KÜLTÉREN SZERVEZETT
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY

KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

Nézők csak védettségi igazolvánnyal vehetnek részt megváltott ülőhelyhez kötötten
Nincs létszámkorlátozás

LÉTSZÁM KORLÁTOZÁS
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY

SPORTRENDEZVÉNY

Nézők csak védettségi igazolvánnyal vehetnek részt;
Sporttörvény szerinti versenyszerűen sportoló és az őket felkészítő sportszakemberek
védettségi igazolvány nélkül is részt vehetnek
Nincs létszámkorlátozás

LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS

RENDEZVÉNY TÍPUSOK

MAGÁN- ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNY

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY

LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS

EGYÉB RENDEZVÉNY
pl. ÜZLETI RENDEZVÉNY

ZENÉS-TÁNCOS RENDEZVÉNY

GYŰLÉS*

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY

BELTÉREN SZERVEZETT

Védettségi igazolvány nélkül is engedélyezett a részvétel

Ha
vendéglátóhelyen
vagy
szálláshelyen
tartják
nem
elszeparáltan
a
többi
ott
tartózkodó vendégtől, akkor a
vendéglátóhelyre, szálláshelyre
vonatkozó
szabályok
alkalmazandók (azaz beltéren
védettségi igazolványhoz kötött)

Ha a magán- és családi
rendezvény
különteremben, a többi
vendégtől
elszeparáltan
zajlik, akkor védett és nem
védett
személyek
vegyesen részt vehetnek

Magán- és családi rendezvények 50 főig tarthatók, lakodalmak maximális létszáma 200 fő
500 fő alatt védett és nem
védett személyek is részt
vehetnek

500 fő felett kizárólag
koronavírus ellen védett
személy,
valamint
a
felügyelete alatt lévő 18.
életévét be nem töltött
kiskorú vehet részt

Zárt
térben
tartott
egyéb
rendezvényen
létszámtól függetlenül kizárólag védettségi igazolvánnyal
rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18.
életévét be nem töltött kiskorú vehet részt

LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS

Nincs létszámkorlátozás

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY

Kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható

LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS

Nincs létszámkorlátozás

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY

Ha a gyűlésen 500-nál kevesebben vannak jelen, a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet rajta. Ennél több
résztvevőnél kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött kiskorú
lehet a helyszínen

LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS

Nincs létszámkorlátozás

Maszkviselés a résztvevők számára zárt téren szervezett kulturális, sport, zenés-táncos és egyéb rendezvényeken nem kötelező, amennyiben azon csak védettségi igazolvánnyal rendelkező résztvevők
vehetnek részt. Magán- és családi eseményen zárt térben, amennyiben a többi vendégtől elkülönítve tartják, nem kötelező a maszkviselés.
Rendezvényen foglalkoztatott személyek védettségi igazolvány nélkül is dolgozhatnak az eseményen, ez esetben a maszkviselés kötelező számukra. Egyéb esetben a maszkhasználat szabályait a
rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

SZABÁLYOZOTT RENDEZVÉNYKATEGÓRIÁK

KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

Személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános rendezvény, mely e
művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra, előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, ahol a néző az
előadás teljes időtartama alatt előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.

SPORTRENDEZVÉNY

Sportrendezvény az olyan versenyrendszerben szervezett verseny vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló
törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt. Sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény szerinti
versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet.

MAGÁN- ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNY

Magán- és családi események, pl. születésnap alkalmából tartott összejövetelek, lakodalmak. A házasságkötési szertartás, illetve temetés
nem minősül rendezvénynek, így nem vonatkozik rá a korlátozás, a lakodalom kivételével. Ha a polgári házasságkötésre "külsős" helyen,
azaz nem házasságkötő teremben, a polgármesteri hivatalban vagy vallási tevékenység céljára használt helyiségben kerül sor, akkor a
lakodalomra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni. Egyházi házasságkötés és temetés mint a vallási közösség szertartása
esetén a védelmi intézkedéseket az egyházak határozhatják meg. Családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott
lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.

EGYÉB RENDEZVÉNY
pl. ÜZLETI RENDEZVÉNY, KONFERENCIA,
SZAKMAI VÁSÁR, KIÁLLÍTÁS

Sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, magán- vagy családi rendezvénynek, valamint zenés-táncos rendezvénynek nem minősülő
rendezvények. Ide tartoznak az üzleti rendezvények, konferenciák, kongresszusok, szakmai vásár, kiállítás, egyéb üzleti, gazdasági és
oktatási célú események.

ZENÉS-TÁNCOS RENDEZVÉNY

Rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás
útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

GYŰLÉS*

Legalább két személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános összejövetel.
*A gyűlésekre vonatkozó korlátozások csak 2021. június 14. után szűnnek meg.

