nemes Ákos 
Ügyvéd, reklám- és médiajogász 
Dr. Nemes Ákos Ügyvédi iroda 
 

Az értelmezés kapcsán felvesszük társszövetségeinkkel a kapcsolatot, valamint további lépéseket 
fogunk tenni a jelenlegi szabályozás egyértelműsítésének érdekében. 
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