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A MaReSz frissített tájékoztatása a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan 

a rendezvénytartási szabályokról 

2020. november 9. 

 

A járvány terjedésének korlátozása érdekében a Kormány ma délelőtt újabb korlátozásokat jelentett be, 
melyek várhatóan szerda 0 órától lépnek érvénybe. 

A korlátozások a következők: 

 Este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom lép életbe, ez alól csak a munkába járás és  a rendkívüli 
események jelentenek kivételt.  

 Minden gyülekezés tilos. 
 Bezárnak az éttermek, csak házhoz szállítás lehetséges, az üzemi éttermek azonban nyitva 

tarthatnak. 
 Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatások este 7-kor be kell zárjanak. 
 A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti utazókat. 
 Általános rendezvénytilalmat rendelnek el. 
 Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken csak 10-10 fő vehet részt. 
 Esküvőket csak lakodalom nélkül lehet megtartani. Az egyházi és polgári szertartásokon csak a 

szülők, a testvérek és a tanúk vehetnek részt. 
 Temetéseket legfeljebb 50 fővel tarthatnak. 
 A sportrendezvényeket csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni. Szabadtéren az egyéni sportolás 

megengedett, azonban az amatőr csapatsport tilos. 
 A szabadidős létesítményeket, fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, színházakat, 

állatkerteket bezárják. 
 A felsőoktatás csak online formában működhet, és bezárják a felsőoktatási kollégiumokat is. 
 A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. 
 A bölcsődék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak. 
 A kórházi és iskolai dolgozókat hetente tesztelik. 

Mindezeket az intézkedéseket most 30 napra vezetik be. 

Miniszterelnök úr bejelentése értelmében „az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a 
dolgozóik után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni, és az állam a munkavállalók bérének a felét 
megtéríti. Ennek föltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a 
fizetésüket.”  

Szövetségünk sürgősséggel reagált a bejelentésre, a Kormányzattól kértük, hogy a fenti intézkedések 
hatályát terjesszék ki a rendezvény iparág minél szélesebb körére. 

Bízunk benne, hogy a november 10.-én életbe lépő jogszabály kiterjed a rendezvényiparág munkavállalóira is. 

Amint megjelenik a hivatalos kormányrendelet ezzel kapcsolatosan, úgy frissített részletes 
tájékoztatást fogunk küldeni Önöknek az intézkedésekről. 

 

Budapest, 2020. 11. 09. 


