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207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
a védelmi intézkedések következő üteméről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi
XII. törvény rendelkezéseire,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020.
évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva
a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya - Budapest főváros kivételével - Magyarország
területére terjed ki.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó területen a védelmi intézkedésekről szóló
168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: védelmi intézkedésekről
szóló rendelet) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.
2. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések
2. § (1) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében - így különösen az
étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban - a
tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása - a (2) bekezdésben
meghatározottak szerint - megengedett.
(2) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében
a) az ott dolgozók - a vendégek által látogatható területen - kötelesek a
szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és
b) a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása
kötelező.
3. A játszóterekre vonatkozó rendelkezés
3. § A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.
4. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések
4. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat
vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett.
(2) A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó
üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.
5. A családi rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
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5. § (1) 2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő
családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a
200 főt.
(2) 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő
családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is
megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti családi rendezvény során a védelmi
intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.
6. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. május
18-án lép hatályba.
(2) A 7. § 2020. június 1-jén lép hatályba.
7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbítja.
8. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere - mint a
helyi
önkormányzat
képviselő-testülete
hatáskörének
gyakorlója,
a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján -, hogy a
vendéglátóhelyek
közterület-használatának
elősegítésére,
akár
a
rendelkezésre bocsájtott közterületek méretének növelésével, intézkedést
tegyen.
9. § (1) A védelmi intézkedésekről szóló rendelet 10. § (4) bekezdésében az
„e rendeletben” szövegrész helyébe az „e rendeletben, valamint a védelmi
intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendeletben”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a védelmi intézkedésekről szóló rendelet 1. § (1)
bekezdésében az „és Pest megye” szövegrész.

