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A MaReSz frissített állásfoglalása a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan 

a rendezvénytartási szabályokról 

2020. augusztus 6. 

Jelenlegi hatályos kormányrendelet értelmében kizárólag az 500 főt meghaladó megváltott 
ülőhelyet nem biztosító zenés-táncos rendezvények tiltása van érvényben, mely kritérium nem 
jellemző a céges rendezvényekre. (Zenés, táncos rendezvénynek tekintendő a rendszeresen vagy 
meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás 
útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény (például: fesztivál, könnyűzenei 
koncert, táncház, táncklub, diszkó, rockklub), amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel 
rendelkezni. Az 500 fő a rendezvény kiszolgáló személyzetével együtt értendő). 

Miután a kormányzati kommunikációban következetesen csak a zenés-táncos rendezvények 
szabályozása jelenik meg, szakmai szövetségként  kötelességünk felhívni a  figyelmet, hogy a 
hatályos szabályozások értelmében, 2020. június 18-a óta céges események létszámkorlát 
nélkül, kül- és beltéren egyaránt megtarthatóak. (pl. konferenciák, bemutatók, szakmai 
vásárok, csapatépítő programok, roadshow-k, stb. )  
 
Az üzleti rendezvények szervezésekor - egyeztetve a Belügyminisztérium által működtetett 
Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzzsel, valamint dr. Müller Cecília 
országos tisztifőorvos asszonnyal - az alábbi biztonsági intézkedések ajánlottak: 
 

 Törekedni kell arra, hogy nagy létszámú csoportosulások elkerülhetőek legyenek 

 Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek 
vegyenek részt a rendezvényeken 

 Személyi higiéné betartása: a helyszínen a szociális helységekben biztosítani kell lehetőség 
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert. 

 Fertőtlenítés: a rendszeres takarítás és a felületek vírusölő szerrel történő fertőtlenítése 

 Távolságtartás, csoportosulás kerülése javasolt a 1,5 méteres távolság lehetőség szerinti 
tartása a résztvevők között. Sorban állás helyszínein biztosítani kell, hogy a sor ne 
torlódhasson fel és tartható legyen a várakozók között a megfelelő védelmet biztosító távolság.  

 A WHO ajánlása szerint maszk viselése javasolt minden olyan helyen, ahol nehézségekbe 
ütközik a távolságtartási szabályok betartása, azaz a védelmet jelentő 1,5 méteres távolság 
nem tartható. 

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 
fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.  

 Mesterséges szellőztetésnél, biztosítani kell a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a 
levegő visszakeverését a rendszerbe. 
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A jelenlegi szabályozás értelmében tehát a zölddel jelölt rendezvénytípusok megengedettek, csak a 
pirossal jelöltekre vonatkozik a korlátozás. 

Rendezvénytípus Kültéren szervezetten 
megengedett létszám 

Beltéren szervezetten 
megengedett létszám 

Konferencia/Kongresszus nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 
Tréning nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 

Workshop nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 
Szakmai kiállítás nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 
Termékbemutató nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 
Szakmai vásár nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 

Roadshow nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 
Csapatépítő program nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 

Családi nap nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 
Partnerparty/Ügyféltalálkozó nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 

Gálavacsora nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 
Belső dolgozói esemény 

(szakmai témával, 
zeneszolgáltatás nélkül) 

pl. town hall, kampányindító, 
munkatársi tájékoztató 

nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 

Megváltott ülőhelyet biztosító 
koncert, zenei szolgáltatás 

nincs létszámkorlátozás nincs létszámkorlátozás 

Koncert (könnyűzenei, 
fesztivál stb. ahol nem kell 

megváltott ülőhellyel 
rendelkezni. 

500 főig 500 főig 

Belső dolgozói esemény 
zenés-táncos szolgáltatással, 
mint főszolgáltatás- amelyen 

a részvételhez nem kell 
megváltott ülőhellyel 

rendelkezni) 

500 főig 500 főig 

Koncert (könnyűzenei, 
fesztivál stb. amelyen a 
részvételhez nem kell 
megváltott ülőhellyel 

rendelkezni) 

500 fő felett 500 fő felett 

Belső dolgozói esemény 
zenés-táncos szolgáltatással, 
mint főszolgáltatás- amelyen 

a részvételhez nem kell 
megváltott ülőhellyel 

rendelkezni) 

500 fő felett 500 fő felett 

 

A járványügyi készültséget működtető Operatív Törzs folyamatosan értékeli a hazai és nemzetközi 
járványügyi adatokat és azok függvényében tesz javaslatot az esetlegesen szükségessé váló, újabb 
korlátozások bevezetésére, ezért az aktuális helyzetről folyamatosan tájékozódni szükséges. 
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Idézet a Belügyminisztérium által működtetett Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért 
Felelős Operatív Törzs Ügyeleti Központjának szövetségünkhöz 2020. 08.06-án eljuttatott 
állásfoglalásából: 

„Kormány, a járványügyi helyzet kedvező alakulásának köszönhetően, a 2020. március 11-én 
kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel eltörölte a 
veszélyhelyzetet Magyarországon, így a veszélyhelyzeti kormányrendeletek, 2020. június 18-án 
hatályukat vesztették. 

 A jelenlegi alacsony országos járványügyi kockázat miatt lehetővé vált a korlátozó intézkedések 
feloldása, ezzel együtt azonban különösen hangsúlyossá vált az általános járványügyi szabályok 
betartása, mely nélkülözhetetlen a fertőzés terjedésének megakadályozásában. 

 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
2. §-a kimondja, 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.” 

Ha nem kerül sor a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos eseményre – nem vonatkozik az 
500 fős korlátozás. 

 Hangsúlyozzuk azonban, hogy mind a családi környezetben, mind pedig a munkahelyen, közösségi 
terekben, rendezvényeken a higiénés szabályok betartása és betartatása a legfontosabb a fertőzés 
terjedésének megakadályozásában.” 

 

 

Idézet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 
asszony Szövetségünknek 2020.08.06-án megküldött állásfoglalásából 

„Fontos hangsúlyozni, hogy a jogszabályokban rögzített veszélyhelyzet és az azzal 
összefüggésben hozott intézkedések feloldása azonban nem jelenti azt, hogy az új koronavírus 
okozta fertőzések, illetve járvány kialakulásának veszélye megszűnt volna. 

A magyar járványügyi adatok jelenleg ugyan kedvezőek, Magyarország az egyik legbiztonságosabb 
ország, de a járvány több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is 
érvényben van. A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs folyamatosan értékeli 
a hazai és a nemzetközi járványügyi adatokat és azok függvényében tesz javaslatot az 
esetlegesen szükségessé váló, újabb korlátozások bevezetésére, ezért az aktuális helyzetről 
folyamatosan tájékozódni szükséges. 

Amennyiben rendezvényt tartanak, úgy a lebonyolítás során a megelőzés érdekében az 
alábbiakra szükséges figyelemmel lenni: 

Törekedni kell arra, hogy a nagylétszámú csoportosulások elkerülhetőek legyenek, így 
javaslom kisebb csoportokban, akár több helyszínen lebonyolítani az eseményeket. 
 
A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus 
terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti.  
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Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy kizárólag egészséges, tüneteket 
nem mutató, magát egészségesnek érző személyek vegyenek részt a rendezvényeken, ezt 
célszerű már a rendezvény meghirdetésénél kommunikálni. 

Személyi higiéne betartása:  

Továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze a gyakori, alapos szappanos kézmosás 
vagy alkoholos kézfertőtlenítés. 

Emellett szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait (papír zsebkendő használata, annak 
hiányában behajlított kar könyökhajlatába történő köhögés, tüsszentés). 

Kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.  

A helyszínen a szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási lehetőséget, 
papírkéztörlő használatát, lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert.  

Javasolt érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, annak 
folyamatos utántöltése és a használatára történő figyelemfelhívás. 

Fertőtlenítés      

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében rendkívül 
fontos a rendszeres takarítás és a felületek vírusölő szerrel történő fertőtlenítése.  

Távolságtartás, csoportosulás kerülése 

Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, ezért nagyon fontos a közvetlen 
(szoros) kontaktusok számának csökkentése, melynek érdekében javasolt a 1,5 méteres távolság 
lehetőség szerinti tartása a résztvevők között.  

Sorban állás helyszínein biztosítani kell, hogy a sor ne torlódhasson fel és tartható legyen a várakozók 
között a megfelelő védelmet biztosító távolság.  

Maszkviselés 

A WHO ajánlása szerint maszk viselése javasolt minden olyan helyen ahol nehézségekbe ütközik a 
távolságtartási szabályok betartása, azaz a védelmet jelentő 1,5 méteres távolság nem tartható. 

Szellőztetés 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.  

Mesterséges szellőztetés biztosítása esetén, ha az ablakok nyithatóak a helyiségben, ezt ajánlott 
előtérbe helyzezni a mesterséges szellőztetéssel szemben, és javasolt a minél gyakoribb, nyitott 
ablakokon keresztüli szellőztetés. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy biztosítani kell a 
folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a levegő visszakeverését a rendszerbe. 

 

A járvány megelőzése érdekében tett intézkedését, együttműködését köszönöm.” 

 

 

 

Budapest, 2020.08.06. 

 

 

  

 


