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Ezúton tájékoztatom Önt a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről. 

 

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény értelmében a Kormány a 2020. 

március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. 

rendeletével 2020. június 18. nappal hatályon kívül helyezte a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet. 

 

Ennek értelmében zárt helyen vagy szabadtéren tartott kulturális rendezvény – a zenés, táncos 

rendezvények kivételével – minden további korlátozás nélkül látogatható, megtartható. A kulturális 

intézmények a közönségforgalmi területeiket megnyithatják. 

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 

ugyanakkor akként rendelkezik, hogy „a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos 

rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti 

zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem 

nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a 

rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy 

időben nem haladja meg az 500 főt.” Zenés, táncos rendezvénynek minősül 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 (például: fesztivál, 

könnyűzenei koncert, táncház, táncklub, diszkó, rockklub). 

 

Ezzel párhuzamosan azonban a Kormány a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 

17.) Korm. rendeletével 2020. június 18. nappal Magyarország egész területére egészségügyi 

válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be, amelynek keretében – a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 

2020. évi LVIII. törvény alapján – a rendezvények helyszínén való tartózkodásra a Kormány 

rendeletében különös szabályokat állapíthat meg. Ennek tükrében tisztelettel hívom fel figyelmét arra, 

hogy a kulturális szféra megnyitása mellett szenteljen fokozott figyelmet a mindenkor hatályos 

egészségügyi és biztonsági előírások betartására. 
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