A MaReSz frissített tájékoztatása a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan
a rendezvénytartási szabályokról valamint a járványhelyzettel összefüggő gazdasági
intezkedesek módosításáról
2021. február 04.

A járvány harmadik hullámának elkerülése érdekében a kormány március 1-jéig meghosszabbította a
koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket.
A korlátozások márciusig való fenntartása a turizmus-vendéglátás területén az alábbiakat jelenti:







Tilos bármilyen élő rendezvényt tartani.
Családi esemény vagy magán összejövetel abban az esetben tartható meg, ha azon egy időben
jelenlévők száma nem haladja meg a 10 főt.
Esküvőket csak lakodalom nélkül lehet megtartani. (Az egyházi és polgári szertartásokon csak a
szülők, a testvérek és a tanúk vehetnek részt.)
A szállodák nem fogadhatnak szabadidős vendégeket, csak üzleti célból utazókat.
A szabadidős létesítmények, múzeumok, fürdők, látogatóközpontok, állatkertek és más
attrakcióhelyszínek továbbra is zárva maradnak.
Sportrendezvény továbbra is csak nézők nélkül zárt körülmények között tartható

Érvényben marad a 20 és 5 óra közötti kijárási tilalom.
A járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések hatályának meghosszabbítása után, a kormány a 485/2020
(XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt járványhelyzettel összefüggő gazdasági intézkedéseket is
módosította.
Meghosszabbították az Ágazati bértámogatási programot 2021. március 10-ig, továbbá a 2021. február 3-tól
hatályos jogszabály szerint a– a munkaerőpiaci programban meghatározottak értelmében– támogatási
előlegként kell a munkaadó részére folyósítani.
Az ágazati bértámogatás 2021. február 8-ig igényelhető.
A munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű
bértámogatás igénybevételére az a munkáltató jogosult, akinek tényleges főtevékenysége:
1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,
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7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,
8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,
13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,
16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,
17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység,
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)
19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,
20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,
21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,
22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,
23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenység
24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenység vagy
25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenység.
Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati
adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább
bevételének 30%-a származott.
Minden támogatási kérelem a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti - amely lehet
a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerinti - fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtható be. Ha a
munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó
választása szerinti foglalkoztatási helynek (ami lehet a munkaadó székhelyén vagy telephelyén) megfelelő
illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

Budapest, 2021. 02.04.
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