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A 41/2021. 06. 24. számú HATÁROZAT 
egyes lazító intézkedések bevezetésére a COVID-19 járvány alakulása függvényében 

 
 
A Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága elfogadja jelen HATÁROZATOT: 
 
1.cikk 
(1) 2021. 07. 1-jétől javasolják, hogy a szabadtéri kulturális, művészeti és szórakoztató 
tevékenységeket megszervezhessék legtöbb 2500 fő részvételével, személyenként 2 
négyzetméter felület biztosításának feltételével, kötelező maszkviseléssel, és csak abban az 
esetben ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési szinten 
kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos. 
 (2) Az (1) bekezdésben felorolt tevékenységeken való részvétel csak azon személyeknek 
megengedett, akik legalább 10 napja megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes 
adagját, akik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredményt  vagy 24 óránál frissebb 
negatív antigénteszt eredményt mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített 
vírusfertőzés  utáni 15–90 napos időszakban vannak, amelyet orvosi iratokkal tudnak 
igazolni (pozitív  RT-PCR teszteredmény, kórházi zárójelentés vagy az esemény előtt 14 
nappal elvégzett IgG-típusú antitest jelenlétét igazoló teszteredmény). 
(3)  Az (1) bekezdés feltételei szerint és a (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, azok a 
kulturális intézmények, amelyek kifejezetten szabadtéri kulturális művészeti 
tevékenységekre szánt tereket adminisztrálnak, legtöbb 1000 ember részvételével is 
szervezhetnek olyan eseményeket, ahol ülőhelyeket és legalább 4 nm területet biztosítanak 
a résztvevőknek és betartják az az egészségvédelmi előírásokat.   
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint, az esemény szervezője dönthet a 
rendezvény 2500-nál több résztvevővel való lebonyolításáról, ha a résztvevők bizonyítani 
tudják, hogy több mint 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 
  
2. cikk 
2021. 06. 1-jétől kezdődően javasolják, hogy növeljék a nem ugyanazon háztartásban élő 
személyek gyalogos csoportjainak számát 8 főről 10 főre.   
 
3. cikk 
 (1) 2021. 07. 1-jétől javasolják a  magán jellegű események (esküvők, keresztelők, ünnepi 
összejövetelek, halotti megemlékezés stb.) megszervezését kültérben legtöbb 150 személy, 
vagy beltérben legtöbb 100 személy részvételével, ha az utóbbi 14 napban jegyzett 
összesített esetszám megyei/települési szinten kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos és 
betartják az egészségvedelmi szabályokat. A maximális létszám megállapításánál nem 



veszik figyelembe a 16 évnél fiatalabb gyermekeket.   
(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételek szerint javasolják a  magán jellegű események 
(esküvők, keresztelők) termekben, kultúrházakban, vendéglőkben, bárokban, kávézókban, 
rendezvénytermekben, rendezvénysátrakban való megszervezését legtöbb 300 személy 
részvételével beltérben, személyenként 2 négyzetméter felület biztosításának feltételével 
azokon a településeken ahol az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám kisebb vagy 
egyenlő 3/1000 lakos. Csak azok a személyek vehetnek részt, akik legalább 10 napja 
megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes adagját, akik 72 óránál nem régebbi 
negatív PCR-teszteredményt vagy 24 óránál frissebb negatív antigénteszt eredményt 
mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített vírusfertőzés  utáni 15–90 napos 
időszakban vannak. 
  
 
 4. cikk 
 (1) 2021. 07. 1-jétől javasolják a felnőtteknek szóló képzések és műhelymunkák 
szervezését, valamint az európai uniós finanszírozású projektek kivitelezéséhez szükséges 
felkészítők szervezését, legtöbb 150 résztvevővel zárt térben és 200 résztvevővel 
szabadtéren, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési 
szinten kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, a távolságtartási szabályok  betartásával, a 
személyenkénti 2 négyzetméteres felület biztosításával és a védőmaszk viselésével.  
(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételek mellett a szervező eldöntheti, hogy nagyobb 
létszámmal szervezi meg és bonyolítja le a tevékenységet, abban az esetben, ha aminden 
résztvevő bizonyítnai tudja, hogy több mint 10 napja megkapta a  SARS-CoV-2 elleni oltás 
teljes adagját. 
 
5. cikk 
 (1) 2021. 07. 1-jétől javasolják a konferenciák szervezését zárt térben, legtöbb 150 
résztvevővel, ha az utóbbi 14 napban jegyzett összesített esetszám megyei/települési 
szinten kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos, a távolságtartás betartásával és védőmaszk 
viselésével. 
 
6. cikk  
(1) 2021. 07. 1-jétől javasolják  a beltéri  játszóházakat működtető kereskedelmi egységek 
tevékenységét a termek maximális  kapacitásának 70%-os betöltésével bonyolítsák le, 
abban az esetben ha a gyermekek kísérői bizonyítani tudják, hogy több mint 10 napja 
megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját vagy akik a megerősített vírusfertőzés  
utáni 15–90 napos időszakban vannak, amelyet orvosi iratokkal tudnak igazolni (pozitív  RT-
PCR teszteredmény, kórházi zárójelentés vagy az esemény előtt 14 nappal elvégzett IgG-
típusú antitest jelenlétét igazoló teszteredmény). 
 
7. cikk 
 (1) 2021. 07. 1-jétől  javasolják  a beltéri és kültéri sportesemények szervezését és 

lebonyolítását a közönség 50%-os részvételével, ha az adott megyére/településre az elmúlt 

14 napra számított összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos.  

 (2)  Az (1) bekezdésben említett tevékenységeken való részvétel csak azon személyeknek 



megengedett, akik legalább 10 napja megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás teljes 
adagját, akik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredményt  vagy 24 óránál frissebb 
negatív antigénteszt eredményt mutatnak fel, illetve azok a személyek, akik a megerősített 
vírusfertőzés  utáni 15–90 napos időszakban vannak, amelyet orvosi iratokkal tudnak 
igazolni (pozitív  RT-PCR teszteredmény, kórházi zárójelentés vagy az esemény előtt 14 
nappal elvégzett IgG-típusú antitest jelenlétét igazoló teszteredmény). 
(3) Az (1) bekezdésben előírt feltételek mellett a szervező eldöntheti a sportesemények 
szervezését és lebonyolítását a közönség 100%-os részvételével, abban az esetben, ha 
aminden résztvevő bizonyítani tudja, hogy több mint 10 napja megkapta a  SARS-CoV-2 
elleni oltás teljes adagját.  
 
8. cikk 
 (1) 2021. 07. 1-jétől javasolják a  beltéri sporttermeket/fittneszközpontokat működtető 
kereskedelmi egységek tevékenységét a teljes kapacitásuk kihasználtságával azokban a 
megyékben/helységekben, ahol az elmúlt 14 napban összesített esetszám kisebb vagy 
egyenlő 3/1000 lakos, és ahol személyenként legalább 7 négyzetméteres felület áll 
rendelkezésre, a maszkviselés kötelezettsége nélkül. 
 
 
9. cikk 
 (1) 2021. 07. 1-jétől javasolják, hogy az élelmiszereket és italokat előállító és forgalmazó, 
étterem és kávézó típusú kereskedelmi egységek beltérben 5–2 óra között  nyitva 
tarthassanak és vendégeket fogadhassanak, ha az elmúlt 14 napra számított összesített 
esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos. 
 

10. cikk  
(1) 2021. 07. 1-jétől javasolják, hogy a turisztikai vendéglátó egységek befogadóképességük 
teljes kapacitásuk kihasználásával fogadjanak vendégeket, a SARS-Cov-2 terjedését 
megakadályozó intézkedések betartásával és a közös helyiségekben a  védőmaszk 
viselésével.  
 
11. cikk  
(1) 2021. 07. 1-jétől javasolják, a bárok, klubhelyiségek, diszkók és játéktermek 70%-os 

kihasználtsági szinten működhessenek 5–2 óra között,  ha az adott megyére/településre az 

elmúlt 14 napra számított összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos.  

(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenységeken csak azok a személyek vehetnek részt, akik 

több mint 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2 elleni oltás teljes adagját. 

 

12. cikk 
2021. 07. 1-jétől javasolják, hogy a szerencsejátékok terén engedéllyel rendelkező egységek 
100%-os kihasználtsággal működhessenek, ha az adott megyében/településen, az elmúlt 14 
napra számított összesített esetszám kisebb vagy egyenlő 3/1000 lakos.  
 
 



13. cikk 
Nem kötelező a maszkviselés azokban az irodákban, belterekben, ahol legtöbb 10 személy 
dolgozik, ha az alkalmazottak legalább 10 napja megkapták a  SARS-CoV-2  elleni védőoltás 
teljes adagját, személyenként 1 négyzetméter felület biztosított,  és ezekbe a helyiségekbe 
tilos az ügyfelek vagy más munkatársak belépése, minden más közös beltéri helyiségben a 
maszkviselés továbbra is kötelező. 
 
14. cikk 
2021. 07. 1-jétől javasolják a vásárok, búcsúk és bolhapiacok tevékenységének 
újraindítását.  
 
15. cikk 
Javasolják a szabadtéri szabadidős és sporttevékenységeket legtöbb 30, nem ugyanazon 
háztartásban élő személy részvételével. 
    
16. cikk 
Jelen határozatot közlik a Sürgősségi Esetek Országos Menedzsment Rendszeréhez tartozó 
struktúrák számára végrehajtás céljából. 
 
 
 

FLORIN-VASILE CÎȚU miniszterelnök, 
a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának elnöke 

 


