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Céges összejövetelek megrendezésének lehetőségei a veszélyhelyzet 
elmúltával 

 
Összegyűjtöttük Önöknek a veszélyhelyzet megszűnése utáni szabályokat, a céges rendezvények 
megtartásához szükséges legfrissebb tudnivalókat.  
 
 
 
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2020/144. – JÚNIUS 17.1 
KIVONAT 

2020. évi LVIII. törvény  
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről* 
 
II. Fejezet 
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok (…) 
 
14. A turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítő szabályok 
 
36. § (1) A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 
idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem 
kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az 
adóhatósághoz.  

MAGYAR KÖZLÖNY 2020/145. – JÚNIUS 17.2 

KIVONAT 
 
A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 
megszüntetéséről 
 
1.§ A Kormány az Alaptörvény … 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, …, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszünteti.  
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (MSZÉSZ: június 18-án) 
3. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet. 
 
A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültség bevezetéséről 
 
1. § (1) A Kormány …, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével 
járványügyi készültséget vezet be. 
(2) A Kormány a járványügyi készültség fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja. 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (MSZÉSZ: június 18-án) 
3. § Ez a rendelet 2020. december 18-án hatályát veszti. 
 

                                                           
1 https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b18d1fb3c742aa2bd183b15a32fe4425e603f2c2/megtekintes 
2 https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/7f5ec4710bd89dc281ab3d08def94bbc8079351e/megtekintes 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b18d1fb3c742aa2bd183b15a32fe4425e603f2c2/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/7f5ec4710bd89dc281ab3d08def94bbc8079351e/megtekintes
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A Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi 
intézkedéseiről 
A Kormány … a következőket rendeli el: 
 
1. Védelmi intézkedések 
 
1. § (1) A (3) bekezdés szerinti kivétellel mindenki köteles 

a) a tömegközlekedési eszközön, valamint 
b) az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, 
sál, kendő) viselni. 

(2) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen 
– kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szájat és az orrot eltakaró eszközt nem kell viselnie a hatodik 
életévét be nem töltött kiskorúnak. 
 
2. A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések 
 
2.§ 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. 
(MSZÉSZ komment: az egyéb rendezvények, konferenciák korlátozás nélkül megtarthatók.) 
 
3. Záró rendelkezések 
3. § E rendelet 1. §-a szerinti rendelkezés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott védelmi intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek 
minősülnek. 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (MSZÉSZ: június 18-án) 
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A Prónay-kastélyban ezen előírásokon felül odafigyelünk még az alábbiak betartására is: 
 
1.  Fokozottan ügyelünk a Prónay-kastély minden szobájának, közösségi tereinek tisztaságára, 

elegendő számban és mennyiségben áll rendelkezésre vírusölő hatású kézfertőtlenítőszer, 
valamint felület-fertőtlenítőszer és takarítószerek.  
 

2. Ózongenerátorral fertőtlenítjük a szobák és közös terek levegőjét. 
 
3. Megfelelő fizikai távolságtartás betartása rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének 

megakadályozásában, ezért kérjük Önöket tartsák be az alábbiakat: 
a) Ahol sorban állás fordulhat elő, ott kérjük, tartsák be a 1,5 méteres távolságot 
b) A lifteket maximum ketten használhatják egyidőben. 
c) Az étteremben és a rendezvénytermekben egy háztartásban élők esetén maximum 4 felnőtt 
és a gyerekek ülhetnek egy asztalnál, nem egy háztartásban élők esetén ez a létszám 
maximum 2 fő lehet. 
e) Svédasztalos étkezések esetén a felszolgáló kollégánk foghatja meg kesztyűben a tálaló 
eszközöket, kérjük vendégeinket, hogy ne érintsék meg a tálaló eszközöket és 1 méternél ne 
menjenek közelebb a svédasztalhoz. 

 
4. A közösségi terek gyakran érintett felületeinek fertőtlenítése naponta 3 alkalommal megtörténik. 

Ugyanez igaz a háttérben a munkavállalók által használt tereknél is. 
 

5. Szenzoros adagolóból kézhigiéniás alkoholos géllel történő kézfertőtlenítési lehetőséget 
biztosítunk az étterem bejárata mellett, és a munkavállalóknak is külön. 

 
6. A vendéggel érintkező munkatársaik számára maszk és kesztyű használata kötelező. 
 
7. Vendégeinknek összeállítottunk egy csomagot a korona vírus járvány elleni hatékony küzdelem 

érdekében! A csomag tartalma egy pár púdermentes nitril kesztyű, egy darab 100 ml-es 
kézhigiéniás alkoholos gél és egy darab háromrétegű gumis szájmaszk. Kesztyű méretek: M és L. 
Ezek a recepción megvásárolhatóak 1500 Ft/db áron. 

 
8. Ha bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosít, kérjük, vendégeinket 

azonnal jelezzék a recepción vagy súlyos esetekben az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 
recepción található protokollja szerint járjanak el! 

 
9. Amennyiben dolgozóink közül bárki, bármilyen tünetet tapasztal magán, ami a fertőzéssel 

összefügghet akkor nem fog megjelenni a munkahelyén! 
 
 
Tréning- és konferencia helyszínünkön mindent megteremtünk, hogy vendégeink hatékonyan és 
biztonságban tudjanak dolgozni és kikapcsolódni egyaránt. 
 

 

Egy hely, ahol a munka is kikapcsolódás! 

Szeretettel várjuk, hogy Ön is megtapasztalhassa a Prónay élményt! 


